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Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Чому Світовий банк “підставляє” українських
політиків-популістів
16.07.2019

В офісі Світового Банку радять Києву обмежити темпи підвищення
мінімальної зарплати і попереджають про низку ризиків для нашої
економіки. Про це пише Владислав Обух на порталі ukrinform.ua
Аналітики Світового банку (СБ) вважають, що до завершення основних структурних
реформ Україні варто зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати. Про ці
рекомендації впливової міжнародної інституції повідомила економіст її представництва у
Києві Анастасія Головач. Вона нагадала, що у 2017 році мінімальну зарплатню фактично
подвоїли, а торік - збільшили ще на 30%. Крім того, деякі категорії працівників — зокрема
вчителі та лікарі - отримали додаткові секторальні надбавки. У результаті, витрати на
заробітну плату в державному секторі зросли з 9,6% від обсягу ВВП у 2016 році до 11% — у
2018. За твердженням експерта СБ, у порівнянні із іншими європейськими країнами, це
дуже багато. “Як для країни з перехідною економікою і з великим борговим навантаженням
цей рівень справді зависокий, - зазначається в дослідженні старшого економіста Центру
економічної стратегії Ірини Піонтківської та економіста Центру Олександра Кашка, - Такі
видатки можуть дозволити собі тільки економічно розвинені країни. Наприклад, у
середньому по ЄС частка державних видатків на оплату праці - 10,2% ВВП, а серед
європейських країн - сусідів України – 9,6%”. Відповідно, наша країна втрачає такий
дефіцитний інвестиційний ресурс. Адже частину цих грошей можна було б скерувати на
втілення важливих інфраструктурних проектів. Втрачає країна й на тому, що значна
частина продуктивних сил концентрується у секторах із низьким ступенем формування
доданої вартості, які не можуть забезпечити стійкого економічного зростання. Натомість
же - тиснуть на інфляцію... А ризики пришвидшення “інфляційного маховика”, за оцінками
Світового банку, доволі високі. Адже зростання української економіки “залишається
стриманим та нестійким”, критично залежачи від кон’юнктурних і сезонних (природних)
чинників. Укрінформ розбирався, на чому ж ґрунтуються такі оцінки.
Банкрутство чи розквіт: чого хочуть для України світові інституції. Ні для
кого не секрет, що серед наших співвітчизників, у тому числі й поміж політиків, багато
противників продовження співпраці України з такими структурами як Світовий банк (СБ) і
Міжнародний валютний фонд (МВФ). Більше того, вони активно вибудовують усілякі
конспірологічні теорії, згідно з якими західний світ нібито “спить і бачить”, як скупити
родючі українські землі, заволодіти нашими надрами, а людей або змусити батрачити на
міжнародні корпорації у середині країни, або “підштовхнути” до виїзду у трудову міграцію
закордон. Звісно ж, занадто ідеалізувати міжнародні фінансові інституції не можна співпрацюючи з Києвом, вони переслідують “свій інтерес”. Принаймні, хочуть щоб Україна
якомога швидше повернула отримані раніше позики. А для цього навряд чи їм потрібне
наше банкрутство. Навпаки — є зацікавленість у забезпеченні більш стійкого економічного
зростання країни. Адже, згідно з умовами проведеної у 2015 р. реструктуризації зовнішньої
заборгованості, чим швидшими будуть темпи зростання українського ВВП, тим більші суми
отримуватимуть наші кредитори... При цьому варто нагадати, що подібні рекомендації СБ
та МВФ свого часу давали і тій же Італії, де зараз мешкає одна з найбільших у Європі
українська трудова діаспора, і, приміром, Іспанії, Болгарії чи Греції. Греки, до речі, не
особливо прислухалися до відповідних порад. І це могло б скінчитися для них дуже сумно —
якби не багатомільярдна допомога від Євросоюзу, бути членами якого, на відміну від нас, їм
пощастило. Ми ж такої “рятівної палички” не маємо. Тож у разі відмови від продовження
реформ просто втратимо кредитну та інституційну підтримку з боку міжнародних
партнерів. А й без того суттєва вартість грошей, які Київ може залучати на ринках
комерційних запозичень зросте в рази. Це розуміла й попередня влада, зокрема, нині
чинний Кабінет міністрів, і, складається враження (принаймні, поки що), влада нинішня.
Щоправда, про справжню готовність до глибинних (а отже — непопулярних) реформ на разі
не йдеться. Хочеться вірити, що це - лише “передвиборча хвороба”, яку швидко вилікують.
Один із “симптомів” цієї недуги - надмірне (з огляду на реальні можливості) захоплення
підвищенням мінімальних соціальних стандартів, від чого і застерігає Світовий Банк.
Аналітики визнають, що пожвавлення споживчого попиту, чим (окрім боротьби із
“зубожінням”) пояснюють свої дії українські можновладці, є справді важливим рушієм
економічного зростання. Водночас “якщо стимулювання внутрішнього споживання
відбувається за рахунок держвитрат, уникнути негативних наслідків практично
неможливо”. І йдеться не лише про те, що частина інвестиційного ресурсу держави через
надмірні видатки просто вимивається. Збільшуються й витрати бізнесу (на оплату праці),
тоді як підходи до його ведення, адміністрування, а також продуктивність праці не
змінюються. Таким чином, обмежуються можливості інвестування з боку приватного
сектора. А без цього країна приречена на подальше “тупцювання на місці”, коли
забезпечуватиметься суто номінальне зростання економіки (за рахунок інфляційних і
девальваційних процесів). Економіст українського представництва Світового Банку
Анастасія Головач застерігає також від “точкового” підвищення зарплатні у державному
секторі. Це може викликати зворотній ефект: доходи частини населення збільшаться, що
призведе до підвищення споживчих цін, натомість купівельна спроможність решти
громадян лише знизиться. А ось економіст Олексій Кущ вважає, що ймовірність стрімкого
підвищення мінімальної зарплатні, від чого застерігають в українському представництві
СБ, незначна. За його словами, річ у тім, що “нова влада нікому нічого не обіцяла”. Водночас
штучно обмежувати підвищення рівня забезпеченості громадян не можна. “Загальна логіка
обмежень рівня зарплати в розумінні Світового банку обертається в парадигмі:
непродуктивний попит - дефіцит пропозиції, що компенсується жорсткою монетарною
політикою НБУ і збільшенням імпорту. Але з такою логікою потрібно й перекази від
українських заробітчан із-за кордону обмежувати. Адже ці доходи також не компенсуються
збільшенням "внутрішньої продуктивності"... У США цю проблему розв’язували через
“економіку пропозиції” (так звана "рейганоміка"), стимулюючи розвиток внутрішнього
виробництва, знижуючи відсоткові ставки та вдаючись до фіскального маневру. Нам же
пропонують подолати дисбаланс попиту/пропозиції за допомогою консервації бідності”, наголошує експерт. На його думку, поради СБ можна “брати до відома”, але ухвалюючи
рішення, варто керуватися винятково національними інтересами. “Тема зростання зарплат
вельми контраверсійна. Погано, коли вона із внутрішнього дискурсу стає предметом
обговорення для зовнішніх кредиторів”, - вважає Олексій Кущ.
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Ризики уповільнення економічного зростання: очима економістів. Економіки,
що розвиваються, зазвичай, набагато більш чутливі до впливу світової кон’юнктури, аніж
розвинуті країни, що мають “запас міцності” у різних галузях і секторах. Прописна істина, на
якій також наголошують аналітики Світового банку. І Україна - не виняток із цього
правила. Адже увесь її експортний потенціал фактично базується на сировинних галузях із
незначним ступенем переробки та невеликою доданою вартістю — зокрема, металургії і
АПК. Й лише віднедавна — не в останню чергу завдяки затвердженим на державному рівні
преференціям (що може стати прикладом для решти інноваційних галузей) — почав
набирати ваги інший напрямок нашого експорту — ІТ-сфера. Та й наші аграрії дедалі
активніше інвестують у виробництво, створюють нові ланцюжки доданої вартості,
намагаючись збувати за кордон не просто збіжжя, а продукти його переробки. Але цього
замало. Бо ситуація у цій царині дуже залежить від сприятливості природних чинників. “У
2016-2017 роках значний внесок у ВВП було зроблено за рахунок хорошого врожаю, а це
вкрай мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв
може й не бути, - пояснила Анастасія Головач, - Інші ж галузі, що суттєво впливають на
зростання нашого ВВП, - це сектори, орієнтовані на внутрішнє споживання, що теж не
найкращий із варіантів. Адже внутрішнє споживання не підвищує експортного потенціалу,
не допомагає нам інтегруватися у глобальні ланцюжки доданої вартості, збільшувати
конкурентоспроможність, підвищувати продуктивність, тобто задіювати усі можливі
механізми, які допомагають сталому розвитку". “Доки Україна залишатиметься чітко
орієнтованою на міжнародні сировинні ринки, доти буде бідною і максимально залежною
від світових економічних процесів, - погоджується виконавчий директор Економічного
дискусійного клубу Олег Пендзин, - Тобто, у будь-якому випадку ми програватимемо країнам,
що виробляють кінцеву продукцію. Адже “сировинні” економіки не можуть розвиватися
достатньо швидкими темпами. Тому я згоден з прогнозами Світового банку, згідно з якими
темпи зростання ВВП України цього року не перевищать 2,5% (при передбачених у
Держбюджеті 3% - ред.) При цьому економіка наших найближчих сусідів — поляків —
зросте на 5,5%. І стартові “позиції”, як ми розуміємо, на разі не можна, навіть порівнювати”.
Змінити ситуацію допоможе комплекс загальнополітичних і економічних реформ. Це також
— не новина. Йдеться, зокрема, про захист приватної власності, судову реформу, обмеження
повноважень силовиків у економічній сфері. А також продовження дерегуляції, перегляд
структури податків і т.п. “Наступний (паралельний) крок — забезпечення преференцій із
боку держави. Причому, це має стосуватися як вітчизняного підприємництва, так і
потенційних зарубіжних інвесторів, - наголошує Пендзин, - Без таких преференцій жоден
серйозний інвестор сюди не прийде. Бо коли йому доводиться обирати із кількох варіантів,
він завжди вибирає найвигідніший для себе. Тому його треба “зацікавити”. Як приклад
такого “стимулювання” експерт наводить ситуацію кількарічної давності, коли впливовий
концерн Volkswagen AG обирав місце для нових потужностей зі складання автомобілів у
Східній Європі. “У німців було декілька можливих варіантів - Польща, Угорщина,
Словаччина, Румунія. І тільки словаки запропонували інвесторові пільги з податку на
землю, своїм коштом забезпечили підведення комунікацій, і найголовніше —
перекваліфікували робочу силу за рахунок державного бюджету, - нагадує Олег Пендзин, Відповідно, Volkswagen розмістив свої підприємств у Словаччині. Країна отримала
багатомільйонні інвестиції, тисячі робочих місць, податкові надходження і неабияку
перспективу. Це приклад того, як персональний підхід до інвестора у поєднанні із
ринковими умовами приносить результат”. Діяти таким же чином експерти пропонують
діяти й Україні. Також у Світовому банку радять Києву обмежити “проїдання” коштів,
спрямовуючи левову частку наявних ресурсів як внутрішнє інвестування реального сектора
економіки. Порада також не нова. Але, як виявляється, упродовж багатьох років
неприйнятна з точки зору нашого “популістськи-орієнтованого” політикуму. Тож в Україні
із року в рік припускаються одних і тих же помилок — занадто “роздувають” соціальні
витрати, що позначається на розмірі бюджетного дефіциту. Аби його зменшити —
доводиться вдаватися до чергових запозичень. А це вже у недалекому майбутньому
призводить до додаткових витрат на повернення й обслуговування боргу. Що знову
поглиблює проблему нестачі державних фінансів. І так по колу... Тим часом рекомендації СБ
та МВФ незмінні: аби не провалитися у чергову економічну прірву, Україна має зробити усе,
щоб утримати рівень бюджетного дефіциту у прийнятних межах - 2-2,5% від ВВП.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Обрання нового складу парламенту дасть нам ще більше
можливостей для придушення корупції
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Голова Парламенту підбив підсумки роботи
Верховної Ради України VIII скликання
12.07.2019

Протягом роботи Верховної Ради України VIII скликання
народні депутати продемонстрували високу результативність роботи
та ухвалили історичні рішення для України. На цьому наголосив
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, закриваючи останнє
пленарне засідання десятої сесії VIII скликання Парламенту.
А.ПАРУБІЙ
«Можу з честю сказати, що за ті роки, які ми змогли попрацювати разом, крім
важливості тих законів, які ми приймали, ми також показали і велику результативність», сказав А.Парубій. За його словами, за час роботи Верховної Ради України VIII скликання
було проведено 580 пленарних засідань, протягом яких було ухвалено 2734 законодавчих
актів, у тому числі – 987 законів та кодексів в цілому, було проведено 35 парламентських
слухань. Це не тільки статистика, а і результат того, що у залі ухвалювалися потужні
закони, «коли об’єднувалися усі в залі, аби вийти на успішне голосування». Політик нагадав,
що це проводилося в той час, коли приходилося відбивати російську агресію, коли
доводилося в кожному бюджеті виділяти більше коштів для Збройних сил України, - «ми
захищали країну від агресора, і в той же час реформували суспільне життя». А.Парубій
нагадав, зокрема, про пенсійну, медичну реформу та реформування місцевого врядування –
однією з найбільш успішних, на його думку. Він зазначив, що по кожній з них відбувалася
спільна робота парламентських комітетів з міністерствами. Коментуючи проведення
антикорупційної реформи, Голова Парламенту зазначив, що, незважаючи на те, що багато
хто не вірив в її успішність, були створені всі антикорупційні органи. «Ми ухвалили
найбільш відкриту систему електронного декларування у світі, Українським парламентом
був ухвалений Закон про антикорупційний суд з урахуванням усіх поправок Венеційської
комісії. Це рішення продемонструвало повну єдність і громадянського суспільства, і
Українського парламенту, і наших закордонних партнерів», - наголосив А.Парубій. Голова
Верховної Ради згадав про реформування поліції, а також про перебіг подій щодо
«голосування за звернення до Святішого Патріарха, коли було започатковано шлях до
Томосу». Коментуючи законодавчі ініціативи щодо декомунізації, А.Парубій зазначив: «Ми в
цьому парламенті провели історичне рішення в гуманітарній сфері. Пригадайте наші
закони про декомунізацію. Ми фактично змінили гуманітарну політику України. Це
фактично була ментальна деокупація України. Ми наповнили наш простір українським
духом. Суспільство аплодувало, коли чуло українську пісню». Він подякував урядовцям за
спільну роботу над законами, які стосувалися захисту української книги і розвитку
української культурної сфери. Неймовірною перемогою назвав А.Парубій результативне
голосування за Закон про українську мову та Виборчий кодекс: «Голосування за закон про
українську мову стало неймовірною перемогою цього скликання, як і вчорашнє рішення
про Виборчий кодекс». Згадуючи про учасників визвольної боротьби за українську
незалежність, Голова Парламенту зазначив: «Ми нарешті після багатьох десятків років
визнали усіх, хто воював за українську незалежність у 20-му столітті, учасниками
національно-визвольної боротьби, а також учасниками бойових дій. Це велика історична
справедливість, яку ми здійснили у сесійній залі, працюючи разом із сином головного
командира УПА Романа Шухевича - Юрієм Шухевичем». Особливо А.Парубій відзначив
міжнародну діяльність. «Нам, спільно з Президентом Порошенком вдалося створити
потужну антипутінську коаліцію. Мало хто вірив в те, що протягом п’яти років можливо
утримувати санкції проти російського агресора. Завдяки великій дипломатії, співпраці
Парламенту, міністерства закордонних справ і Президента Порошенка ми утримували цю
коаліцію», - підкреслив він. Історичним рішенням Парламенту цього скликання і великою
перемогою Голова Верховної Ради назвав «визначення стратегічним шлях до НАТО та ЄС
через зміни до Конституції, чим продемонстрували незворотність цього напрямку».
А.Парубій підкреслив, що попри критику, яка свідчила і про помилки, народним депутатам
доводилося працювати всі ці роки у неймовірних і відчайдушних умовах. «Але я знаю, що
кожен з народних депутатів розумів свою відповідальність. Кожен з урядовців знав і
розумів відповідальність кожного нашого рішення, коли проводилися реформи чи у
медицині, чи у поліції, чи у міністерстві фінансів», - наголосив Голова Парламенту.
Водночас, він зауважив: «Незважаючи на всю критику, яка може іти щодо нас, незважаючи
на ті абсурдні ідеї, щоб зачистити поле від тих, хто п’ять років захищав нашу країну, а,
власне, такою є вчорашня заява – зачистити поле від тих, хто захищав крану всі ці п’ять
років, – я переконаний, що історія дасть високу оцінку нашим спільним діям». «Ми будували
фундамент великого українського дому. Ми розвивали великий український і європейський
дім, робили його сучасним і європейським», - наголосив Голова Верховної Ради.
Звертаючись до депутатського корпусу, він подякував за роботу усім присутнім у залі,
незалежно від фракцій та політичної приналежності, окремо - Блоку Петра Порошенка –
«найбільшій політичній силі, без якої не було б жодного рішення в цьому парламенті, за
відчайдушність, за дію і постійну наполегливість». Голова Парламенту подякував
парламентським фракціям: «Народному фронту», який був ініціатором національних
рішень у парламенті; Радикальній партії – яка попри всі суперечки займала державницьку
позицію, відкинувши усі протистояння і амбіції; «Самопомочі» - за те, що була величезним
двигуном для всього залу, особливо в області новаторства і антикорупції; «Батьківщині» за позиції державності у доленосних питаннях, зокрема, у голосуваннях за внесення змін до
Конституції; групам та позафракційним депутатам – за велику кількість голосів по
ключових питаннях – і за виборчий кодекс, і за закон про мову; «Опозиційному блоку» - за
критику. Також А.Парубій подякував «Арсенію Яценюку, який був прем’єр-міністром і
спільно з Парламентом розпочинав непопулярні реформи, не шукав слави і твердо йшов,
працюючи для України». Голова Парламенту висловив вдячність і Володимиру Гройсману,
констатуючи, що «ці роки – це був приклад того, як Парламент і Уряд можуть працювати
спільно, незважаючи на спірні питання, як одна команда». Звертаючись до присутніх,
Голова Верховної Ради А.Парубій висловив подяку П.Порошенку «за його енергію та
неймовірний професіоналізм протягом усіх цих років у багатьох ініціативах». «НАТО та ЄС –
це були ініціативи Президента Порошенка. Його величезні зусилля у відбудові та зміцненні
української армії та отриманні Томосу для української православної церкви – це були наші
спільні дії, де ми стояли плече до плеча, де була його велика енергія як
головнокомандувача, - наголосив А.Парубій. і додав: - Переконаний, що всі ці події вже
стали частиною історії, і нам доведеться докласти ще багато зусиль, аби захищати ті
цінності, які ми тут здобували». ...
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Уже найближчим часом Україна проситиме у країн
Європейського Союзу не гроші на боротьбу з корупцією, а
екстрадицію топ-корупціонерів – утікачів. Про це заявив Президент
Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
го саміту Україна – Європейський Союз 8 липня у Києві.
«Дякую Євросоюзу, який готовий і надалі, зокрема матеріально, підтримувати нас у
цьому питанні. Знаю, як наші європейські партнери втомилися виділяти кошти на міфічну
боротьбу з корупцією. Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а
екстрадицію топ-корупціонерів – утікачів», – наголосив Глава держави. Водночас він
підкреслив, що має політичну волю для подолання корупції. «Попередні роки ми постійно
чули, що для цього (подолання корупції. – Ред.) потрібна лише політична воля. У мене ця
воля є. А от у когось, найшвидше, воля на певний строк буде обмеженою», – сказав він.
Володимир Зеленський підкреслив, що за короткий час його перебування на посаді Глави
держави вже є певні здобутки в цьому питанні. Зокрема, розблоковано міжнародну
співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами
іноземних держав, а також скасовано електронне декларування для антикорупційних
активістів. Крім того, наразі готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний
суд. «Останнім бар’єром на шляху до цього була відсутність належного приміщення для
цього органу. Це питання вирішене. 5 вересня цього року суд почне розгляд справ щодо
топ-корупції. До речі, у будівлі на проспекті Перемоги. І це звучить дуже символічно, адже
нас цікавить не боротьба з корупцією, а саме перемога над нею», – заявив Президент.
Володимир Зеленський наголосив на необхідності перезавантажити всю антикорупційну
систему, зокрема роботу Національного агентства України з питань запобігання корупції.
«Упевнений, що новий склад українського парламенту, який з’явиться зовсім скоро,
повністю розв’яже нам (Україні. – Ред.) руки для придушення корупції», – підсумував він. Зі
свого боку Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звернув увагу, що сьогодні
було вирішено виділити 119 млн євро для підтримки боротьби з корупцією в Україні,
реалізації реформи децентралізації та підтримки громадянського суспільства. Також він
висловив сподівання, що з приходом до влади нового Президента та його команди
корупцію в Україні буде викорінено. «Коли я був прем'єром своєї держави, Президентом
Європейської комісії щоразу згадувалася корупція. Вона була в центрі всіх дискусій. Мені
хотілося б, щоб цього разу Україна, маючи нового Президента, рішуче змогла викорінити
корупцію. Ця велика нація заслуговує на майбутнє без корупції», – резюмував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Маємо відновити довіру людей до влади,
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Президент сподівається, що оновлена Національна рада з питань
антикорупційної політики стане майданчиком для реальної боротьби з
корупцією в країні. Про це він заявив під час засідання Ради 18 липня.
«Сподіваюся, що вона стане справжньою комунікаційною платформою для всіх
антикорупційних органів, громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків – усіх», – сказав
Глава держави. Він зауважив, що Національна рада з питань антикорупційної політики
фактично не працювала три роки і сьогодні відбувається її перезавантаження. Володимир
Зеленський підкреслив, що перезапуск цього органу є не лише його політичною волею, а й
реальним орієнтиром у роботі його команди. «Це наш головний пріоритет – подолання, не
боротьба, а саме подолання корупції», – зазначив він. Президент поінформував учасників
засідання про те, які кроки були здійснені протягом останніх майже двох місяців для
подолання корупції. За його словами, за цей час до Верховної Ради було подано 16
законопроектів, зокрема щодо покарання за незаконне збагачення, цивільної конфіскації
неправомірно нажитого майна, скасування формули «Роттердам +» тощо. Також було
розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з
антикорупційними органами іноземних держав, скасовано електронне декларування для
антикорупційних активістів, готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний
суд. Також Президент констатував позитивну динаміку в діяльності НАБУ і САП, відзначив
активну роботу Державного бюро розслідувань, привітав успішну реалізацію Службою
безпеки України операції із виявлення та вилучення великої партії контрабандних сигарет
та згадав вилучення Національною поліцією разом з американськими партнерами
найбільшої за останні роки партії наркотиків. «Але ви знаєте, що попереду непочатий край
роботи, бо корупція у нас процвітає справді в дуже великих масштабах», – наголосив
Володимир Зеленський. «У нас з вами непросте завдання – відновити довіру людей,
створити ефективну систему запобігання проявам корупції, утвердження принципів
верховенства права, чесності, непідкупності та справді дієвого громадського контролю», –
резюмував Президент. Відзначимо, команда Президента України Володимира Зеленського
напрацювала законопроект, спрямований на посилення люстрації. Про це Глава держави
повідомив у своєму відеозверненні 11 липня. За словами Володимира Зеленського,
пропонується люструвати осіб, які у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року
обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора,
Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів
Державної фіскальної служби та митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних
підприємств. Люстрацію також пропонується поширити на народних депутатів України та
членів уряду цього періоду. «Нас звинувачують, що ми хочемо скасувати люстрацію. Щоб усі
зрозуміли, що ми не збираємося скасовувати люстрацію, ми пропонуємо її посилити», –
заявив Глава держави. Володимир Зеленський наголосив, що цей законопроект дає лише
суспільну оцінку діяльності згаданих осіб, і висловив упевненість, що у майбутньому вони
отримають і справедливу юридичну оцінку. Президент зазначив, що до такого рішення
його підштовхнуло побачене за час перебування на посаді. «Я щодня спілкуюся з
чиновниками різних рівнів і розумію: це – безнадійний діагноз. Біло-сині, червоно-білі,
помаранчеві, бордові, рожеві – насправді вони всі однієї масті. Їм усім фіолетово!» –
переконаний він. «Думаю, найменше, що можна зробити зараз, – назавжди позбавити їх усіх
можливості брати участь в управлінні державою», – додав Президент.
Читати повністю >>>
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Володимир Гройсман: Ми чи не єдині, хто знає, як
втримати ситуацію у державі

Звіт «Біла книга» ЗСУ: людські втрати, переозброєння
і матеріальні витрати

19.07.2019

Команда українського Уряду сьогодні є чи не єдиною, здатною
втримати ситуацію в економіці, секторі безпеки й оборони, у
соціальній сфері, і є готовою закріпити та посилити успіх України.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
В.ГРОЙСМАН
зустрічі з громадськістю у Києві.
Глава Уряду наголосив, що в кожній своїй дії і в кожній заяві Уряд дуже виважено і
відповідально ставиться до кожного слова і руху, адже поважає людей, для яких і
впроваджуються фундаментальні зміни. Саме тому всі три роки результат роботи був для
урядовців важливішим за тимчасові слова і необґрунтовані обіцянки. «Останні три роки
були нелегкими. Але ми приходили не просто обіймати посади. Ми мали чіткий план і
працювали, попри всі перепони. Робили речі, за які до нас ніхто не брався», – сказав
Володимир Гройсман. Він нагадав, що економіка, перехід від падіння до стійкого зростання,
завжди була для Уряду пріоритетом номер один. «Нам вдалося зробити низку правильних
кроків, які стали потужним сигналом для підприємців. Ми визнали неправильним, коли
діти стоять у чергах до дитячих садочків. Ми почали впроваджувати Нову українську
школу, і цього року за новими стандартами навчатимуться вже 1 млн дітей, – сказав
Володимир Гройсман. – Ми взялися за величезну проблему – медицину. Вона традиційно
була у поганому стані. Але вже є програма «Доступні ліки» – чесна програма, якою
користуються мільйони громадян. Ми почали змінювати систему оплати праці на первинці.
Почали добудовувати Охматдит, аби допомогти українським дітям. Ми на 100%
забезпечили ліками дитячі онкологічні лікарні». Так само започатковані сотні електронних
послуг, розбудова доріг. «Ми почали впроваджувати децентралізацію. Кошти в державі
належать не чиновникам, а кожному з громадян. Кожен день три роки я захищав цю
реформу, адже вірив в її успіх. На 70% ми покрили Україну новими можливостями. А треба
на 100%, – зазначив Прем’єр-міністр. – Ми почали думати про культуру і духовність. Маємо
вже 125 фільмів, відзнятих українськими режисерами з українськими акторами. Ми стаємо
країною, яка розвиває цілий пласт кіноіндустрії в Європі». …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Уже 14 років українське Міністерство оборони щорічно публікує
«Білу книгу». Це своєрідний звіт центрального оборонного відомства перед
суспільством про те, що відбувалося в армії за рік.
Війна на Донбасі триває 5 років і увесь цей час армія зазнає втрат. Лише 2018 року
близько 800 військовослужбовців отримали поранення. Сто тридцять три – загинули.
Більшість – від куль снайперів, осколкових поранень і підривах на мінах. В той же час, у звіті
Міноборони чисельність армії з початку війни не змінюється – чверть мільйона – це за
законодавством. Хоча експерти зазначають, що бойові підрозділи – недоукомплектовані.
«Виходячи з тих заяв, які робив новопризначений начальник Генерального штабу, про які
говорять військові експерти чи волонтери, то дійсно – в окремих частинах є велика
недокомплектація особового складу. Те, про що не пишеться, і що важко виміряти в
чисельних показниках – це ставлення до людини. І цей стандарт НАТО – ставлення до
військовослужбовців, до їхніх родин – це, на мій погляд, є основний пріоритет», – вважає
співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова
Олексій Мельник. Згідно з даними «Білої книги», фінансування армії постійно зростає.
Фактично військові отримали близько 95 мільярдів гривень. У порівнянні з 2017 роком,
сума збільшилася на третину. Більше половини бюджету – заробітні плати. Чверть витрат –
закупівля озброєння. «Ідеально було б, звичайно, щоб на озброєння і на інфраструктуру
витрачалося більше 50%, а менше 50 – на утримання особового складу і, як-то кажуть, на
«проїдання». До 2014 р., більше 90% йшло на «проїдання». У нас на озброєння і на військову
техніку був абсолютний нуль, якісь гроші виділялися на інфраструктуру, і то невідомо куди
вони дівалися. Я думаю, що вони зникали в певних кишенях», – зауважує експерт Центру
дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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НАБУ: 208 справ у суді, 745 у роботі —
результати червня

Володимир Гройсман про оптимізацію Кабінету Міністрів:
В новому Уряді має бути не більше 12 урядовців
20.07.2019

В новому Уряді, який буде сформовано після проведення виборів,
кількість міністерств можна скоротити до 12, а отже, кількість урядовців
– так само до 12, але з чіткими повноваженнями й компетенцією.
«Я вважаю, що не більше 12 міністерств – це дійсно оптимальна структура. Більше
того, я вважаю, що і в Парламенті має бути не більше 12 комітетів. 24 урядовці – це
надзвичайно громіздка структура, яка важко керується. Тому, спираючись на досвід, я можу
сказати, що в новому Уряді має бути не більше 12, а можливо, навіть 11 міністерств, які
будуть розподілені за компетенцією і сферами. В багатьох речах їх можливо оптимізувати»,
– сказав в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман. Він наголосив, що в соціальному блоці, приміром, працюють одразу три
міністерства, роботу яких можна оптимізувати. І так само можна оптимізувати роботу Віцепрем’єр-міністрів, які не мають у підпорядкуванні міністерств. «Я знаю, як це зсередини: це
розмита відповідальність, це розмиті і подрібнені функції, це неправильно. Врешті-решт це
дорого для бюджету», – сказав Володимир Гройсман. При цьому він запевнив, що на
державну службу така реорганізація Уряду ніяк не вплине. «Це вплине на політику і на
прийняття рішень. Державні службовці, які сьогодні прийшли в урядові структури,
продовжать працювати і виконувати свої державні функції», – додав Прем’єр-міністр.
Відзначимо, проект державного бюджету на 2020 рік має бути не тільки збалансованим, а й
містити захищені точки, які стосуються фінансових можливостей громад, збереження
соціальних програм та втілення інфраструктурних проектів. Про це в ефірі телеканалу
«Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він нагадав, що його Уряд
протягом трьох років подавав проект державного бюджету на розгляд Верховної Ради
вчасно. І обговорення відбувалося у строках, визначених українським законодавством.
Цього року так само потрібно дотриматися вимог закону і ухвалити збалансований бюджет,
який захищатиме принципи фінансової децентралізації, підтримки регіонів, підтримки
війська і великих інфраструктурних та культурних проектів, розтягнутих у часі. Як
зазначив Володимир Гройсман, серед таких проектів – відновлення доріг між районними
центрами. «Наступного року ми пропонуємо 75 млрд грн на дорожнє будівництво, з яких 10
млрд грн – гроші на невеликі дороги. Ми вже маємо контроль якості, є рішення не платити
за дороги, які зроблені неякісно. І, що головне, є правоохоронна система, яка має ловити
тих, хто вирішив вкрасти на будівництві дороги», - зазначив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, діючий Уряд, який працює три роки, не допустив руйнування країни, забезпечив
стійкий економічний ріст і започаткував фундаментальні перетворення в різних сферах.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання
Кабінету Міністрів у середу, 17 липня. Глава Уряду наголосив, що вже за кілька днів в
Україні відбудуться парламентські вибори: буде сформовано новий склад Верховної Ради,
новий склад коаліції, а відтак – новий склад Уряду. І саме тому дуже важливо, аби з 22
липня – часу після виборів – ті ключові зміни, які були започатковані для побудови сильної
і успішної України, не були зупинені і згорнуті, а були захищені і продовжені. Серед
трансформацій, які заслуговують на подальшу посилену увагу, Володимир Гройсман назвав
децентралізацію, збереження курсу на зростання соціальних стандартів, розбудову
інфраструктури і захист національної пам’яті. Так, говорячи про децентралізацію, Глава
Уряду наголосив, що наразі в Україні існує кілька варіантів розвитку подій, найгірший з
яких – федералізація держави. «Що таке децентралізація? Це нові дороги, новий освітній
простір і багато речей, які потрібні кожній родині. Що буде далі? Або завершимо
формування громад, або законсервуємо систему і знищимо систему фінансової
децентралізації. Або ми закріпимо децентралізацію в Конституції, або нам будуть
нав’язувати федералізацію», – сказав Володимир Гройсман. На його думку, вибір дій є – так
само, як і є його наслідки. Щодо соціальних стандартів, то тут, за словами Володимира
Гройсмана, також є вибір – або спиратися на можливості економіки і стимулювати
детінізацію, або спиратися на популізм, нарощування боргів, друк грошей і рух до дефолту.
У цьому контексті не менш фундаментальним кроком Уряду, як зазначив Володимир
Гройсман, є й відродження національної пам’яті шляхом, в тому числі, розбудови
меморіальних комплексів – передусім Меморіалу жертв Голодомору. Звертаючись до
учасників засідання, Глава Уряду навів ще кілька прикладів докорінних змін – Нову
українську школу, дошкільну освіту, перетворення в системі охорони здоров’я, добудову
лікарень, передусім Охматдиту, дорожнє будівництво, програми підтримки сімей з дітьми
тощо. Продовження змін, за словами Володимира Гройсмана, багато в чому залежатиме від
того вибору, який буде зроблено 21 липня, від здатності виборців відрізнити справжній рух
вперед від маніпуляцій. Такою маніпуляцією Прем’єр-міністр назвав серед іншого масовану
кампанію у ЗМІ та соцмережах із закликами голосувати за одних і проти інших, які «начебто
непрохідні». «Я хочу сказати одне: думаю, що люди мають можливість визначитися, хто діє
морально і щиро, а хто бреше», – сказав Володимир Гройсман. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Читайте також: Видання «Біла книга – 2018.
Збройні Сили України» >>>
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135 осіб підозрюють у вчиненні корупційних злочинів, які детективи
НАБУ та прокурори САП розслідують в межах 745 кримінальних проваджень.
У закінчених 208 розслідуваннях обвинувачують 362 осіб.
Такими є підсумки боротьби з топ-корупцією станом на 30 червня 2019 року.
Упродовж червня суди отримали від НАБУ і САП для розгляду низку резонансних справ.
Зокрема, прокурори направили до суду складені детективами обвинувальні акти стосовно:
восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із державного бюджету на
інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій,
прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки
Крим — так званий проект «Стіна» (ч.5 ст.191 КК України); Одеського міського голови,
якому інкримінується внесення недостовірних відомостей до декларації (ст.366-1 КК
України); колишнього генерального директора державного спеціалізованого підприємства
«Чорнобильський спецкомбінат», який обвинувачується у зловживанні службовим
становищем (ч.2 ст.364 КК України). Минулого місяця завершено розслідування факту
отримання суддею Рахівського районного суду (Закарпатська область) неправомірної
вигоди. Наразі підозрюваний суддя та сторона його захисту ознайомлюються з матеріалами
кримінального провадження. Ще одного служителя Феміди — суддю Господарського суду
Сумської області — викрито на отриманні неправомірної вигоди. Особі повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Статусу підозрюваного
набув колишній керівник дочірнього підприємства «Центргаз», що входить до складу ВАТ
«Кіровоградгаз». Дії посадовця кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Крім того, у червні
НАБУ допомогло Антимонопольному комітету України викрити змову двох компанійучасниць процедур закупівель будівельних послуг для трьох об’єктів у місті Києві. Оновлені
статистичні показники діяльності НАБУ — на головній сторінці офіційного сайту.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
 ДБРУ

У провадженнях ДБР є 307 обвинувальних
вироків суду
17.07.2019

Сьогодні майже 10 тисяч проваджень, в яких ДБР проводить досудове
розслідування. 1600 проваджень з обвинувальним актом скеровано до суду.
Винесено 307 обвинувальних вироків суду.
Директор Державного бюро розслідувань звернув увагу, що одним із пріоритетних
напрямів роботи ДБР є розслідування катувань та перевищення влади із застосуванням
насильства працівниками правоохоронних органів. ДБР здійснює досудове розслідування: у
964 провадженнях за фактами перевищення влади або службових повноважень
працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч.2 ст. 365
Кримінального кодексу України); у 44 провадженнях за фактами катувань. «У всіх
провадженнях, де доведено перевищення влади із застосуванням насильства до людини, ми
будемо скеровувати до суду обвинувальні акти», – наголосив Роман Труба. Коментуючи
інші провадження в ДБР, він повідомив, що наразі проводиться досудове розслідування у 11
кримінальних провадженннях щодо можливих неправомірних дій колишнього керівництва
держави. «Це провадження – від можливої легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом, до можливого втручання у діяльність суддів», – додав Директор ДБР. Зокрема, 17
липня, Петро Порошенко як свідок був викликаний на допит у провадженні щодо
можливого ухилення від податків та подальшої легалізації доходів під час продажу «Заводу
«Кузня на Рибальському». Проте у зв’язку з виборчою кампанією він не зміг з’явитися на
допит. «Ми викличемо його повторно після 21 липня», – сказав Роман Труба. При цьому він
наголосив, що в рамках цих проваджень нікому не було оголошено підозр. «Усі учасники
провадження знаходяться в рівних умовах. Саме Петро Порошенко має бути зацікавлений у
наданні показів для того, щоб досудове розслідування було повним та незаангажованим.
Він буде повторно викликаний на допит, і я розраховую, що він прийде», – Р.Труба.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДБР
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Президент ПАРЄ: Україна зобов'язана запросити Асамблею
для спостереження за виборами

Суд ЄС скасував продовження санкцій проти Януковича
та людей з його оточення у 2016–2018 рр.

03.07.2019

11.07.2019

Суд Євросоюзу загальної юрисдикції скасував продовження
санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича та ще
шести людей з його оточення у 2016-2018 рр. Про це мовиться у пресрелізі від 11 липня.

В.ЯНУКОВИЧ

Окрім В.Януковича, суд постановив розморозити рахунки його сина Олександра,
експрем’єра Сергія Арбузова, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина
Артема, ексголови АП Андрія Клюєва та колишнього міністра доходів і зборів Олександра
Климентка. Судом скасовуються акти про продовження обмежувальних заходів на періоди з
06.03.2016 р. до 06.03.2017 р. та з 06.03.2017 р. по 06.03.2018 р. стосовно В.Януковича та
одного з його синів та з 06.03.2018 р. по 06.03.2019 р. стосовно інших українців. Активи
посадовців лишаються замороженими, оскільки ЄС продовжував санкції у березні 2019 р. і
вони зостаються чинними. Санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів в ЄС –
були запроваджені навесні 2014 р. проти осіб, яких у ЄС вважають відповідальними за
дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Відмову суду заарештувати майно
Ющенка оскаржила ГПУ
17.07.2019

Генеральна прокуратура України оскаржила рішення
Печерського районного суду Києва, який відмовився заарештувати
майно колишнього президента Віктора Ющенка.

В.ЮЩЕНКО

"На рішення подано апеляційну скаргу", - повідомив повідомив начальник
управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. З його слів,
рішення Печерського суду необґрунтоване. Він також повідомив, що якщо Апеляційний суд
затягуватиме з розглядом скарги, то ГПУ внесе до суду нове клопотання про арешт майна
Ющенка. Як повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво колишньому
Президенту Віктору Януковичу (2010-2014) у заволодінні резиденцією "Межигір'я". Раніше
ГПУ особисто повідомила Ющенка про підозру в пособництві Януковичу за володіння
"Межигір'я". Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я". Раніше суд поставив крапку у
звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства. Тим часом перед
виборами Зеленський обговорив з Ющенком ситуацію в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
У ДБР призначили нову дату допиту
Петра Порошенка
17.07.2019

ДБР погодилось піти назустріч Петру Порошенку з приводу
перенесення дати допиту, у зв'язку з тим, що 17 липня він не мав
змоги з'явитися у ДБР, оскільки бере участь у передвиборчій агітації.

П.ПОРОШЕНКО

"Сьогодні (17 липня) з'явилося звернення адвокатів Порошенка про те, що п'ятий
президент бере участь у передвиборній агітації, і тому просить перенести його допити на
після 21 липня", – сказав на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман
Труба. Він зазначив, що ДБР пішло назустріч Порошенку, тому допит відбудеться після
виборів у парламент. Нагадаємо, 21 травня ДБР почало розслідування першої справи проти
Порошенка за заявою Портнова. 22 травня САП також розпочала справу проти Порошенка.
Пізніше у Порошенка повідомили, що проти Портнова відкрите кримінальне провадження.
2 липня Портнов повідомив, що скинув на адвокатів пошук офшорів Порошенка. 12 липня у
Порошенка повідомили, що він не отримував повісток від слідчих органів. 17 липня адвокат
Петра Порошенка Ігор Головань опублікував зареєстрованого листа до Державного бюро
розслідувань (ДБР), в якому пояснюється чому його клієнт не може з‘явитись до ДБР.
Довідка: Андрій Портнов – є проросійським політиком, який з квітня 2010 до кінця лютого –
був керівником Головного управління з питань судоустрою, заступником голови
Адміністрації Віктора Януковича та членом Вищої ради юстиції. Саме завдяки його діям був
встановлений абсолютний контроль за судовою системою режимом Януковича. Є одним з
авторів законів 16 січня. Підозрюється ГПУ у причетності до масових вбивств активістів під
час Євромайдану та розкраданні землі та об'єктів нерухомості в Межигір'ї.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 АТО & КРИМ

У Мінську домовились про перемир’я
на Донбасі
17.07.2019

На засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про
режим припинення вогню на Донбасі з 22 липня, повідомила прессекретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО… підтверджує свою
повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, в ніч з 21 на 22
липня 2019 р. за київським часом», - йдеться в повідомленні. Сторони також зобов’язалися
забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України. В Мінську
досягнуто домовленість про одночасний демонтаж фортифікаційних споруд в районі
розведення сил в Станиці Луганській. «Демонтаж фортифікаційних споруд розпочнеться зі
знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані
символи квазіугруповань», - заявила вона. У межах роботи підгрупи з гуманітарних питань
представники терористів «Д/ЛНР» підтвердили місцезнаходження 69 українських
полонених. Українська сторона, в свою чергу, підтвердила перебування в СІЗО та в’язницях
208 осіб, яких запитують бойовики. «Домовились в найстисліші терміни провести роботу в
двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення
підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», - зазначила Оліфер.
Вона додала, що питання забезпечення сталого мобільного зв’язку на всій території
Донбасу було зрушено з мертвої точки.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу
рішення парламенту України відкликати запрошення Асамблеї взяти участь
у спостереженні за виборами до Верховної Ради 21 липня.
Так, у відповідь на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея,
починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за
виборами, що дозволило "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики. "Я
повинна наголосити, що Україна як член Ради Європи знаходиться під наглядом Асамблеї і
зобов'язана запросити Асамблею для спостереження за президентськими і
парламентськими виборами", - додала вона. Президент сказала, що готова обговорити,
поліпшити відносини між Асамблеєю та українським парламентом і його делегацією в
ПАРЄ. Нагадаємо, 2 липня Глава ВР Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ щодо
здійснення спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні, які
призначені на 21 липня. «Підписав лист до президента Парламентської асамблеї Ради
Європи Ліліан Морі-Паск’є про відкликання мого запрошення для міжнародних
спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах. Серед міжнародних
спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не
спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будьяким чином – не припустимий», – написав Парубій у Facebook 2 липня і оприлюднив копію
відповідного листа. Напередодні комітет Верховної Ради із закордонних справ
рекомендував голові парламенту Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати
участь у спостереженні за виборами в Україні, а також відмовитися від участі в конференції
голів парламентів у рамках цієї Асамблеї. Комітет також постановив призупинити участь
української делегації в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи до рішення Венеційської
комісії щодо повноважень делегатів від російської Державної думи, яких обирали за участю
жителів з окупованого Криму. Відзначимо, 26 червня 2019 р. ПАРЄ повернула повноваження
делегації РФ в повному обсязі.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ЄВРОПА & ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
 ЄС & РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. ПРИКОРДОННА СПІВПРАЦЯ & ПРОЕКТИ (ІНІЦІАТИВИ)

За результатами саміту Україна – ЄС підписано угоди
щодо фінансової підтримки
08.07.2019

У Києві відбувся саміт Україна – Європейський Союз, за результатами
якого було підписано низку угод. Про це УНН повідомили у прес-службі
Офісу Президента України.
Так, у присутності Президента України Володимира Зеленського, Президента
Європейської ради Дональда Туска та Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера
підписано угоду про фінансування заходу "U-LEAD з Європою: Програма для України з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – друга фаза".
Документ передбачає залучення допомоги ЄС загальним обсягом 40 млн євро на
фінансування заходів з реалізації реформи децентралізації та підтримки об'єднаних громад.
Також підписано угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування
заходу "Антикорупційна ініціатива – друга фаза", загальний бюджет якої – 22,9 млн євро.
Допомога ЄС спрямована на посилення боротьби з корупцією на національному та
місцевому рівнях. Крім того, між урядом України та Європейською комісією укладено угоду
про фінансування заходу "Підтримка громадянського суспільства та культури". Допомога
ЄС загальним обсягом 10 млн євро має бути залучена для підвищення можливостей
організацій громадянського суспільства (ОГС) та закладів культури сприяти розвитку
підзвітних, прозорих та демократичних інституцій, соціальному та економічному розвитку,
а також запобіганню насильницьким конфліктам. Крім того, було підписано угоду між
урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу "Програма технічного
співробітництва 2019 р.", спрямовану на підтримку України в реалізації ключових реформ
та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині зони вільної
торгівлі у сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики,
державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових
відносин. Загальний внесок ЄС у рамках документа становить €44 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ЄС готовий надати Києву EUR500 млн макрофінансової допомоги
після виконання необхідних умов
08.07.2019

Європейський Союз готовий виділити Україні черговий транш
Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн після
виконання необхідних умов.
"ЄС готовий надати 2-й транш (EUR 500 млн) Четвертої програми макрофінансової
допомоги щойно буде виконано відповідні умови", - йдеться в тексті декларації сторін за
підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, яка є в розпорядженні агентства "ІнтерфаксУкраїна". Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський подякував
європейським партнерам за готовність надати Україні другий транш Четвертої програми
макрофінансової допомоги в розмірі EUR 500 млн. Як повідомлялося, у вересні 2018 року
представники України та ЄС уклали кредитну угоду про надання четвертої програми
макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про
взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів. Суму в EUR1 млрд
розділено на два рівних транші, перший із них ЄС перерахувала в грудні 2018-го.
Отримання другого прогнозується навесні-2019. 1 березня 2019 року міністр фінансів
України Оксана Маркарова за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії
Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала більше ніж половину зобов'язань,
необхідних для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму EUR500
млн. На той момент ще п’ять із 12 передбачених умов перебували на різних етапах
виконання, зокрема в найближчі дні мали бути оголошені результати відбору суддів
Вищого антикорупційного суду, а також очікувалося ухвалення парламентом у першому
читанні законопроекту про авторизованого економічного оператора (АЕО) та ратифікація
Багатосторонньої конвенції MLI. Так, 28 травня генеральний директор директорату
Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан
Даніельссон повідомив, що крім програми МВФ, є інші пункти, необхідні для отримання
траншу, зокрема закон, що передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про
авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування системи
автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та
ухвалення середньострокового плану реформування податкової та митної служб.
Читати повністю >>>
За матеріалами 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

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

 СХІДНА ЄВРОПА

Володимир Зеленський і Майя Санду обговорили перспективи
економічної співпраці України та Молдови

Британія виділить Україні 9 млн фунтів на
підтримку незалежних медіа
03.07.2019

Велика Британія виділить £9 млн на підтримку незалежних медіа в
Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Тарік Ахмад під
час візиту в Канаду, де проходить третя конференція реформ в Україні.
«Ми посилюємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні в межах нового проекту
вартістю 9 млн фунтів, який підвищить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе
підвищити відповідальність уряду завдяки розвитку незалежних засобів інформації в
Україні та в усіх країнах Східного партнерства», – зазначив Ахмад. За його словами, у
Британії добре розуміють, що ефективне незалежне медіасередовище, яке включає
суспільне мовлення, є основою стабільної, успішної демократії. Загалом протягом
наступного року Британія виділяє понад 37 млн фунтів на підтримку реформ в Україні у
сферах оборони, боротьби з корупцією та гуманітарної діяльності, а також розширення
прав і можливостей, зокрема, прав жінок.
Читати повністю >>>
За матеріалами opinionua.com
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Швейцарія виділяє €25 мільйонів на
підтримку реформ в Україні
09.07.2019

Швейцарія підтримує якісні зміни, які відбуваються в Україні, і
виділяє 25 млн євро на підтримку реформ. Про це сказав директор
Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш.
"Швейцарія підтримує Україну, народ Швейцарії підтримує народ України , і це
важливо. І для цього ми виділяємо з нашого державного бюджету €25 млн, тобто достатньо
вагому суму. Швейцарія підтримує багато реформ, які здійснюються в Україні", - сказав
директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш під час презентації
Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування України нової електронної послуги з реєстрації ТОВ, що діє на підставі модельного
статуту. За його словами, у тому числі йдеться про підтримку реформи державного урядування та якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізацію. "Дуже важливо, що
ми підтримуємо ось цей напрямок, який є надзвичайно важливим у реформі держаного
уряджування України", - додав директор Швейцарського бюро співробітництва. На його
переконання, останнім часом Україні вдалося зробити чимало. "Ми приємно вражені тими
досягненнями, які побачили протягом останніх 4 років у провадження нашої програми.
Хочу зазначити, що складається враження, ніби України рухається значно швидше, ніж
Швейцарія у цій сфері", - сказав він. Позитивні зрушення Тауш бачить у технічному плані, а
також у розширені кількості електронних послуг та сервісів, які стали доступними для
громадян та представників бізнесу. Водночас він звернув увагу на проблему, із якою досі
доводиться зіштовхуватися, - це корупція, яка ускладнює багато процесів. "Але я
переконаний, що реформи у секторі юстиції — це найважливіше, що зацементує всі інші
реформи в інших напрямках та секторах", - додав директор Швейцарського бюро.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від
новопризначеного Посла ФРН в Україні

11.07.2019

Чільне місце у порядку денному переговорів Президента України
Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, які
відбулися 11 липня, мала тема розвитку економічної співпраці.
«Особливу увагу приділили перспективам економічної співпраці. За 2018 рік
товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже $1 млрд. Думаю, найближчим
часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника, тільки без слова «майже», – сказав
Глава держави. Окремо сторони обговорили перспективи об’єднання енергосистем України
та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, повідомив Володимир Зеленський.
«Я запевнив молдовську сторону у надійності України як постачальника електроенергії до
їхньої країни», – наголосив він. Також ішлося про міжлюдські контакти. Президент
висловив думку, що громадяни України та Молдови можуть здійснювати взаємні поїздки за
внутрішніми ID-картками. «Ще одне з питань – це забезпечення освітніх потреб української
громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до
українських шкіл і вивчення української мови у Молдові», – заявив Глава держави. За
словами Майї Санду, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу
засаду власної безпеки. «Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом – наші основні спільні з Україною цілі», – підкреслила Прем’єрміністр Молдови. За словами Майї Санду, уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з
Україною в економічному та енергетичному секторах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

Україна продовжила заборону на ввезення
російських товарів до 2021 р.
15.07.2019

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, за якою до 31
грудня 2020 року продовжується заборона на імпорт з Росії певного переліку
товарів, яка діяла до кінця цього року.
Це було передбачено попередньою постановою від 2015-го «Про заборону ввезення
на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації». Україна та Росія
запроваджують обопільні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного
конфлікту на Донбасі. У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294
юридичних та 848 фізичних осіб. Уряд Росії в квітні цього року ухвалив рішення про
розширення санкцій проти України. У свою чергу у травні Україна доповнила перелік
російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп
промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних
засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік. Також уряд
затвердив запровадження спеціального мита для товарів із Росії, яке застосовуватиметься з
1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 АЗІЯ
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

19.07.2019

Заступник Міністра закордонних справ України з питань
європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від
новопризначеного Посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.
У ході зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер
двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною. Олена Зеркаль відзначила
важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України,
порушеної внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародної
спільноти нашій країні у протидії агресору. Наголошувалося на вагомій практичній
допомозі Уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання
торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва. Олена Зеркаль
окремо ознайомила німецького Посла з підсумками міжнародних судових процесів України
проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме
підтримуватиме зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень
поважних судових інстанцій. Торкаючись енергетичної сфери, Олена Зеркаль відзначила
важливість подальшої співпраці з Урядом ФРН задля ефективної імплементації директив
Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в
Євросоюзі. Анка Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого,
зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси. Відзначимо, в Києві 9 липня 2019 року
відбулося урочисте відкриття проекту «Найкращі доступні технології та методи
управління (НДТМ) для України». Спільний проект Міністерства екології та природних
ресурсів України та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
виконується за підтримки Федерального Міністерства довкілля, охорони природи та
безпеки ядерних реакторів Німеччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Україна вивчить пропозиції японського бізнесу із впровадження
інноваційних проектів у цифрову економіку
17.07.2019

Радник президента України Михайло Федоров на зустрічі з представниками японського бізнесу представив план дій у розвитку цифрової
економіки та ознайомився з пропозиціями іноземних гостей.
"Електронні послуги, удосконалення роботи держреєстрів, проект "електронне
резидентство" мають зробити ведення бізнесу в Україні легким і прозорим. Ми дуже
зацікавлені у залученні інвестицій і передових інновацій Японії для розвитку спільних
проектів у сфері інтернету речей, індустрії 4.0, "розумних" міст, електронної ідентифікації,
розвитку R&D-центрів та ін.", - розповів Федоров. Розвиток цифрової економіки - один з
пріоритетів президента Володимира Зеленського. "Сьогодні ми неконкурентоспроможні в
світі, неефективні - тільки цифровізація галузей економіки зможе допомогти нам зробити
стрибок і досягти реального економічного зростання. Спільно з профільним бізнесом і
громадськістю ми визначили чіткі завдання і цілі до 2024 року", - наголосив радник глави
держави. Представники японського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях
ведення підприємницької діяльності в Україні, таких як складність взаємодії з податковою і
міграційною службами, наймання працівників і т.д., а також на ключових інтересах
японського бізнесу (йшлося, зокрема, про впровадження R&D-центрів і різних інноваційних
проектів). Нагадаємо, перед початком Ukraine Reform Conference парламентський Віцеміністр закордонних справ Японії Кендзі Ямада запропонував три напрямки для подальшої
співпраці з Україною.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Президент України зустрівся з представниками
ділових кіл Китаю

 ПІВДЕННА ЄВРОПА

19.07.2019

Посол України та голова Спілки українців у Португалії зустрілися
з депутатом, що голосував за повернення РФ до ПАРЄ
03.07.2019

Посол України в Португалії Інна Огнівець та голова Спілки українців
у Португалії Павло Садоха зустрілися з депутатом місцевого парламенту
Дуартом Маркешом (Соціал-Демократична партія).
Як відомо, Дуарт Маркеш проголосував 25 червня за повернення Росії до ПАРЄ. "Нам,
українцям, є важливо знати аргументи депутатів за яких ми будемо голосувати у жовтні
цього року на парламентських виборах у Португалії. Нагадаємо, що Дуарт Маркеш, був
одним з депутатів, який підтримав Революцію Гідності, двічі був на Майдані і був
співавтором резолюціі про визнання Голодомору геноцидом”, - наголошує голова Спілки
українців у Португалії. За словами Садохи, серед іншого, основною причиною такого
позиціювання Дуарт Маркеш назвав можливість моніторингу дотримання прав людини на
території РФ та мати плацдарм для прямого діалогу. “Наші зауваження будувалися на
історії Україно-російських відносин, де Московія жодного разу не дотрималася своїх
зобов’язань. Іншим прикладом підступної політики Москви, був страшний Голодомор
організований московсько-комуністичним режимом, з чим депутат португальського
парламенту цілковито погодився”, - пише Садоха. В кінці зустрічі Дуарт Маркеш висловив
стурбовання у зв’язку з ситуацією навколо Консультативної Ради при Вищому комісаріаті з
питань міграції, де на даний час, українську громаду представляють організації Руського
мира (організатори Безсмертного полка), що маскуються під українців. “Це питання, як і
питання захисту України від московської агресії буде продовженням нашого діалогу,
зазначив Дуарт Маркеш, в кінці зустрічі”, - розповів голова Спілки українців у Португалії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Президент України провів зустріч з представниками ділових кіл
КНР: Глава держави наголосив, що одним з головних пріоритетів його
команди є гарантування безпеки інвестицій.
«Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові
захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент та уряд», –
наголосив Володимир Зеленський. За словами Президента, потрібно зробити все можливе,
щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів. «Ми підтверджуємо реформу
судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий
антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться
кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів
від впливу правоохоронних органів», – підкреслив Президент. Зі свого боку представники
державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової
інфраструктури, розповіли про проекти, які вони могли б втілити в Україні власним
коштом. Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який
входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проектів у
сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових
послуг. Учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом
близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими
компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проектів була
визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент. Відзначимо, Китай є
одним з ключових торговельних партнерів України в сфері АПК, який стабільно входить в
ТОП 5 країн-імпортерів української аграрної продукції. За 5 місяців цього року аграрний
товарообіг між країнами склав понад $860 млн, при цьому експорт досяг $795 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 АТЛАНТИКА
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Чалий підбив підсумки 4-річного партнерства
України з США

Рада ратифікувала угоду про вільну
торгівлю з Ізраїлем
11.07.2019

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон "Про ратифікацію
Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль". Про це повідомляє ukrinform.ua
Відповідний законопроєкт № 0223 підтримали 230 народних депутатів за
мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу. Ратифікована угода має
лібералізувати торгівлю товарами між Україною та Державою Ізраїль. Як ідеться у
пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення сприятиме подальшому розвитку
двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить
українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю,
відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для
розвитку й модернізації власного виробництва. Нагадаємо, в січні 2019 року, після понад
п’яти років переговорів, Україна та Ізраїль підписали угоду про вільну торгівлю товарами.
На відміну від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, яка стосується
товарів, послуг, захисту прав інтелектуальної власності тощо і передбачає гармонізацію
українського законодавства до норм ЄС, угоду з Ізраїлем можна назвати класичною: її
головним компонентом є домовленості про зниження або скасування ввізних мит.
Протягом останнього десятиріччя товарообіг з Ізраїлем складає близько одного відсотка
загального товарообігу України, причому експорт завжди перевищував імпорт. За
попередніми даними ДФС, у 2018 році товарообіг між Україною та Ізраїлем становив 761
млн доларів, зокрема експорт – 580 млн доларів США або 1,2% загального експорту товарів.
Більше того, якщо рахувати ЄС як єдиного партнера, Ізраїль потраплятиме в десятку
найважливіших напрямків українського експорту. В структурі експорту домінують зерно
(40% загального експорту у 2018 році) та чорні метали (36%). Імпорт значно більш
диверсифікований і включає різноманітну хімічну продукцію (37%), паливо мінеральне,
різні машини та обладнання, фармацевтику тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Україна вивчає механізми стимулювання традиційної і
відновлюваної енергетики Бразилії
01.07.2019

Українська делегація під головування генерального директора
Директорату енергетичних ринків Ольги Буславець з робочим візитом
відвідала Бразилію. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Мета поїздки - обмін досвідом щодо методів планування і засобів реалізації стратегій
розвитку електроенергетичного комплексу двох країн. У делегації з української сторони
взяли участь Андрій Конеченков, Голова УАВЕ, Ігор Петрик, Директор з розвитку бізнесу у
Східній Європі, Wartsila, Володимир Купчак, Голова правління Київського інституту
енергетичних досліджень. У рамках візиту було проведено низку робочих зустрічей з
представниками Міністерства шахт і енергії, Агентства з регулювання електроенергетики,
Оператора системи передачі, Нацагентства енергетичного планування, ключових енергогенеруючих компаній Бразилії. Українській стороні були продемонстровані особливості
прийнятих в Бразилії конкурентних механізмів контрольованого розвитку електроенергетичного комплексу країни, які передбачають активне використання системи аукціонів не
лише для стимулювання будівництва генеруючої потужності необхідного типу, але й для
розвитку системи передачі. Вивчення практичного досвіду проведення таких аукціонів є
особливо актуальне з огляду на запровадження нового ринку електричної енергії та
конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики в Україні. Подібний механізм
стимулювання будівництва необхідної для енергосистеми генерації передбачений
розробленим Міненерговугілля Порядком проведення конкурсу на будівництво генеруючої
потужності та на виконання заходів з управління попитом. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерго
Глава держави провів зустріч з мексиканським
інвестором Пітером Фойо

20.07.2019

Посол України у США Валерій Чалий підбив підсумки стратегічного
партнерства України зі Сполученими Штатами після своєї відставки. Про це
йдеться на сторінці дипломата у Facebook.
"Проведено понад 250 повноцінних візитів українських делегацій у США, п'ять
зустрічей президентів України і США, шість зустрічей глави Української держави з
віцепрезидентом США, два візити прем'єр-міністра України в США, два візити глави
Верховної Ради у Сполучені Штати", - йдеться у повідомленні. Також відбулося два візити
Держсекретаря США у Київ і чотири візити міністра закордонних справ України у США.
Чалий зазначив, що за його каденції було прийнято історичну Кримську декларацію
Помпео, яка "назавжди закріплює невизнання США спроби анексії Криму", відновлено
роботу Комісії стратегічного партнерства Україна-США, забезпечена повна двопалатна і
двопартійна підтримка України у Конгресі, а також укладено Меморандум про
співробітництво між Верховною Радою і Конгресом. Чалий нагадав, що за останні чотири
роки США запровадили санкції проти 406 фізичних та юридичних осіб, а також секторальні
санкції проти 289 юридичних осіб за агресію РФ проти України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukr.lb.ua
 КАНАДА

Канада виділить на підтримку України
45 млн доларів
03.07.2019

Уряд Канади виділяє понад 45 мільйонів доларів США на підтримку
України. Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході
брифінгу у Торонто.
Зазначається, що у тому числі буде передано 25 мільйонів доларів для реалізації
інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні. "Канада також вживає конкретних
заходів проти продовження російської агресії в Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби. Відзначимо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та
прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Торонто 2 липня було ухвалено рішення про
постачання в Україну озброєнь та військової техніки. Про це Зеленський повідомив на
брифінгу після зустрічі, трансляцію вів канал ICTV. "Прийнято принципове рішення про
можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки", – сказав
Зеленський. Пізніше президент уточнив, що йдеться про бронетехніку. "Думаю, що ми
можемо відверто про це говорити, що ми домовилися про постачання бронетехніки. Далі ми
домовилися про те, що будемо розвивати наші домовленості, у нас з'являться договори. Я
не можу якусь інформацію вам поки що сказати, але ми говоримо про те, що саме в Україні
може з'явитися щось таке, що надасть Україні робочі місця в цій сфері. Поки я не хочу про це
говорити. Давайте ми підпишемо угоду, я впевнений, що це буде найближчим часом, і тоді
це буде дійсно реальна новина", – заявив президент. Як повідомляє пресслужба президента,
Трюдо, зі свого боку, підтвердив просування в питанні підтримки України. "Так, ми
просуваємося в дискусіях щодо питання збройної підтримки України. Окрім військової місії,
у якій бере участь Канада, ми також додали Україну у список для закупівлі канадської зброї.
І це позитивне рішення... Ми вже бачимо інвестиції з боку канадських компаній у
виробництво боєприпасів в Україні. І продовжимо працювати з Україною, щоб вона
одержувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку Збройних сил Канади. Ми продовжимо
операцію UNIFIER і зробимо все, щоб Україна отримала необхідне обладнання", – сказав
Трюдо. Із 2015 року 200 канадських військових інструкторів проводять заняття з
українськими військовослужбовцями в межах програми UNIFIER. У березні 2019 року
роботу місії було продовжено до кінця березня 2022 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ.

19.07.2019

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що співпраця
з інвесторами, які готові вкладати в Україну кошти, є одним із пріоритетів
для нього та його команди.
«Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті.
Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну», – сказав Глава
держави під час зустрічі з головним виконавчим директором Principal Standard Group
Пітером Фойо та його партнером, віце-президентом компанії UTG Ігорем Мельником.
Володимир Зеленський зазначив, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, він
завжди готовий знайти час на корисні для України проекти й сідати за стіл переговорів для
предметної розмови. «Якщо у нас співпадають бажання та бачення, якщо це «білий», чесний
бізнес – ми готові», – зазначив Президент. Глава держави підкреслив, що вважає важливим
будь-який інвестиційний проект, незалежно від того, на мільйон це інвестиція чи на
мільярд. «Ми відкриті до всього, що створює новий бізнес в Україні та робочі місця для
наших громадян», – зауважив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що готовий
підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Пітера Фойо може сприяти
забезпеченню контрактами українських державних чи приватних підприємств, адже це –
податки та робочі місця. Учасники зустрічі обговорили можливості такої співпраці. Зі свого
боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і
зауважив, що для нього велика честь бути сьогодні тут, оскільки його дружина – українка і
він з родиною живе і в Мексиці, і в Україні. «Мені подобається ваша країна, я знаю її вже
багато років. Я знаю українські села, і мені дуже близька українська культура та українці», –
сказав Пітер Фойо. Він також розповів, що його спеціалізація – це телефонія та
телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку
та підготовки до запуску 5G. Головний виконавчий директор Principal Standard Group
підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної
співпраці на засадах відкритості.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Відновлення промисловості має стати пріоритетом для влади
разом з відновленням миру
18.07.2019

Ключовими завданнями влади після виборів повинні стати
мир і відновлення промисловості. За словами народного депутата від
ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Сергія Льовочкіна, без
вирішення цих завдань Україна ризикує перестати існувати як
С.ЛЬОВОЧКІН
незалежна держава.
«Сьогодні Україна – країна, розорена війною і згубною політикою минулого режиму.
Зруйнована промисловість – причина руйнування всієї соціальної інфраструктури, оскільки
тільки промисловість здатна давати високі доходи для бюджету. Тому мир і відновлення
промисловості однаково важливі для нашої країни», – вважає Сергій Льовочкін. Народний
депутат розповів, що йде вже п'ятий рік, як на трьох авіазаводах країни не зібрано серійно
жодного літака. Не реалізовано жодного великого проекту в суднобудуванні, яке стрімко
перетворюється в галузь суднофарбування-судноремонту. Він нагадав, що з восьми
наявних автомобільних заводів стабільно працює лише один закарпатський «Єврокар». У
порівнянні з 2013 роком випуск автомобілів упав в 7,6 разів. Роками простоюють п'ять з
шести нафтопереробних заводів країни. Провалом закінчилися багаторазові спроби
запустити до роботи Одеський припортовий завод. «Катастрофа в усьому – від ракетнокосмічної галузі до випічки хліба. Це – наслідок ситуації, коли сама влада знищувала
промисловість, закриваючи ринки збуту. Продовження такої політики вже несе ризики для
України як незалежної держави. Будучи аграрним придатком розвинених країн, ми ніколи
не відновимо країну від наслідків війни. Тільки пріоритетний розвиток промисловості –
шлях, при якому Україна має майбутнє», – резюмував Сергій Льовочкін.
Читати повністю >>>
За матеріалами lovochkin.org

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

У США оголосили електоральну смерть прозахідних
українських реформаторів
01.07.2019

Українські прозахідні та ліберальні реформатори власноруч вирили
собі могилу, тепер їх чекає нищівна поразка на парламентських виборах.
Про це йдеться у матеріалі американського видання Foreign Policy під
назвою The Death of Ukraine’s Liberals (Смерть українських лібералів).
«Кілька великих партій повинні бути знищені електорально після того, як їм не
вдасться подолати 5-відсотковий поріг, необхідний для проходження до парламенту.
Особливо постраждають ряди ліберальних законодавців, які складали базу процесу реформ
протягом останніх 5 років. Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, його «Народний
фронт» і партія «Самопоміч» – це дві основні сили з різними платформами, сформованими
після революції Майдану 2014 года… Обидві партії у даний час представлені десятками
депутатів; обидві, схоже, будуть повністю виключені з представництва в наступному
парламенті», – наголошується у публікації. Однак, як пишуть журналісти, у зазначених
політичних сил був шанс зберегти свою програму реформ шляхом приєднання до партій,
що не були так сильно дискредитовані. Втім, партія «Голос» Святослава Вакарчука, яка
представляє альтернативу «Слузі народу» Зеленського, відмовилася приймати до своїх лав
нинішніх парламентаріїв. Аналогічне рішення прийняла і президентська партія. Також
нагадується про багатьох діячів, які відмовилися брати участь у нових виборах в Раду,
незважаючи на те, що були рушійною силою в останні роки, наприклад, нардеп від БПП
Мустафа Найєм і депутат від «Самопомічі» Ганна Гопко. «Кілька реформаторів виключили
свої імена з партійних списків, сподіваючись натомість на прямі вибори в одномандатних
округах, але більшість з них будуть боротися з противниками, які краще фінансуються і
організовані і мають доступ до потужних ЗМІ, підтримуваних олігархами. У деяких з них
буде перевага приєднатися до фракції нового президента, за яку схильна голосувати чверть
українців, незалежно від імені кандидата», – говорить стаття. Успіх «Слуги народу» у
виданні порівнюють зі швидкою і тотальною парламентською перемогою президента
Франції Еммануеля Макрона En Marche! Вперше за роки незалежності єдина партія може
отримати контрольну владу в Україні. Нардеп Світлана Заліщук, журналіст-реформатор,
один із депутатів, яким не знайшлося місця у списках прохідних партій, пояснює
неприйняття лібералів невибірковим чищенням постмайданних політиків, включаючи
оппозіцію й самих реформаторів, які ініціювали революцію Гідності. Однак є й інші причини
невдоволення українців реформаторами, в яких, як пише видання, вони винні самі.
Зокрема, мова йде про їх безперервну внутрішню боротьбу і розбіжності між фракціями.
«Різка критика реформістів щодо корупції в уряді колишнього президента Порошенка не
просто створила атмосферу нетерпіння до досягнень, на які звичайно потрібні були б
десятиліття. Це також допомогло викликати суспільне невдоволення усім політичним
класом, переконавши громадськість в тому, що усі партії в парламенті корумповані,
включаючи самих реформаторів. Українці більше не в настрої проводити детальні
відмінності між інсайдерами та принциповою опозицією», — Foreign Policy.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news

Читайте в оригіналі: The Death of
Ukraine’s Liberals >>>

Данилюк: Те, що зараз відбувається – це перша
справжня революція в Україні
03.07.2019

Попередні революції в Україні не призвели до зміни влади та
зміни політичних еліт в Україні. Натомість те, що зараз відбувається,
це і є справжня революція. Про це заявив секретар РНБО Олександр
О.ДАНИЛЮК
Данилюк в інтерв'ю виданню "Українська правда".
"Насправді те, що зараз відбувається – це перша справжня революція. Насправді, це
перша революція. Була Помаранчева революція. Це призвело до зміни еліти? Ні, не
призвело. Навіть Революція Гідності не змінила еліти. Дуже швидко всі, хто стояв на
Майдані, почали дивитися на владу із запитанням: "Що це було?". А зараз відбуваються ці
зміни", - заявив Данилюк. За його словами, незабаром нові люди прийдуть в парламент. "На
кожен комітет має бути сильна людина, щоб не вийшло так, що старі, які проскочили в
парламент, захопили ключові позиції у впливових комітетах, і знову, нібито нові люди є, але
все одно процеси й інтереси залишилися незмінними", - наголосив очільник Радбезу. Він
висловив сподівання, що сильні люди також прийдуть і у виконавчу владу. Коментуючи
питання кадрових призначень, Данилюк підкреслив, що не лише в команді чинного
президента, а й в усій Україні спостерігається кадровий голод. "Не у Зеленського кадровий
голод, це у країни кадровий голод. Є така проблема. До речі, це проблема не тільки України.
Зараз криза політичного лідерства у багатьох країнах, в Європі це дуже актуально", - заявив
секретар РНБО, додавши, що для України ця проблема є критичною. Відзначимо, поява
Олександра Данилюка у Зе!штабі в ході президентської кампанії була дуже несподіваною
подією. Саме колишнього міністра фінансів з уряду Володимира Гройсмана по праву
вважали одним із драйверів процесу десятиріччя – націоналізації "ПриватБанку". Саме
Данилюк із тодішньою главою Нацбанку Валерією Гонтаревою у грудні 2016 року
повідомляли українцям "благу вість", що їм тепер належить один із ключових активів
опального олігарха Ігоря Коломойського. Останнього на початку виборчої кампанії
вважали основним "акціонером" походу Зеленського в президенти. Саме канали
Коломойського правдами-неправдами валили рейтинг Порошенка і в той же час всіляко
допомагали Зе. Діяльність передвиборчого штабу Зеленського можна сміливо ділити на
період до приходу Данилюка і після нього. Якщо перший етап запам'ятався яскравою
іронічною кампанією, то з приходом Данилюка всі молодецькі потуги Зе!штабу почали
набирати дорослих форм. За перші тижні після того, як Данилюк прийшов до Зеленського,
той почав зустрічатись не з українськими активістами, а з представниками МВФ, з
американською послом та міжнародними бізнес-асоціаціями. Перспектива Зеленського
почала ставати реальною. Саме Данилюк, за його власними словами, організував
Зеленському його перший закордонний візит у Францію. Ще у статусі кандидата в
президенти. Все йшло до того, що після перемоги Зеленського Данилюк отримає чільне
місце у його Адміністрації чи партії. Однак сталося дещо несподіване – економіста,
фінансиста і колишнього міністра фінансів Зеленський вирішив зробити секретарем Ради
нацбезпеки і оборони. Володимир Зеленський для Данилюка уже третій президент, з яким
він працює. Двом попереднім не вдалося перевернути країну. Чому Данилюк вірить, що
третьому вдасться, читайте в інтерв'ю секретаря РНБО "Українській правді". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Інтерв'ю Олександра Данилюка
виданню "Українська правда" >>>
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Економіка України продовжує
зростати
05.07.2019

Економіка України демонструє зростання вже 14 кварталів поспіль,
що створює сприятливі умови для залучення інвестицій в нашу країну. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
“Не можна досягти реальних результатів без бажання змінюватися. З 2014 р. ми не
просто механічно рухаємося шляхом реформ, ми системно перетворюємо Україну. Наша
економіка зростає вже 14 кварталів підряд, а зважена фіскальна політика дозволила у 2018
р. знизити показник співвідношення держборгу до ВВП до 52,3%”, – зазначила міністр
фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, уряду вдалося знизити показник
ухилення від сплати податків завдяки успішній реформі Державної фіскальної служби, а
середньострокове планування дозволило вести зважену фіскальну, бюджетну та боргову
політику. Ці фактори, вважає Маркарова, створюють сприятливі умови для залучення
інвестицій в Україну. “Україна – це стабільний, безпечний і передбачуваний ринок, який
розвивається і в який слід вкладати кошти. Ми робимо все, щоб забезпечити рівні права для
всіх гравців ринку. Все це на тлі поліпшення макроекономічних показників створює
сприятливі умови для залучення інвестицій в країну”, – зазначила глава Мінфіну.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
НБУ може переглянути прогноз ВВП
в бік поліпшення
08.07.2019

Економіка України буде трохи кращою в другому півріччі, ніж
очікував Національний банк, повідомив заступник глави НБУ Дмитро
Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Два чинники - сильний внутрішній попит і хороший урожай - сприятимуть
перегляду прогнозу ВВП", - сказав він, уточнивши, що нині відбувається процес такого
перегляду. Сологуб зазначив, що ситуація в економіці України в першому півріччі 2019 року
розвивалася трохи краще, ніж передбачав Нацбанк у своєму більш консервативному
прогнозі. "Якщо подивитися на минуле півріччя, то глобально його підсумки збіглися з
нашими очікуваннями, можливо, навіть виявилися трохи кращими - але ледь-ледь
кращими, не так суттєво... Щодо зростання економіки ми були консервативнішими.
Ситуація трохи краща, ніж очікувалася", - сказав він. За його словами, зовнішнє середовище
цього року є трохи кращим, ніж торік: це стосується і фінансових ринків, і умов торгівлі.
Зокрема, сильно подешевшав газ, на високому рівні тримаються ціни українських
експортних товарів - руди і зерна, зазначив Сологуб. Водночас, зауважив Сологуб, дещо
кращі, ніж очікувалося, показники пов'язані не так із зовнішнім попитом, а з внутрішнім
середовищем. "Незважаючи на політичний цикл, настрої споживачів і внутрішніх інвесторів
непогані. Відповідно показники зростання споживання та інвестицій також досить
непогані", - пояснив заступник глави НБУ. Він також повідомив, що поліпшення очікувань
зростання економіки в другому півріччі 2019 р. пов'язано з оцінкою майбутнього врожаю.
"Ми закладали в прогноз урожай у 66 млн тонн зернових. Нині ми цю оцінку переглядаємо,
оскільки бачимо великі шанси (це не лише наша думка, а й думка інших прогнозистів), що
Україна може зібрати врожай ще більший, ніж минулого року (70,1 млн тонн - ІФ)", - сказав
Сологуб. За його словами, непогана ситуація склалася щодо пшениці, незважаючи на
спекотний червень, оскільки вологи було досить багато, хоча про кукурудзу поки що зарано
говорити. "Тому, незважаючи на політичний цикл, комбінація адекватної макроекономічної
політики та позитивного зовнішнього середовища і приводить до таких параметрів, які
нині демонструє Україна", - наголосив заступник глави НБУ. Говорячи про динаміку цін, він
відзначив поточну глобальну дезінфляційну траєкторію, якої очікував НБУ, зокрема, базова
інфляція практично повністю відповідає прогнозу НБУ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
У Світовому банку назвали зростання економіки
в Україні стриманим
15.07.2019

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні є дуже
стриманим, а його природа не є сталою. Про це в інтерв'ю DT.UA сказала
економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач.
"Нинішнє зростання є дуже стриманим, і його природа, на жаль, не є сталою. У 2016–
2017 рр. дуже великий внесок у ВВП було зроблено за рахунок гарного врожаю, а це дуже
мінливий і складно прогнозований фактор, бо щороку рекордних врожаїв може й не бути.
Інші сектори, які роблять великий внесок у зростання нашого ВВП, - це сектори, орієнтовані
на внутрішнє споживання, що теж не найкращий із варіантів. Бо внутрішнє споживання не
підвищує експортного потенціалу, не допомагає нам інтегруватися у глобальні ланцюжки
доданої вартості, збільшити нашу конкурентоспроможність, підвищити продуктивність,
тобто задіяти всі можливі механізми, які допомагають саме сталому розвитку", - сказала
Головач. На її думку, проблема полягає не лише у фіскальній політиці, це питання і до
державної політики загалом, і до структури економіки. Але якщо йдеться про можливості
стимулювати економічне зростання за рахунок фіскальної політики, то є кілька рішень, які
можуть бути ефективними. Перший і найпростіший шлях - держава сама є великим
інвестором, і її інвестиції в інфраструктуру насправді дають можливість напряму впливати
на економічне зростання. "Що на сьогодні обмежує державні інвестиції? Переважно дуже
високі видатки споживання: виплати відсотків за боргом і соціальні видатки. По суті кошти,
які могли б інвестуватися, ми проїдаємо. Дозволити собі нарощувати дефіцит бюджету
Україна не може з огляду на високі виплати за державним боргом. Тому ми маємо
докладати зусиль, аби стабілізувати його на рівні 2–2,5% від ВВП. Більш того, ми повинні
зменшувати наше боргове навантаження, а це можливо лише за умови жорсткого контролю
над дефіцитом бюджету. А отже, вільного простору для маневру у нас не так уже й багато", вважає фахівець. Головач наголосила, що реформи у сферах охорони здоров'я та освіти
зрештою мають привести до того, що фінансування цих секторів буде пов'язане зі
зростанням продуктивності. Але на реалізацію цих реформ знадобиться певний час, тоді як
зараз через цю прив'язку будь-яке політичне рішення про збільшення мінімальної
заробітної плати призводить до того, що видатки у цих секторах миттєво зростають. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

За пол года Украина позаимствовала
свыше 240 млрд. грн.

Торговать по-русски: стоит ли Украине рассчитывать
на транзит товаров через РФ
05.07.2019

За І полугодие 2019 г. государственные заимствования составили
около 241, 7 млрд грн: внутренние - 185, 6 млрд грн; внешние - 56,1 млрд
грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Государственные заимствования по состоянию за первые шесть месяцев этого года
по общему фонду государственного бюджета составили около 241, 7 млрд грн. При этом,
платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля 2019 г. составили
211,0 млрд грн", - говорится в сообщении. От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечены 185,6 млрд грн (на 101, 5 млрд грн больше, чем за соответствующий
период прошлого года). В частности, в этом году было выпущено облигаций внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) в гривне на 120,2 млрд грн, в долларах - на 2,2 млрд
долларов, в евро - на 0,2 млрд евро. Значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ,
отмечают в Минфине, прежде всего связано с активным участием нерезидентов, что
увеличили свой портфель ОВГЗ за 2019 год больше чем в 9 раз (с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд
грн), чему способствовали макроэкономическая стабильность, а также присоединение
Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Гройсман: Борг відносно ВВП вдалося
зменшити на 20%
05.07.2019

Виконання схваленої урядової Стратегії управління державним боргом
дасть змогу знизити частку боргу до ВВП до менш ніж 50% і вийти із зони
ризику, коли борг чинить значне навантаження на держбюджет.
«Цього року нам треба віддати третину бюджету – на обслуговування і повернення
боргу. Нам (уряду - ред.) взагалі тривалий час залишали борги і зобов’язання. Але нам вже
вдалося зменшити борг відносно ВВП на 20% - з 80 до 59%», - сказав в телеефірі Прем’єрміністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що перед Україною стоять непрості
випробування. «Але професійне управління боргом не становить загроз. Наше завдання в
середньостроковій перспективі - зменшити долю боргу (до рівня - ред.) менше 50%. Так ми
вийдемо із зони небезпеки», - наголосив глава уряду. Як повідомляв Укрінформ, 5 червня
Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на
2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики,
що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом. Стратегія
розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та
спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу державного
боргу до ВВП на рівні не більш 43%. Державний та гарантований державою борг України на
30 квітня 2019 року становив 2,12 трлн грн, або 79,82 млрд доларів. Згідно з даними голови
ради Національного банку України Богдана Данилишина у червні-серпні 2019 року Україні
потрібно буде виплатити 1,8 млрд доларів зовнішніх боргів, у вересні — 1,7 млрд доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Минфин взял рекордный займ
на внутреннем рынке
16.07.2019

Минфин Украины во вторник, 16 июля, разместил облигации
внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рекордные 33,3 млрд грн. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства в Facebook.
"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривен в
государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", говорится в сообщении. Глава ведомства Оксана Маркарова в Facebook сообщила, что это
крупнейшее размещение года. Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу
на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по
всем инструментам: по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных
пункта); по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп); по 1-летними ОВГЗ в
гривне - 17,74% (снижение на 26 бп); по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20
бп); по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп); по 2-летним ОВГЗ в
долларах США - 7% (снижение на 50 бп). Напомним, ранее в Минфине сообщили, что каждая
вторая гривна в бюджете за 2019 год взята в долг. Таким образом Минфин продолжает
наращивать долги. Так, выплаты по долгам в 2020 году вырастут почти на два миллиарда
долларов. Также больше придется заплатить до конца текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Минфин потратил на погашение и обслуживание
валютных долгов 73 млрд за 2 месяца
16.07.2019

За июнь 2019 г. остатки на Едином казначейском счёте (ЕКС)
сократились на 16,6 млрд грн - до 12,9 млрд грн., говорится в отчете Focus
Ukraine, подготовленном аналитиками Райффайзен Банка Аваль.
Средства на Едином казначейском счете таяли (в течение мая-июня совокупный
отток с ЕКС составил 23,9 млрд грн), несмотря на перечисление 65 млрд грн прибыли от
НБУ, а также успехов правительства по размещению ОВГЗ. При этом остатки на валютных
счетах правительства выросли с 49,7 до 81,1 млрд в гривневом эквиваленте, что
соответствует росту с 1,85 до 3,1 млрд в дол. США. Это было связано с зачислением 1 млрд
евро от размещения еврооблигаций в июне. В отчете также отмечается, что в мае-июне
платежи правительства по погашению еврооблигаций и ОВГЗ составили $2 млрд. Еще $0,6
млрд в эквиваленте было уплачено по обязательствам перед МВФ и еще $0,1 млрд. в
эквиваленте – по обязательствам перед другими международными финансовыми
партнерами. «Таким образом, на обслуживание и погашение государственного и
гарантированного государством долга в иностранной валюте в мае-июне было потрачено
порядка 73 млрд в гривневом эквиваленте. Покупки Министерством финансов валюты у
НБУ с целю обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте и
послужили ключевой причиной резкого снижения остатков на Едином казначейском
счёте», - констатируют аналитики. Как писал «Минфин», Украине до конца 2019 года
необходимо выплатить 70,2 млрд гривен, или почти 2,7 млрд долларов (по курсу НБУ на 3
июля) по внешним долгам. В 3-м квартале внешним кредиторам необходимо выплатить
59,4 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов), а в 4-м квартале – 10,77 млрд гривен (около 0,4
млрд долларов). В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16
млрд гривен или 6,9 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним – 170,72 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua
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В России анонсировали ослабление торговых санкций, введенных
несколько лет назад в отношении Украины и ряда других стран. Об этом
пишет Ростислав Шаправский на портале rbc.ua
В скором времени правительство РФ должно выписать условия, по которым транзит
украинских товаров будет разрешен через территорию России в Казахстан и Кыргызстан.
Но в Украине чиновники и юристы пока скептически оценивают заявления россиян и не
спешат им верить. Тем более что несколько месяцев назад эксперты Всемирной торговой
организации (ВТО) пришли к выводу, что РФ имела основания для блокировки транзита.
Подробнее – в материале РБК-Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ,
который позволит разблокировать транзит украинских товаров через РФ в третьи страны.
Указ вступил в силу 1 июля. Но рассчитывать на снятие торговых санкций в ближайшее
время пока не стоит, считают опрошенные РБК-Украина юристы и эксперты. Исходя из
положений указа, перевозка грузов будет возможна при условии использования системы
контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС. К тому же водители должны будут
иметь учетные талоны, которые становятся недействительными при снятии пломб с
грузовиков. В Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) уверяют,
что технически выполнить рамочные требования указа несложно, хотя это и
подразумевает дополнительные расходы для бизнеса. ...
Читать полностью >>>
© Ростислав Шаправский
По материалам rbc.ua
Торгівля з ЄС: істотне пом’якшення умов
для українських експортерів
03.07.2019

Зовнішньоекономічна торгівля з різними країнами, є вагомою умовою
економічного зростання. Про це пише Діденко Сергій на сторінках
інформаційно-аналітичного порталу ua.news
Насамперед це актуально за теперішніх обставин, коли процеси міжнародної
економічної інтеграції до країн ЄС все більше набирають інтенсивного розвитку,
глобалізації світового господарства та транснаціоналізації, чи міжнародного поділу праці. В
контексті розвитку торговельних відносин з ЄС вагомим є запровадження в Україні
європейської моделі «уповноваженого» експортера. Нагадаємо, з квітня 2014 року ЄС майже
повністю відкрив свій ринок для безмитного імпорту з України. Це означає, що країни ЄС
відкрили власний ринок, який складається 500 мільйонів споживачів, для українських
компаній, створюючи нові конкурентні можливості для економіки України. За даними
Державної служби статистики України протягом 2018 року ЄС залишався ключовим
торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 41,1%
від загального обсягу торгівлі України. Протягом 2018 року загальний обсяг торгівлі
товарами та послугами між Україною та ЄС склав 49 317,1 млн дол. США. У 2018 році обсяги
експорту України до 28 країн ЄС становили 23 032 млн дол. США, що на 14.3% перевищило
показник 2017 року. Імпорт з країн ЄС (також 28 країн) у 2018 році дорівнював 26 285,1 млн
дол. США, що на 12,7% перевищило показник за відповідний період 2017 року. Станом на
01.05.2019 року 28 держав-членів ЄС в загальному обсязі українського товарного експорту
складає $6 941,9 млн, або 42,4%. У порівняні з аналогічним періодом 2018 року, цей
показник склав 104,8%. Сумарний показник імпорту ЄС – $7 739,3 млн, або 41,9%. У
порівняні з аналогічним періодом 2018 року, показник імпортних операцій складає 111,8%.
Це, як наголошують у Міністерстві торгівлі, не межа. До прикладу, в Молдові у 2018 році
майже 70% експорту йшло до ЄС. Відтак, можемо зазначити, що торгівля між Україною та
країнами ЄС пожвавлюється щороку завдяки позитивній динаміці змін у двосторонніх
стосунках між нашою країною та європейською спільнотою. Звичайно процес виходу і
завоювання ніші на європейському ринку досить складний і вітчизняні виробники змушені
не лише покращувати власний продукт, щоб бути конкурентоспроможними, а й
завойовувати довіру європейських споживачів. ...
Читати повністю >>>
© Діденко Сергій
За матеріалами ua.news
Новий Шовковий шлях не працює, Китаю він поки
не потрібен - Мінінфраструктури
18.07.2019

Китайці не розвивають транспортний коридор Новий Шовковий
шлях, використовуючи його як важіль тиску на Росію в цінових питаннях.
Про це в інтерв'ю заявив заступник міністра інфраструктури України з
питань європейської інтеграції Віктор Довгань.
«Не зважаючи на постійні переговори з китайцями, поки що Новий Шовковий шлях
не працює. І поки що він для них залишається геополітично запасним. Вони
використовують його для переговорів з росіянами, для апеляції щодо зниження їхніх
тарифів і т.д.», — констатував він. За його словами, Китай не використовує Новий
Шовковий шлях, не пускає по ньому вантажі, відправляючи їх переважно через Казахстан,
Росію і Білорусь. У той же час, за словами Довганя, незважаючи на відсутність вантажів із
Китаю, зазначений транспортний коридор все одно розвивається, нехай і повільніше, ніж
очікували. «Кожен день з Чорноморська йдуть два пороми — це 150−200 вагонів. І це тільки
пороми, а є ще вантажні кораблі, де цифри з перевезення товарів у напрямку Схід-Захід в
два рази більше. Ми відправляємо вантажі, які заборонені до транзиту через Росію. Інше
питання в тому, що ці вантажі закінчують свій шлях в Казахстані і не йдуть до Китаю», —
розповів заступник міністра інфраструктури. Він також зазначив, що через низькі обсягів
імпорту з країн Середньої Азії, поїзди, що прямують цим транспортним коридором нічим
завантажити у зворотній бік. Тому перевізникам доводиться оплачувати перегонку
порожніх вагонів, що дуже дорого і негативно впливає на ринки збуту. «Раніше у нас були
великі ринки збуту в Середній Азії - в основному продукти харчування, які прибували
фурами і вагонами. Зараз вони їдуть двома поромами: через Чорне море і Каспій. Це в два
рази дорожче, а деяка продукція, наприклад, продукція Roshen, не завжди витримує цей
шлях», — заявив Довгань. За його словами, сьогодні в східному напрямку йдуть 66 поїздів,
тоді як раніше могло стояти до 600 кожен день. «З 2016 року, після того як Путін ввів свої
обмеження, наш експорт в ці країни скоротився в 10 разів», — підкреслив заступник
міністра, зазначивши, що Україна з кожним днем стає все більш неконкурентною на цих
ринках. Він уточнив, що причина цього — дешева російська продукція, яка замінює
українську, оскільки та стала дорогою через транспортні витрати. Мінінфраструктури
спільно з Укрзалізицею 15 січня 2016 року запустили демонстраційний рейс контейнерного
поїзда по Новому Шовковому шляху. Тестовий рейс нового контейнерного поїзда за
маршрутом Україна-Грузія-Азербайджан-Казахстан-Китай (через Каспійське і Чорне моря)
дістався до Китаю на 16-й день шляху — в ніч з 30 на 31 січня 2016 року. У 2017 році
Укрзалізниця з метою мінімізації наслідків блокування перевезень вантажів через
територію Росії і можливості торгівлі з країнами Азіатського регіону провела роботу з
розвитку транспортного коридору Новий Шовковий шлях. Раніше повідомлялося, що
Україна, Грузія та Азербайджан мають намір налагодити залізничний маршрут з Китаю до
Європи і запустити його до 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

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

Читайте також: Ексклюзивне інтерв’ю Віктора
Довганя агентству "Інтерфакс-Україна" >>>

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

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БІЗНЕС ГРУПИ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Заработал Голосом. Как устроен бизнес
Святослава Вакарчука

Бюджет в першій половині 2019 року: виклики
та управління ліквідністю
04.07.2019

Міністерство фінансів продовжує щоденний та щомісячний
моніторинг виконання бюджетних показників та ухвалює відповідальні
рішення в рамках управління ліквідністю ЄКР.
Це дозволило забезпечити фінансування першочергових для країни видатків (на
оборону, на виплату пенсій та соціальних допомог, на обслуговування боргу та субвенцій і
дотацій місцевим бюджетам) у повному обсязі відповідно до розпису звітного періоду на
підставі платіжних доручень. Доходи Державного бюджету зросли на 12,9% р/р до 506,8
млрд грн за цей період. З огляду на ряд причин, включно із відмінними макроекономічними
показниками, ніж закладали в бюджет, а також обмеження урядом Російської Федерації
експорту ряду товарів до України, виконання доходів Державного бюджету становило
95,7% від розпису на цей період. Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на
9,5% р/р до 448,3 млрд грн. Вони становили 94,1% від розпису. Можна виділити такі
основні характеристики виконання доходів загального фонду Державного бюджету в цей
період: 1) Надходження від ПДФО зросли на 21,1% р/р до 51,2 млрд грн за рахунок
суттєвого підвищення середньої заробітної плати. При цьому, ці доходи були на 4,8%
вищими за розпис. За даними Держстату середня заробітна плата за п’ять місяців 2019 року
зросла на 20,1% р/р через підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення
фінансових результатів підприємств та брак кваліфікованої робочої сили (зокрема через
міграцію), що змушує роботодавців підвищувати зарплати. 2) Розпис з податку на прибуток
підприємств за І півріччя 2019 року перевиконано на 2,7 млрд грн і фактичні надходження
від цього податку до доходів загального фонду Державного бюджету становили 52,8 млрд
грн. Основний фактор - вищі, ніж очікувалося, фінансові результати підприємств за
підсумками 2018 року, що вплинуло на більші обсяги сплати податку у лютому-березні
2019 року та травні при виплаті дивідендів. Водночас вони зросли порівняно із відповідним
періодом минулого року на 1,2% р/р, що зумовлено одноразовим нарахуванням та сплатою
податку у 2018 році за рішенням Стокгольмського суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ

Степан Кубів і Максим Нефьодов презентували запуск порталу
онлайн-аналітики держпідприємств ProZvit
12.07.2019

Портал розроблений Мінекономрозвитку разом з Командою підтримки
реформ МЕРТ, Прозорро.Продажі, за підтримки Transparency International
Ukraine, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
На порталі зібрані фінансові показники понад 3500 державних підприємств, які
перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади. Ознайомитись детально
із порталом та його можливостями можна за посиланням - prozvit.com.ua. “Портал, який ми
презентуємо - це результат річної роботи цілої команди Мінекономрозвитку. Раніше вся
звітність державних підприємств була паперовою і лежала в архівах міністерств, а відтепер
усі держпідприємства звітують в електронній формі і фінансові показники їхньої діяльності
агрегуються на порталі ProZvit. Кожен журналіст чи експерт може зайти на портал та
перевірити, чи є підприємство прибутковим та який фінансовий результат отримало за
рік”, - у своєму виступі відзначив Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів. “Це черговий онлайн продукт Мінекономрозвитку, що дає
доступ до відкритих даних. Відкритість влади є потужним антикорупційним запобіжником.
В цьому наша прагматична мета. На самому початку реформи держпідприємств нам не було
навіть зрозуміло скільки в Україні всього держпідприємств і які з них працюють і які ні.
Міністерство вперше почало аналізувати стан держсектору. В ручному режимі ми збирали,
агрегували і аналізували дані по всім підприємствам. Сьогодні шляхом еволюційних
перетворень в ході реформи ми прийшли до запуску потужного онлайн сервісу, що зробить
процес управління державним сектором економіки більш зручним та ефективним”, підкреслив Максим Нефьодов. В 2018 р. з 3633 державних підприємств, що перебувають в
управлінні органів виконавчої влади, 2327 працюючих. 1474 з них прозвітували за 2018 рік.
“Гостро постає питання дисципліни та можливості ефективного управління державними
підприємствами. Ефективне управління неможливе, якщо держава не може змусити свої
підприємства навіть прозвітувати. Підходи до управління державним сектором мають бути
суттєво переглянуті через приватизацію та підсилення корпоративного управління”, прокоментував Перший віце-прем’єр-міністр. З січня 2019 р. за спільним наказом Мінфіну
та МЕРТ, заповнення бази порталу стало обов’язковим для всіх державних підприємств
України. ДП подають до бази всі форми фінансової звітності, а також фінансові плани. На
головній сторінці портал дає змогу ознайомитись із базовою статистикою державного
сектору економіки: загальна кількість державних підприємств усіх форм власності, з них кількість працюючих, з них - кількість таких, що подали звітність за обраний період, з них кількість прибуткових, і загальна сума фінансового результату (прибутку/збитку) по цим
підприємствам. На порталі також можна знайти посилання на аналітичні звіти по
найбільшим державним підприємства України ТОП-100 починаючи з 2014 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Политика - не новое занятие для музыканта - в 2007 г.
Вакарчук избирался депутатом Рады от блока "Наша Украина Народная самооборона". Поработав депутатом всего три месяца, он
сложил полномочия.
С.ВОКАРЧУК
Политический партия - недешевая затея. По сравнению с коллегами и оппонентами
по парламентской борьбе, Вакарчук - человек небогатый, уверяют в его ближайшем
окружении. "Для старой украинской политики Вакарчук - нищеброд чистой воды. Живет в
Киеве в хорошем многоквартирном доме, не в хрущевке, но и не в вип-лакшери-элит-прайм
ЖК", - сетовала в своем Facebook пиар-менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко.
Хоменко занижает заслуги своего работодателя. Вакарчук - успешный бизнесмен. Он один
из немногих музыкантов, сумевших построить успешный и стабильный "музыкальный"
бизнес. Вакарчук владеет рядом компаний с доходом в десятки миллионов гривен и
многочисленными объектами интеллектуальной собственности. LIGA разбиралась, сколько
зарабатывает самый известный рок-музыкант Украины и как устроен его бизнес. …
Читать полностью >>>
По материалам project.liga.net
Ахметов и пустота: Олигарха в новой Раде
будет как никогда мало
08.07.2019

Ахметов ошибся - поставил на Порошенко, не был готов к
досрочным выборам. Но это не значит, что он потеряет былое
влияние. Об этом пишут журналисты Юрий Смирнов и Дмитрий
Р.АХМЕТОВ
Бобрицкий на портале liga.net
Ринат Ахметов уже много лет остается самым богатым и одним из самых
влиятельным украинских олигархов. Он создал свою бизнес-империю при Леониде Кучме,
поспособствовал приходу к власти В.Януковича и благополучно пережил деолигархизацию
Петра Порошенко. Как Ахметов собирается лоббировать свои бизнес-интересы при новой
власти, о чем говорил на недавней встрече с Зеленским и кто из парламентариев будет
лоббистом олигарха в следующем созыве Верховной Рады - в материале LIGA.net. За две
недели до досрочных парламентских выборов кажется, что единственной 100%-ной
ставкой Ахметова на них будут одномандатные округа. Партии, которые поддерживает
Ахметов, имеют призрачные шансы на преодоление 5%-го барьера. В то же время в активе
олигарха мощная армия мажоритарщиков в Донецкой обл. "Он без проблем должен взять
все округа в области. Даже Колесникова Сивохо (кандидат от партии Слуга народа в 49-м
округе Сергей Сивохо) не собьет. Колесников уже больше года окучивает этот округ", рассказывает LIGA.net собеседник, знакомый с Ахметовым и занимавший руководящую
должность в Донецкой обл. при Петре Порошенко. Глава партии Оппозиционный блок и
близкий соратник Ахметова Борис Колесников в разговоре с корреспондентом LIGA.net
прогнозирует, что в Раду получится провести 15-20 мажоритарщиков. То, что Колесников и
еще один бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский идут по мажоритарке,
свидетельствует о том, что в перспективы парии Оппозиционный блок у Ахметова не
сильно верят. "Если бы было больше времени, промышленники доказали бы, кто
настоящая сила", - говорит Колесников. Он допускает, что Оппоблок сможет преодолеть
пятипроцентный барьер в связи с падением рейтинга партии Слуга народа, которая знатно
откусила электорат экс-регионалов на юге и востоке. "Часть отпавшего от Слуги народа
электората может перейти к нам", - считает Колесников. Эксперты же уверяют, что дотянуть до 5% Оппоблок может только за счет админресурса, который при желании можно
попробовать задействовать. Ведь в этом проекте представлено ≈70 мэров. По последнему
опросу группы Рейтинг, у ОБ – 3,1%. Если ему удастся преодолеть 5%-й барьер, это даст
Ахметову еще десяток лояльных депутатов. Без внимания Ахметова не осталась и Юлия
Тимошенко. Второе место Сергея Таруты в списке Батькивщины – это благодарность
Тимошенко за помощь во время предвыборной кампании, сообщили два собеседника из
окружения олигарха. Эту информацию также подтвердил собеседник в окружении Таруты.
"У Ахметова и Тимошенко есть сильная контактная группа через Таруту. У Таруты очень
давние отношения с Ахметовым, которые просто так не распадаются. Второе место в списке
Батькивщины – это дорогой товар", - сообщил собеседник хорошо знакомый с Тарутой. ..
Почему Ахметов так слабо заходит в Раду >>>
© Ю.Смирнов, Д.Бобрицкий
По материалам liga.net
Фонд гарантування подав позов до
Лагуна на 691 млн грн
10.07.2019

Госпсуд м. Києва 4 липня відкрив провадження в справі
№910/7338/19 за позовом Фонду гарантування до Миколи Лагуна
про стягнення 691,3 млн грн “шкоди, завданої юридичній особі її
М.ЛАГУН
посадовою особою”.
Відповідно до судових матеріалів, ФГВФЛ констатував, що заявлені грошові вимоги
будуть включені до ліквідаційного балансу Дельта Банку. За даними НБУ, на середину
березня 2018 р. борг Дельта Банку по рефінансуванню становив 8 млрд грн. У 2016 р. НБУ
повідомляв про спроби стягнути з М. Лагуна 767 млн грн за майновою порукою (земельні
ділянки). За даними ФГВФО, на 01.01.2019 вкладникам Дельта Банку в межах гарантійної
суми було виплачено 15,7 млрд грн (загалом ці виплати складуть 16,2 млрд грн). Як писав
Finbalance, 02.04.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити скаргу
ФГВФО та залишив без змін ухвалу Госпсуду Києва від 10.12.2018 (справа №910/14734/18),
якою Фонду було повернено його позовну заяву до колишніх акціонерів і топ-менеджерів
“Кредитпромбанку” (у т.ч. М.Лагуна) про стягнення 532,9 млн грн. 19.03.2019 Печерський
райсуд м. Києва частково задовольнив позов Укрексімбанку до Миколи Лагуна (в справі
№757/3996/15-ц) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за
кредитним договором №151311К25 від 29.12.2011 в розмірі $38,3 млн та 19,3 млн грн. При
цьому суд відхилив зустрічний позов М. Лагуна до Укрексімбанку про визнання договору
поруки недійсним. 11.10.2017 Верховний Суд скасував рішення Вищого спецсуду з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 15.02.2017 в справі №757/22651/15-ц та залишив у силі
рішення Печерського райсуду м. Києва від 12.03.2016 й ухвалу Апеляційного суду м. Києва
від 05.10.2016, згідно з якими Микола Лагун як поручитель по борговим зобов’язанням
Дельта Банку (за договорами про коррахунки 2010-2011 років) має повернути Ощадбанку
111,8 млн дол, 12,45 млн євро та 948 млн грн (понад 4 млрд грн). 09.01.2019 Київський
апеляційний суд своєю постановою (залишеною без змін ухвалою Верховного Суду від
28.02.2019) задовольнив апеляційну скаргу Миколи Лагуна та скасував ухвалу Печерського
райсуду Києва від 19.09.2018, якою екс-власнику Дельта Банку було відмовлено у відкритті
провадження в справі №757/44918/18-ц за його позовом до Ощадбанку про визнання
недійсним договору поруки. 26.04.2019 Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов
Kalouma Holding Limited та скасував постанову НБУ №186 від 19.03.2015 про віднесення
Астра Банку (входив у групу Дельта Банку, мажоритарним акціонером якого був Микола
Лагун) до категорії неплатоспроможних (справа №826/8333/15).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Суд Дніпропетровської обл. відкрив провадження в справах
про стягнення коштів з І.Коломойського
11.07.2019

Господарський суд Дніпропетровської області призначив 11
липня 2019 року підготовче засідання за позовною заявою
Національного банку до екс-акціонера ПриватБанку Ігоря
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Коломойського.
У червні 2018 р. Нацбанк подав в Господарський суд Дніпропетровської обл. чотири
позови до Коломойського про стягнення з нього як з фінансового поручителя ПриватБанку
заборгованості за кредитами рефінансування відповідно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн,
1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Йдеться про зобов’язання за договорами поруки відповідно до
заборгованості, що виникла станом на кінець грудня 2015 р. Щодо стягнення заборгованості з Ігоря Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 р., Нацбанк звернувся 18
грудня 2018р. з відповідним позовом до суду Першої інстанції Республіки і Кантона Женеви
(Швейцарія). Однак тоді Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті
проваджень за позовами Національного банку на підставі того, що місцем проживання
відповідача є м. Женева (Швейцарія), а не Дніпро. У липні-серпні 2018р. Дніпропетровський
апеляційний госпсуд залишив у силі всі рішення суду першої інстанції. Не погоджуючись з
рішеннями судів, Нацбанк подав касаційні скарги, вказавши на неправильне застосування
норм процесуального права, адже: у договорах поруки укладених між Ігорем Коломойським
та Національним банком зазначено, що у випадку, якщо на момент пред'явлення
кредитором вимоги до поручителя про виконання зобов'язання поручитель перебуватиме
за межами України, справи про стягнення заборгованості з поручителя розглядатимуться в
судах України; за правилами територіальної юрисдикції цей позов має розглядатися у
Господарському суді Дніпропетровської області, тобто за останнім відомим зареєстрованим
місцем проживання чи перебування Ігоря Коломойського в Україні. У березні 2019 рокі
Велика Палата Верховного Суду задовольнила касаційні скарги Національного банку та
скасувала рішення судів попередніх інстанцій, направивши справи до Господарського суду
Дніпропетровської області для вирішення питання щодо відкриття провадження. Після
повернення справ з Верховного суду Господарський суд Дніпропетровської області відкрив
провадження за всіма позовними заявами Національного банку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Мін'юст Австрії дав остаточний дозвіл
на екстрадицію Фірташа до США
16.07.2019

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на
екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Про це повідомляє DW із
посиланням на прес-службу міністерства юстиції Австрії.

Д. ФІРТАШ

Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ
країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання
екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі
вирішує Земельний суд Відня. Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали
клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не
ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано. Нагадаємо, 25
червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа
до США. Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 р. на запит американських слідчих, але
випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в
США. США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на
розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і
конфіскація всіх активів. Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію
Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив
Мін'юсту США і не віддав олігарха. Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду
Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією
і Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги. Він став відомим після появи скандальної
компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність
Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НАБУ проводить обшуки в спортклубі 5 елемент
і корпорації Богдан
19.07.2019

Працівники НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях
ВАТ Автомобільна Компанія Богдан Моторс, в тому числі в
спортклубі 5 елемент, який пов’язують з Петром Порошенком. Про
П.ПОРОШЕНКО
це повідомляє служба новин порталу nv.ua
Як повідомляє прес-служба НАБУ, обшуки пов’язані з розслідуванням розтрати
державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міноборони України і
Генштабу, в 2015—2018 роках. На думку слідства, чиновники незаконно внесли в державне
оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за
завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Раніше ЗМІ
повідомляли, що детективи НАБУ прийшли з обшуком у спортивний клуб 5 елемент в Києві.
Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "НАБУ
проводить обшуки в "5 елементі", - сказав співрозмовник агентства. З його слів, при цьому
люди спортивної статури, яких називають "тітушками", намагаються перешкодити
обшукам НАБУ, прикриваючись тим, що в будівлі розташована приймальня депутата
Верховної Ради, сина колишнього президента Петра Порошенка Олексія. Крім того,
детективи НАБУ намагаються провести обшуки в ще одному приміщенні в тій же будівлі,
проте представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там розташоване
почесне консульство Сейшельських островів. Інших подробиць співрозмовник не
повідомив. Варто зазначити, що елітний спортивний клуб 5 елемент, розташований на
вулиці Електриків у Києві, пов’язують з п’ятим президентом України Петром Порошенком.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua, ukranews.com
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Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис
обслуживания клиентов-физлиц
08.07.2019

Инвестиционная группа ICU открыла в Киеве свой первый офис по
обслуживанию физических лиц, сообщил управляющий партнер ICU
Константин Стеценко агентству "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что раньше физлица предпочитали депозиты, однако высокая
доходность гособлигаций, отсутствие налогообложения по ним, госгарантия и ликвидность
изменили ситуацию на рынке. Управляющий партнер уточнил, что в среднем по рынку
ставки по ОВГЗ составляют 17-18% в гривне и 5-7% в долларах по сравнению со ставками
депозитов – соответственно 15% и 2-3%, доход по которым к тому же облагается налогом.
Стеценко уточнил, что офис для физлиц открыт на первом этаже БЦ "Леонардо", где
расположен основной офис группы. По его словам, клиенты смогут приобрести ОВГЗ
сроком обращения от одного месяца до шести лет. Минимальный порог для первой
инвестиции составляет 100 тыс. грн или эквивалент этой суммы в валюте. Управляющий
партнер утверждает, что компания установила одну из самых низких на рынке комиссий за
проведение операций с ОВГЗ - 200 грн, а открытие счета в ценных бумагах, обслуживание и
хранение ОВГЗ для клиентов ICU будет бесплатным, лишь при выплате валюты будет
взиматься еще постоянная фиксированная комиссия $25. Кроме инвестиций в ОВГЗ, в
клиентском офисе ICU можно получить консультации по сбережению через
негосударственные пенсионные фонды, а также о вложении средств в инвестфонды под
управлением ICU, сказал Стеценко. В ближайшее время группа намерена предложить
клиентам новые интересные решения. Основанная в 2006 году специалистами из ING
инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги,
услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на
рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме
более $500 млн. Владельцем ICU является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам
Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит, соответственно, 45,011005% и
44,992663%, еще 9,996332% - Владимиру Демчишину, а бывший до недавна совладелец
компании Александр Вальчишен в 2019 г. продал свой пакет 6,58474% управляющим
партнерам. В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в
которую помимо одноименного банка входят также ООО "Инвестиционный капитал
Украина", Компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина",
КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест". В ее составе также открытый
пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный
инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ
"Восстановление" ("Відновлення" - укр.), "Инфинити профит" и Адвентура". ICU в 2018 г.
увеличила активы под управлением в Украине на 14% - до 3,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Фридом Финанс Украина" наполовину
увеличила уставной капитал
12.07.2019

Freedom Holding Corp (США) принял решение увеличить уставной
капитал своей дочерней компании ООО "Фридом Финанс Украина" на 26 млн
гривен - до размера в 86 млн гривен.
"Мы увеличиваем свою долю и укрепляем свои позиции на финансовом рынке
Украины, именно поэтому нами было принято решение увеличить объем уставного
капитала. Также это повысит финансовую платежеспособность компании", - комментирует
Марина Машковская, генеральный директор ООО "Фридом Финанс Украина". Напомним,
ранее Юрий Бажинов, управляющий активами компании, прогнозировал, что курс гривни
будет стабильным в 2019 г. ООО "Фридом Финанс Украина" - профессиональный участник
фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение,
часть холдинга Freedom Holding Corp (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к
мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market
в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На
начало 2019 г. имеет 12 филиалов по Украине, штат более 100 человек. Отметим, прирост
общей клиентской базы Freedom Holding Corp., куда входит ИК «Фридом Финанс», превысила
115 тысяч человек. Суммарные клиентские активы составили $1,3 млрд. Данные были
опубликованы на официальном портале Комиссии по ценным бумагам США (sec.gov).
Собственный капитал группы по результатам отчетного периода составил $117,6 млн,
активы группы – $350,911 млн. По сравнению с предыдущим годом (американский
фискальный год длится с марта по март), Freedom Holding смог существенно улучшить свои
показатели, включая рост доходов на 29% до $74,3 млн. Холдинг также отчитался об
увеличении комиссионных доходов более чем на 260%, что в значительной мере связано с
приходом новых клиентов и расширением филиальной сети. В отчете отмечается и рост
процентных доходов FRHC, который произошел в результате расширения в собственном
портфеле Холдинга перечня долговых финансовых инструментов. Все части Freedom
Holding Corp. показали за прошедший фискальный год позитивную динамику: Казахстан,
Украина, Узбекистан и Россия существенно расширили представительство в регионах,
официально заработал офис Холдинга в Германии. «Наша работа в 2018-2019 годах была
очень продуктивной, мы росли фактически по всем направлениям, и в этом, на мой взгляд,
большая заслуга команды Холдинга. Бизнес-модель, которую мы выстроили,
демонстрирует высокую эффективность, что находит отражение в растущем числе
клиентов и увеличивающихся доходах Freedom Holding. Уверен, сформировавшаяся система
управления станет основой дальнейшего роста и развития FRHC», – говорит гендиректор
ИК «Фридом Финанс» и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Напомним, что Freedom
Holding Corp, куда входит российская инвестиционная компания «Фридом Финанс»,
является публичным международным холдингом, предоставляющим инвестиционные
услуги в 7 странах (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Украина, Германия, Кипр).
Акции холдинга торгуются на OTCQX Best Market под тикером FRHC. По итогам 2018 года
FRHC был включен в топ-50 компаний на OTCQX.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Президент України підписав Указ щодо збереження лісів та
раціонального використання лісових ресурсів

КС признал неконституционной Стратегию управления
государственными с/х землями
02.07.2019

Конституционный суд признал неконституционным постановление
КМУ №413 от 07.06.2017 г., которым, среди прочего, утверждается
Стратегия управления государственными с/х землями.
Согласно сообщению Украинского клуба аграрного бизнеса, суд постановил, что
данным подзаконным актом КМУ урегулировал вопросы, которые должны определяться
исключительно законодательством. В частности, постановление предусматривало
ежеквартальные лимиты на площади государственных земель, передаваемых гражданам в
рамках бесплатной приватизации. Также документ ограничивал срок аренды до семи лет
(для мелиорированных земель – 10 лет), а стартовую цену лота при продаже прав аренды
устанавливал на уровне не менее 8% от НДО. Кроме того, данной стратегией правительство
запрещало уменьшать размер арендной платы или продлевать срок аренды или
эмфитевзиса при уже заключенном договоре. "Признание данного постановления
неконституционным фактически возвращает свободу управления государственными
землями территориальным управлениям Госгеокадастра. Прекращение действия
положений, регулировавших особенности продажи права аренды на государственные
земли, с одной стороны, предоставляют местным органам определенную гибкость в
принятии решений, с другой – создают возможность для злоупотреблений", – отметил
замдиректора УКАБ по взаимодействию с органами государственной власти Роман Граб. Он
добавил, что оценить перспективу судовых обжалований по решениям государственных
органов, которые базировались на данном постановлении, пока что сложно.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Оголошено конкурс на голову
Держгеокадастру

Читати повністю >>>
За матеріалами Держлісагентства
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15.07.2019

Кабмін оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови
Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Відповідне
розпорядження №516-р опубліковано на урядовому порталі.
«Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу"
оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Державної служби з питань
геодезії, картографії та кадастру з визначенням умов проведення конкурсу згідно з
додатком», — йдеться в розпорядженні. Посадовий оклад керівника відомства становитиме
24 тис. грн без урахування надбавок, передбачених законодавством. Призначення на посаду
передбачено терміном на 5 років з правом повторного призначення ще на 5 років або
подальшим переведенням на рівнозначну або нижчу посаду в інший державний орган. У
документі також визначено, що загальний стаж роботи кандидата повинен становити не
менш як 7 років. Претендент на посаду голови Держгеокадастру повинен мати ступінь
магістра і не менш як три роки досвіду роботи на посаді не нижче керівника структурного
підрозділу в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у сфері топографогеодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, в сфері
Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій і форм власності, родючості грунтів. Прийом документів для участі в
конкурсі буде здійснюватися до 16.00 26 липня. Дата проведення конкурсу - 2 серпня. Як
повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2017 року Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови
Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру директора департаменту
контролю за використанням та охороною земель відомства Олександра Колотиліна замість
звільненого Олега Цвяха.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

З початку року Держгеонадра видали понад 200
спецдозволів на користування надрами
12.07.2019

Державна служба геології та надр видала понад 200 спеціальних
дозволів на користування надрами згідно даних Департаменту дозвільної та
міжнародної діяльності у період з 02.01.2019 по 01.07.2019.
«У І півріччі ми погодили більше 200 дозвільних документів. Для геологічного
вивчення і дослідно-промислової розробки надано – 60 бланків спецдозволів, 218 - видані
на видобування корисних копалин», - заявив Голова Держгеонадр Олег Кирилюк.
Відзначимо, Державна служба геології та надр за 6 міс. ц.р. поповнила державний бюджет
на 542,4 млн грн. Про це повідомив Голова Державної служби геології та надр України Олег
Кирилюк. «План на 2019 рік становить 200 млн грн. Вже за шість місяців поточного року ми
виконали більше, ніж на 270% річного плану надходжень від запланованого держбюджетом
показника»,- зазначив Олег Кирилюк. За даними Держгеонадр, за півроку від продажу на
електронних аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами станом на сьогодні
надійшло – 275,1 млн грн. Найбільші платежі надійшли від АТ «Укргазвидобування» – 115,9
млн грн, та ТОВ «Нафтогазовапромислова геологія» – 25,1 млн грн. «Сподіваюсь, до кінця
2019 року ми матимемо ще більшу цифру, адже впевнені, що запровадження прозорих
електронних аукціонів стимулюватимуть інвесторів більше вкладати в надра нашої
країни», – підсумував повідомлення Кирилюк. Нафтогазові лоти від Держгеонадр з’явилися
в системі ProZorro.Продажі. В Службі розповіли, що за результатами чотирьох проведених
електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за 6 міс
2019 було продано права на видобуток на 20 ділянках майже на 380 мільйонів гривень.
Також очільник Служби додав, що в порівнянні за минулі 6 років на аукціонах було продано
70 ділянок на суму близько 70 млн грн. Нагадаємо, Держгеонадра на початку 2019 року
заявляла, що в планах підготувати 70 ділянок (30 – нафта і газ та 40 – інші види корисних
копалин). За попередніми прогнозами Служби приблизна сума з продажу складатиме – 50
млн дол. які будуть спрямовані до держбюджету України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
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Президент України Володимир Зеленський 9 липня 2019 р. з метою
збереження лісів підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження лісів та
раціонального використання лісових ресурсів».
В Указі, зокрема, надано доручення Кабміну підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради законопроект, в якому передбачити: запровадження порядку реалізації
деревини на конкурсних засадах; створення системи контролю та відстежування обігу
деревини на ринку з моменту її заготівлі до реалізації шляхом функціонування загальнообов’язкової для всіх постійних лісокористувачів єдиної державної системи електронного
обліку деревини; встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за
неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірної інформації до єдиної
державної системи електронного обліку деревини. Також в документів зазначається про
необхідність встановити порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання
вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу
внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, передбачений ст. 4 ЗУ
«Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», у тому числі шляхом
запровадження електронного обліку деревини. Окрім того, доручено запровадити до 1
листопада 2019 р. електронний облік деревини державними підприємствами, що входять
до сфери управління Міністерства оборони України, а також забезпечити оприлюднення на
Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади щомісячних звітів про стан запровадження
та функціонування такого електронного обліку….

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Міненерговугілля - серед лідерів щодо
оприлюднення наборів даних
17.07.2019

Про це зазначили експерти Урядово-громадської ініціативи «Разом
проти корупції» під час зустрічі в Міненерговугілля, яка проведена 17
липня під головуванням державного секретаря Максима Немчинова.
Аналізуючи результати співпраці з громадськістю, зокрема з Діксі Груп, щодо
оприлюднення наборів даних, експерти наголосили, що Міністерство має 93 відсотки
виконання: з 27 наборів даних, визначених постановою Кабінету Міністрів України від №
835, уже на постійній основі оприлюднюється 25. На сьогодні робота щодо оприлюднення
наборів даних триває. Наступний крок – популяризація наборів даних та посилення
комунікації з громадськістю та ЗМІ щодо можливості користуватися відкритими даними.
Державний секретар Максим Немчинов підтримав пропозиції щодо подальшої співпраці та
впровадження додаткових заходів з метою донесення запитуваної інформації
до
громадськості. «Відкритість є одним із пріоритетів Міненерговугілля. Тому подальше
налагодження комунікацій, отримання зворотного зв’язку, оприлюднення інформації, якої
потребує громадськість, сприятиме підвищенню довіри до Міністерства як органу влади», наголосив Максим Немчинов. Під час зустрічі обговорили питання, запропоновані
експертами Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», зокрема щодо
виконання плану заходів Міненерговугілля, подальших дій та надання необхідної
допомоги від громадськості та від координаційного центру Урядово-громадської ініціативи
«Разом проти корупції», можливості автоматизації оброблення даних та поліпшення
операційних процесів для їх оприлюднення, проведення зустрічей на постійній основі для
аналізу корупційних ризиків та розгляду інших важливих питань. Учасники зустрічі
опрацювали Звіт щодо проведеної громадської експертизи повноважень Міненерговугілля
щодо розпорядження державним майном. Зазначена експертиза проведена у період 1 - 30
листопада 2018 року експертами Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» з
використанням відповідної методології, розробленої Центром політико-правових реформ.
Метою експертизи є дослідження нормативно-правових актів, що регулюють управління
Міністерством енергетики та вугільної промисловості об’єктами державної власності з
метою виявлення корупціогенних факторів, підготовка висновків та надання пропозицій та
рекомендацій (у разі виявлення) щодо їх усунення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ.

ДТЕК переміг у рейтингу роботодавців
України
15.07.2019

ДТЕК переміг у номінації HR-лідерство рейтингу Топ-100 «Кадри.
Бренди. Роботодавці», організованого Ekonomika+. Про це повідомляє пресслужба компанії на корпоративному сайті.
Компанія також увійшла в число найкращих в номінаціях «Найефективніші освітні
програми» та «Бренди роботодавців України». А директора зі сталого розвитку ДТЕК
Олександра Кучеренка визнано однією з HR-персон країни. Переможців визначали шляхом
опитуванням учасників ринку, за оцінками експертного журі, а також з урахуванням
онлайн-голосування. Нагородження переможців відбулося в межах сьомого HR Wisdom
Summit, який зібрав близько 500 спеціалістів у сфері управління персоналом. Повний
перелік лідерів проекту буде опубліковано в липневому номері журналу «ТОП-100». ДТЕК –
один із найбільших роботодавців країни: в компанії працюють близько 80 тисяч людей.
Компанія забезпечує кожного співробітника конкурентною заробітною платою, яку за 14
років жодного разу не затримували, а також соціальним пакетом. Лише за 2018 рік ДТЕК
інвестував в охорону праці та безпеку на виробництві - 500 млн грн, у покращення умов
праці - 153,3 млн грн. Компанія навчає працівників та заохочує їхній розвиток. Корпоративний університет ДТЕК – Academy DTEK – у 2019 р. визнано одним з найкращих на престижному міжнародному конкурсі Global CCU Awards. «Люди – головна цінність і потенціал
ДТЕК. Ми пишаємося нашими співробітниками, і намагаємося створювати умови для
професійної та особистої реалізації кожного фахівця. Сьогодні в нашій компанії знаходять
себе і досвідчені професіонали, і молоді спеціалісти нової генерації. Така синергія робить
нашу компанію ефективною та конкурентоспроможною, дозволяє нам реалізовувати
унікальні проекти, які наближають компанію до енергонезалежності і роблять країну
сильнішою», – заначив Олександр Кучеренко, директор зі сталого розвитку ДТЕК.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
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Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная
отрасль поменяла "куратора"

ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

17.07.2019

Украинский угольный госсектор
продолжает стагнировать
03.07.2019

Добыча угля государственными шахтами Украины за первый квартал
2019 года снизилась на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
энергетики и угольной промышленности.
С января по апрель этого года все украинские государственные шахты не смогли
добыть даже миллион тонн угля. Сокращается добыча не только коксующего, но и
энергетического ресурса. Последний используют на украинских электростанциях для
производства электроэнергии. При этом добыча антрацита в Украине за январь-март
уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К тому же в
2018-м показатели также снизились примерно на 10%. Добыча угля в Украине в госсекторе
падает второй год подряд. Констатирует представитель компании ICI SUISSE SA Николай
Мартыненко. А ведь учитывая ситуацию на рынке, потребность в электроэнергии, а значит,
и в угле, будет только расти. Нужно не только увеличивать добычу отечественного угля, но
и модернизировать шахты. Без их эффективной работы поддержка на законодательном и
финансовом уровнях со стороны государства ожидаемого эффекта не даст. А свой уголь —
это не только рабочие места, но и энергетическая независимость всего государства,
подчеркнул представитель компании ICI SUISSE SA Николай Мартыненко.
Читать полностью >>>
По материалам informator.news
Насалик сменил руководителей пяти угольных
госпредприятий
03.07.2019

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь
Насалик сменил руководителей комиссий по реорганизации пяти угольных
предприятий. Приказы обнародованы на сайте Минэнергоугля.
Госпредприятие ОК "Укруглереструктуризация" вместо Валентина Киеселева
возглавил Виктор Ярмаков. Человек с такими же ФИО известен как глава Центра экологоресурсного восстановления Донбасса Академии последипломного образования и
управления Минэкологии и помощник народного депутата от БПП Александра
Домбровского. Главой комиссии по реорганизации ГП "Первомайскуголь" вместо Олега
Водопьянова назначен Анатолий Жиленко, ранее занимавший должность директора
"Шахты им. Г. Капустина" госкомпании "Лисичанскуголь". ГП "Предпусковая дирекция
шахты №10 "Нововолынская" вместо Григория Бары возглавил Анатолий Шульга, который
известен как директор государственного ПАО "Донбасмшахтобуд". Главой комиссии по
реорганизации ГП "Волыньуголь" вместо Андрей Пилипюка стал Владимир Юркив. Человек
с такими же ФИО ранее возглавлял территориальное управление Госслужбы горного
надзора и промышленной безопасности во Львовской области. Кроме того, главой комисии
по реорганизации ГП "Мирноградуголь" вместо Юрия Корнеева назначен Александр Зорин.
На всех новых руководителей также возложены обязанности по выполнению плана
мероприятий по реорганизации госпредприятий путем присоединения к государственному
предприятию "Национальная угольная компания". В свою очередь еще одним приказом
руководителю ГП "Национальная угольная компания" (НВК) после завершения
мероприятий по реорганизации государственных угледобывающих предприятий поручено
предоставить перечень и график передачи угледобывающих объектов на приватизацию,
провести их предприватизационную подготовку и подготовить документы для передачи их
Фонду госимущества. При этом еще одним приказом от 1 июля отменен изданный 21 июня
приказ, согласно которому главой комиссии по реорганизации госпредприятия "Шахта им.
Сургая" вместо Сергея Сивцова назначен Алексей Райчев, который до этого был
исполняющим обязанности генерального директора ГП "УК "Краснолиманская". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Профсоюзы предупредили об акциях протеста шахтеров
в Киеве из-за долгов и новых схем в углепроме
15.07.2019

Задолженность за поставки, отказ госпредприятий покупать
отечественный уголь и отсутствие денег на модернизацию отрасли –
основные причины, по которым шахтеры собираются снова идти в Киев на
акции протеста.
Профсоюзы государственных угольных предприятий Донецкой и Луганской области
сообщили в комментариях "Апострофу" сообщили, что на текущей неделе возможны акции
протеста в регионах, а уже после выборов, начиная с 22 июля, если государство не начнет
решать их проблемы, горняки намерены пикетировать Администрацию Президента
Владимира Зеленского и Кабинет Министров Украины. В частности, по словам главы
городской профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Первомайска
Луганской области Романа Панчука, долги на шахтах региона тянутся еще с февраля 2019
года. "На шахте "Золотое" работает 490 человек. Крайняя встреча с Насаликом была в
апреле, он обещал много, но ничего не сделал. Этому человеку верить нельзя. Нельзя
никому верить", - отметил он. Глава Первомайской территориальной организации
профсоюза работников угольной промышленности Виктор Подгорный добавляет, что на
других шахтах едва закрыли долги за апрель и май, осталась задолженность за часть мая и
июнь. По словам главы первичной профсоюзной организации НПГУ на шахте
"Капитальная" ГП "Мирноградуголь" Александра Абрамова одна из причин возмущения
шахтеров – смена руководства в госкомпании "Центрэнерго", которое ранее было
основным покупателем угля с государственных шахт. Он подчеркнул, что после прихода
новых управленцев на "Центрэнерго", туда идет уголь с копанок и из России, а уголь
отечественных производителей игнорируется. "На угольную отрасль пришли управленцы
позапрошлой власти и это может иметь катастрофические последствия. Из-за этого
государственные шахты остаются не у дел. Если будет такое же положение, то нам
придётся приехать в Киев, только не к Верховной Раде идти, а к Кабмину и под
Администрацию Президента. А мужикам на шахте сказать, что зарплаты не будет. 25
августа – день шахтёра, а там дети в школу. А шахтёрские семьи будут без зарплаты,
нагнетается обстановка", - сказал Абрамов. По словам Панчука, отрасль пока не получила
ничего из обещанного правительством 1 млрд грн на погашение долгов. "Этот миллиард не
решает проблему. Он выделяется из госбюджета на господдержку, чтобы нам платить до
конца года зарплату. Но ведь сегодня самая главная беда наших угольных предприятий в
том, что они не финансируются на развитие. И в результате не развиваются и умирают. Нам
не выделяются средства на лавы, на обновление основных фондов. На протяжении 5 лет
мы на развитие предприятий не получили ни одной копейки. Ни одна шахта", - подчеркнул
Виктор Подгорный. "Сегодня наши шахты превратились в убогие предприятия, которые
еле-еле дышат на ладан. На данный момент у нас 4 шахты (в Первомайске, - ред.) которые
работают на молотках. И то, уголь уходит, а от реализации мы на данный момент денег не
получаем - разве что - какими-то кусочками", - отметил Подгорный. Дальнейшие перебои с
финансированием угольной отрасли могут иметь катастрофические последствия. ...
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
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В угольном секторе происходит "зачистка" — на смену команде Игоря
Кононенка приходят люди, которых связывают с Игорем Коломойским.
Некоторые госпредприятия уже переключились на работу с группой "Приват".
На днях угольный магнат Виталий Кропачев снял с себя полномочия неофициального куратора государственного энергетического сектора. Долго "святое место" пустым не
оставалось. Как стало известно ЭП, с первых дней июля роль "смотрящего" примерил на
себе другой донецкий бизнесмен - Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не
скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор
отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль
Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация
которого несколько лет откладывается. Сделанные шаги напоминают события трехлетней
давности, когда административный ресурс соратника Петра Порошенко Игоря Кононенко
использовался для зачистки государственного энергосектора под сегодняшнего аутсайдера
Виталия Кропачева. Правда, есть существенное отличие: команда нового "смотрящего"
начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра
Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе отрицает.
Все когда-нибудь заканчивается. Восхождение Кропачева на трон угольного
"смотрящего" произошло в середине 2016 года. Тогда вереница генеральных директоров
государственных угольных объединений, которых в горняцкой среде принято называть
"генералами", потянулась на собеседование в столицу - в офис Кропачева на улице Богдана
Хмельницкого, 26. Там же штаб-квартира бизнесмена находится и сейчас, но за последние
недели количество кортежей во внутреннем дворе офиса уменьшилось, а въездные ворота
все чаще наглухо закрыты и в рабочие дни. Такое снижение деловой активности можно
списать на сезонный фактор, но у угольной отрасли свои законы времени. В конце июня
Кропачев потерял статус угольного "смотрящего". Более того, несколько источников на
рынке сообщили, что место "угольного короля" занял Виталий Беляков. Кто это? На
общегосударственном уровне это имя неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В
конце 1990-х - начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером по ЗАО "Донбасспромсервис" и
ООО "Угольтранс" Эдуарда Бондаренко - сегодняшнего бизнес-партнера депутата от БПП
Максима Ефимова, с которым они владеют "Донбассэнерго". Эту энергокомпанию тандем
Ефимов-Бондаренко купил у окружения Александра Януковича - старшего сына беглого
президента Украины. С семейством Януковичей знаком и сам Беляков: с 2010 г. вплоть до
бегства семьи экс-президента в РФ он возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетнофинансовый центр"(ДРФЦ). Именно через эту структуру А.Янукович контролировал группу
углеобогатительных фабрик на Донбассе. В контексте этого бекграунда становление
Белякова в роли нового угольного "смотрящего" выглядит как реванш уже позабытой
империи "Семьи", но, как оказалось, восхождение Белякова имеет другую природу. "Из
ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" (ОРДЛО. - ЭП) он невъездной. Последние
несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела.
Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", - говорит источник ЭП.
Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" категорично
опроверг. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", - заявил он ЭП.
"Приват" на коне. Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским
действительно нет. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки"
Кропачева получает преимущественно группа "Приват". Это хорошо видно на примере
изменений условий работы последней государственной энергогенерирующей компании
Украины ПАО "Центрэнерго", которую до последнего времени контролировала команда
Кропачева. Так, 1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал
Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой
модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж
электроэнергии, начала заключать договора с предприятиями группы "Приват". В этом
списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и
Марганецкий ГОКи. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия
стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения экономикой. "После того как
заработал новый энергорынок, "Центрэнерго" снизила цену на свою электроэнергию, и у
них есть запас снизить ее еще. У них стало дешево, поэтому мы у них и покупаем. А если мы
скоро начнем покупать электроэнергию у "Энергоатома", вы скажете, что я "Энергоатом"
захватил?" - спрашивает Коломойский. Кроме пересмотра сбытовой политики,
"Центрэнерго" изменила и топливную. Если последние пару лет основным поставщиком
угля на тепловые электростанции ПАО было ООО "Краснолиманское", принадлежащее
Кропачеву, то с первых дней июля отношения с этим предприятием были закончены.
Сейчас "Центрэнерго" готовится к налаживанию новых поставок топлива. "Сейчас
"Центрэнерго" "срабатывает" свой склад (сжигает уголь из сформированных запасов. - ЭП),
но они уже готовятся запустить новую схему поставок", - говорит собеседник из
Министерства энергетики. На этой стадии в процесс вступает Виталий Беляков. По словам
источника ЭП, с июня он начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24
"генералов" государственных угольных объединений. Эти "собеседования" прошли не все.
"Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например,
главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской №1". Остальных
"генералов" поменяли", - объясняет собеседник из одного из госпредприятий. Так, недавно
на сайте Минэнергоугля была опубликована пачка приказов, которыми были заменены те
руководители угольных объединений, где последние годы господствовал Кропачев.
Что дальше. Последствия этих кадровых решений не оставили камня на камне от
неофициального бизнеса Кропачева. Еще недавно он контролировал "Центрэнерго" и десяток государственных угольных объединений, а сейчас - ничего. Примечательно, что смена
угольного "смотрящего" впервые в истории Украины случилась без участия центральной
власти. Если с приходом Кропачева угольно-энергетическая сфера де-факто стала работать
в интересах армейского друга Петра Порошенко, то сейчас, посредством Виталия Белякова,
сектор начал работать синхронно с интересами группы Игоря Коломойского. "Ни с
Зеленским, ни с Администрацией президента (Офисом президента. - ЭП) эти решения никто
не согласовывал. Люди просто все решили без них", - уверяет собеседник ЭП из Минэнергоугля. За годы независимости Украины Коломойский ни разу не проявлял интереса к
тепловой генерации и уж тем более - к шахтам. Неужели олигарх передумал? На этот вопрос
он отвечает в свойственной ему витиеватой форме. "Мы все время задумываемся об этом
(об участии в приватизации "Центрэнерго". - ЭП). Компания большая и интересная, но у нее
есть проблемы с обеспечением углем. Если государство при приватизации гарантирует
контрактную базу (подписание договоров на поставку угля между "Центрэнерго" и
государственными шахтами. - ЭП), то мы посмотрим", - говорит лидер групы "Приват". По
данным источников ЭП, Коломойский пока не готовился к поглощению "Центрэнерго". "На
этом этапе его основной интерес - отодвинуть от корыта Кононенко. Он эту задачу
выполнил", - говорит один из собеседников. Что же касается приватизации "Центрэнерго",
то она может быть осуществлена группой "Приват" опосредованным путем, через младших
бизнес-партнеров Коломойского по газовому бизнесу - Виталия Хомутынника и Павла
Фукса. Интерес к этой компании Фукс подтвердил, но при этом обособил его от интересов
Коломойского. "Приватизация "Центрэнерго" мне интересна, но не по такой цене, как
заявил Фонд госимущества. Мы с Виталием (Хомутынником. - ЭП) изучаем вопрос
приватизации, а как Коломойский - я не знаю", - говорит Фукс.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам epravda.com.ua

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

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

 ГЕС & ГАЕС

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабінетом Міністрів вніс зміни до фінансового плану
ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 р.

СхідГЗК приєднається до
"Енергоатому"
10.07.2019

Кабмін схвалив реорганізацію ДП "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат" (СхідГЗК) шляхом приєднання його до національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
Приєднання СхідГЗК до "Енергоатому" дозволить створити інтегровану
інфраструктуру, яка буде включати в себе потужності по видобутку і переробці уранової
сировини і генерації електроенергії атомними станціями. Також "Енергоатом" отримає базу
для цирконієвого виробництва, розвиток якого дасть можливість самостійно виробляти
цирконієві комплектуючі для ядерного палива. Дану постанову було прийнято та
відправлено на доопрацювання. При цьому, представник Президента Володимира
Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив, що приєднання СхідГЗК до "Енергоатому"
повинно бути узгоджене з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Сьогодні уряд розглядав питання приєднання СхідГЗК до "Енергоатому". Там є технічний
момент, що це приєднання повинно бути погоджено з ЄБРР, який має кредитну угоду з
"Енергоатом", - сказав він. Також Герус додав, що дане рішення необхідно прийняти з
доопрацюванням, чи відкласти публікацію постанови Кабміну до його узгодження з ЄБРР.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Одна шахта може забезпечити ураном близько 28%
атомної енергетики України - Кубів
16.07.2019

Завдяки реалізації державного інвестпроекту Новокостянтинівська
шахта зможе забезпечити ураном близько 28% атомної енергетики країни.
Про це повідомляє портал unn.com.ua
“Це дійсно великий і надважливий проект державного значення, що відповідає
завданням ухваленої у 2016 р. цільової програми Уряду із розвитку атомно-промислового
комплексу. Метою програми є збільшення річного виробництва уранового оксидного
концентрату до 2480 т., що у свою чергу становить річну потребу всієї атомної енергогенерації України. Атомні електростанції становлять найбільшу частку у виробництві
електроенергії нашої країни, а відтак, забезпеченість власною сировиною для виробництва
атомної енергії - великий крок до енергетичної незалежності країни та її безпеки”, прокоментував значення державного інвестпроекту із розвитку Новокостянтинівської
шахти Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів в рамках робочої поїздки до Кіровоградської області, яка відбулась 15 липня,
де він відвідав Новокостянтинівську шахту у селі Олексіївка Маловисківського району, що
входить до складу ДП “СхідГЗК”, на якій видобувають уран. Нагадаємо, 29 травня 2019 р.
Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів розглянула та ухвалила
інвестиційний проект щодо розвитку виробничих потужностей Новокостянтинівської
шахти. Загальна вартість реалізації проекту становить 2,9 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Енергоатом: будівництво сховища відпрацьованого
ядерного палива йде за графіком

Кабмин одобрил состав наблюдательного
совета "Укргидроэнерго"
17.07.2019

Кабинет министров Украины 17 июля одобрил назначение семи
членов в наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" в составе
четырех независимых и трех представителей от государства.
В то же время в ходе заседания правительства у министра внутренних дел Арсена
Авакова возник вопрос по составу набсовета. "Мы сейчас решение одобрим, вы посмотрите,
пожалуйста, если будут предостережения – я его не подпишу", – ответил ему премьерминистр Владимир Гройсман. "Я доверяю международным партнерам, которые подбирают
людей, поэтому у меня нет возражений", – добавил премьер. В одобренный состав НС
"Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне
возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш, заместитель главы Национальной ассоциации
адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы
Минэкономразвития Наталья Микольская и поработавший в Нафтогазе, Минтопэнерго,
Укрторфе и Укрнафтопродукте Олег Терлецкий. Членами НС от государства станут
заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков
Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных
отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко. Как сообщалось, комиссия по приему
заявок на конкурс на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"
получила предложения от 56 претендентов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

03.07.2019

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива відбувається у повній відповідності до попередньо затверджених
графіків. Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом».
«Ми провели повний огляд усіх споруд та об’єктів ЦСВЯП, і за його результатами
складається дуже позитивне враження. Темпи спорудження Сховища витримуються у
повній відповідності до попередньо затверджених графіків. Відтак, я переконаний, що ми
завершимо будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП у наступному році і успішно
введемо його в експлуатацію. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати за злагоджену
та якісну роботу усім будівельникам, які працюють на цьому об’єкті, керівникам усіх
підрозділів та підрядних організацій, задіяних у будівництві», - зазначив президент НАЕК
«Енергоатом» Юрій Недашковський. На початку червня на ЦСВЯП з інспекторською
перевіркою даного проекту перебували представники Корпорації закордонних приватних
інвестицій США – OPIC, завдяки гарантіям якої на американському фондовому ринку
Енергоатомом було залучено кредит у $250 млн для будівництва Cховища. «Представники
OPIC висловили задоволення темпами та масштабами будівництва ЦСВЯП та переконались
що кошти використовуються ефективно, а Україна виконує усі свої зобов’язання за цим
проектом», - наголосив очільник Енергоатому. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
На ЧАЕС розпочав роботу завод з
переробки рідких РАВ

 СЕС. ВЕС

ЕБРР выделит EUR19,7 млн для Scatec Solar
на строительство СЭС в Чигирине
02.07.2019

ЕБРР предоставит норвежской Scatec Solar в лице "Скатек Солар АСА"
кредит в сумме €19,7 млн на строительство в Чигирине (Черкасская обл.)
солнечной электростанции (СЭС) мощностью 55,4 МВт.
Как сообщила пресс-служба ЕБРР, еще часть средств выделят Шведский фонд и
Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО). Речь, в частности, идет о
кредите шведского госучреждения финансирования развития "Сведфанд Интернешнл АБ"
("Шведский фонд") в сумме EUR10 млн и кредите со стороны НЕФКО в размере EUR5 млн.
Финансирование строительства со стороны ЕБРР осуществляется в рамках утвержденной в
июле 2018 г. программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III
общим объемом EUR 250 млн. Кредитные средства, по данным самого девелопера, покроют
70% общих расходов на проект. "Ожидается, что новая СЭС будет введена в эксплуатацию в
2020 году и обеспечит сокращение выбросов CO2 на более чем 36 тыс. тонн в год. Это уже
четвертый проект "Скатек Солар" в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
CNBM вынуждена отбиваться от рейдерского
захвата ее активов в Украине
08.07.2019

17.07.2019

За перший тиждень експлуатації заводу з переробки рідких
радіоактивних відходів, було успішно перероблено 2755 кг рідких
радіоактивних відходів.
За словами фахівців ДСП «ЧАЕС», у процесі переробки рідкі відходи проходять
декілька стадій і в результаті шляхом цементування перетворюються на тверді
радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення РАВ. Зараз
34 упаковки, що утворилися в результаті переробки, знаходяться в залі витримки на
проммайданчику ЧАЕС. Після витримки і проведення радіаційного контролю на
відповідність критеріям приймання на захоронення упаковки будуть спрямовані на
захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних
відходів (СОПСТРВ). «На сьогодні відбувається поетапне освоєння його проектної
потужності. Поступово завод має вийти на переробку 42 упаковок – бочок, ємністю 200
літрів – на добу. За умови безперебійного функціонування заводу впродовж усіх 250
робочих днів, це 10,5 тис. упаковок на рік», – зазначає Голова ДАЗВ Віталій Петрук. Проект
заводу з переробки рідких радіоактивних відходів був затверджений розпорядженням
Кабінетом Міністрів України 2001 р. та фінансувався за рахунок Державного бюджету
України та Рахунку ядерної безпеки. У 2014 р. було завершено будівництво і проведено
комплексні випробування, в результаті яких: перероблено 5,1 м³ кубового залишку;
виготовлено 63 упаковки РАВ (200-літрові бочки); направлено на захоронення в СОПСТРВ
63 упаковки РАВ. В 2014 р. було отримано окремий дозвіл ДІЯРу на експлуатацію ЗПРРВ,
але у зв'язку з введенням в дію нових будівельних норм виникла необхідність
реконструкції систем протипожежного захисту, захисту від блискавок і виконання робіт по
утепленню зовнішніх стін ЗПРРВ, що потребувало часу і відповідно викликало затримку у
введенні об’єкта в експлуатацію. …
Читати повністю >>>
Читайте також: Президент України підписав
За матеріалами ДАЗВ
Указ щодо розвитку зони відчуження >>>
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Кабінетом Міністрів України 5 липня прийнято розпорядження №
479-р «Про внесення змін до фінансового плану ПрАТ «Укргідроенерго» на
2019 рік». Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зміни до фінансового плану ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1071-р, внесено у зв’язку із
запровадженням з 01.07.2019 р. ринку електричної енергії відповідно до Закону України
від 13.04.2017 р. № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» та у зв’язку з закінченням
01.07.2019 р. терміну дії постанови НКРЕКП від 12.12.2019 р. № 1902 «Про встановлення
тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік». Скоригованим
фінансовим планом передбачено збільшення чистого доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) на 1,6 млрд грн з 5,99 млрд грн до 7,6 млрд гривень. Виконання
фінансового плану забезпечить отримання Товариством чистого прибутку у розмірі 2,6
млрд грн, що на 0,8 млрд грн більше від показника, передбаченого затвердженим
фінансовим планом. Зазначеним фінансовим планом передбачено збільшення загальної
суми надходжень податків та зборів до державного та місцевих бюджетів України до 2,8
млрд гривень, що на 0,4 млрд грн або на 15 % більше від попередньо затвердженого обсягу
на 2019 рік (2,4 млрд гривень). Затвердження скоригованого фінансового плану дозволить
вести господарську діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» в нових умовах ринку електричної
енергії, забезпечуючи стабільну прибуткову діяльність Товариства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Укргідроенерго

Китайская госкорпорация CNBM вынуждена отбиваться от
рейдерского захвата ее активов в Украине со стороны силовых структур и
частной компании. Об этом пишет censor.net.ua
Подготовка иска против Украины, передача в КНР материалов о наших полицейских
и прокурорах, подключение посольства и межгосударственных коммуникационных
форумов - лишь часть мероприятий, которые осуществляет китайская государственная
корпорация CNBM для противостояния попыткам рейдерского захвата ее активов в
Украине со стороны силовых структур и частной компании ФК "Веста". Как передает
Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в материале веб-сайта
"24 канала" "Как госкорпорация из Китая защищается от произвола украинских силовиков:
10 вопросов о рейдерском скандале года". Издание отметило, что CNBM является одним из
крупнейших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине. С 2014 года она
полностью владеет активами суммарной мощностью 267 МВт - самым большим парком
солнечных электростанций, который она получила от предыдущих владельцев за долги.
При этом с 2015 г. ООО "Восход Солар" является стороной хозяйственного спора по кредиту,
который был предоставлен ликвидированным ПАО "КБ "Актив-Банк" в 2012 году на
финансирование строительно-монтажных работ. Несмотря на то, что судебная тяжба в
этом деле не закончилась в декабре 2018 г., Фонд гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) выставил на продажу права требования по кредитному договору. В результате
аукциона спорные права были реализованы в пользу ООО "ФК "Веста". Украинские СМИ
связывают компанию с бизнесменом Павлом Фуксом. Сразу после того, как компания
выиграла аукцион, судебные и правоохранительные органы почти мгновенно начали
принимать решения и совершать действия в ее пользу. 1 марта 2019 г. сотрудники
Национальной полиции и СБУ провели незаконные попытки остановить деятельность
компании и арестовать все ее имущество в связи с расследованием надуманного
уголовного производства (№42019000000000113 от 14.01.2019). …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

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

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

В ДТЭК ВИЭ назначены исполнительный и
операционный директора

Нове керівництво "Центренерго" виплатило
півмільйона гривень у "ДНР", - ЗМІ
10.07.2019

К компании ДТЭК ВИЭ присоединились два новых топ-менеджера.
Исполнительным директором ДТЭК ВИЭ назначен Антон Мишин, ранее
руководивший дирекцией по финансам ДТЭК Энерго.
Операционным директором стал Благовест Начев, возглавлявший энергетические
подразделения компаний AES Corporation и Veolia Environment в Болгарии. С переходом в
ДТЭК ВИЭ Антон Мишин возглавит дирекцию, в которую входят два департамента: по
экономике и финансам и по корпоративной поддержке бизнеса. Последний сосредоточил
функции коммуникаций, управления персоналом, правового обеспечения и закупок. На
новой должности Антон направит усилия на улучшение финансовой эффективности
компании, регламентацию и унификацию бизнес-процессов, построение системы взаимодействия с международным финансовым сообществом и связей с инвесторами. Это важно
для дальнейшего роста компании и реализации стратегии развития ДТЭК ВИЭ до 2030 г. В
сферу ответственности Благовеста Начева на должности войдут организация, структурирование и управление растущим портфелем активов компании, чтобы сохранить и постоянно
совершенствовать высокие операционные показатели, основываясь на лучших мировых
бенчмарках. "Компания ДТЭК ВИЭ быстро развивается: мы планируем увеличить мощности
наших станций до 1 ГВт до конца года и продолжить расширение портфеля проектов ВИЭ.
Наша стратегия развития соответствует амбициозным целям Энергетической Стратегии
Украины по росту доли возобновляемой энергетики в энергобалансе до 25% к 2030 г.
Новые руководители усилят команду ДТЭК ВИЭ и поддержат компанию в непрерывном
развитии, что позволит выполнить наши стратегические цели", – прокомментировал новые
назначения генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

19.07.2019

ПАТ "Центренерго" здійснило купівлю обладнання через компанію,
зареєстровану і працюючу на окупованій території Донецької області.
Відповідні документи з'явилися у відкритому доступі в мережі інтернет.
Зокрема, згідно з наявною копії видаткової накладної від 4 липня 2019 року, на
Вуглегірську ТЕС, яка є структурним підрозділом ПАТ "Центренерго", була поставлена і
прийнята броня лита для барабана кульового млина за 529 тисяч грн. Продавцем
виступило ТОВ "Торговий дім "Контракт-Енерго". При цьому, як випливає з сертифіката
якості, наданого на цей товар, безпосереднім постачальником продукції став структурний
підрозділ компанії "Донбасенерго" – "Електроремонт". На відміну від інших структурних
підрозділів групи, "Електроремонт" (код ЄДРПОУ 00131156) після початку військових дій
на Донбасі не було перереєстровано на підконтрольній уряду території. Більше того, згідно
з сайтом підконтрольним терористам "ДНР" "республіканського підприємства "Енергія
Донбасу", на сьогодні "Електроремонт" є чинним структурним підрозділом цієї структури.
Таким чином, Вуглегірська ТЕС фактично оплатила товар, поставлений з
непідконтрольною Україні території Донецької області. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що
новим главою ПАТ "Центренерго" став Володимир Потапенко, який є одним з довірених
осіб екс-топ-менеджера Олександра Януковича – Віталія Белякова. У свою чергу Бєляков, за
даними журналістів, став новим "куратором" вугільної галузі в інтересах глави групи
"Приват" Ігоря Коломойського. ЗМІ також повідомляли, що одним із завдань Белякова буде
забезпечення поставок вугілля з території, окупованої угрупованнями "ДНР" і "ЛНР".
Читати повністю (документи) >>>
За матеріалами ukranews.com
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Держенергоефективності продовжує роботу над розвитком «чистої»
енергетики України за європейськими нормами
10.07.2019

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із австрійськими та
італійськими партнерами обговорили поточний стан співпраці, а також
окреслили пріоритети роботи на наступні 3 місяці.
Експерти профільних відомств Австрії та Італії разом із фахівцями Держенергоефективності розпочали співробітництво із грунтовного аналізу: процесу імплементації 28ї Директиви ЄС щодо розвитку «чистої» енергетики; виконання Національного плану дій з
відновлюваної енергетики до 2020р.; популяризації переваг використання «чистих» джерел
енергії. У свою чергу, іноземні фахівці провели низку семінарів, під час яких роз’яснили
нове законодавство ЄС у відновлюваній енергетиці та особливості розроблення інтегрованих планів дій з енергетики та клімату до 2030 р. В обговоренні зазначених питань також
брали участь представники Комітету ВРУ ПЕК, Міненерговугілля, Укренерго, профільних
асоціацій, наукових установ, міжнародних організацій та інших стейкхолдерів. Наразі
розпочинається важливий етап Проекту Twinning, в рамках якого планується зосередитися
на таких завданнях: удосконалення законопроекту щодо розвитку сфери виробництва та
використання рідкого біопалива; розробка вторинного законодавства щодо налагодження
системи обліку частки біопалива в загальному обсязі продажу палива; запровадження
системи видачі гарантії походження енергії, виробленої з відновлюваних джерел;
підвищення обізнаності суспільства щодо переваг використання відновлюваних джерел.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності

На аукціоні з продажу електроенергії зафіксовано зниження ціни
для споживання вночі від стартової
02.07.2019

В рамках роботи нової моделі ринку електроенергії відбувся
конкурентний аукціон з реалізації електроенергії за двосторонніми
договорами. Про це повідомляє ТБ «Українська енергетична біржа».
Кінцева ціна продажу "позапікової електроенергії" (споживання вночі) знизилась у
порівнянні із стартовою. Продавцями на аукціоні виступили ДП "Калуцька ТЕЦ-НОВА", ПАТ
"Центренерго", ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ". За результатами аукціону реалізовано 87 лотів
"позапікової електроенергії" з періодом відпуску з 04 по 31.07.2019. Середньозважена ціна
електроенергії становила 1069,77 грн. за МВт.г, що на 3% нижче стартової ціни. Загальний
обсяг реалізації склав 34 622 040 грн. Стартова ціна електроенергії знижувалась з 1103 грн.
за МВт.г. до мінімального значення в 1040 грн. за МВт.г. Таким чином, нова конкурентна
модель ринку електроенергії доводить свої переваги для споживачів. Нагадаємо, відповідно
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №270, Українська
енергетична біржа призначена організатором електронних аукціонів з продажу
електричної енергії за двосторонніми договорами. Для інформації. На ринку "на добу
наперед", який є ключовим сегментом нового ринку електроенергії, НКРЕКП встановив
цінове обмеження при продажу "позапікової електроенергії" в розмірі 0,96 грн за кВт-г.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЕБ

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Роз’яснення Укренерго щодо розрахунку ціни електроенергії
для промислових споживачів у новому ринку

 ТЕС & ТЕЦ

16.07.2019

Павел Фукс намерен реконструировать ТЭЦ-2
в Харьковской обл.
02.07.2019

ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания" намерено реконструировать филиал "ТЭЦ-2 "Эсхар" мощностью 150 МВт, сообщается на сайте
реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).
В рамках проекта планируется установка нового парового котла с циркулирующим
кипящим слоем паропроизводительностью 230 т/ч и установка рукавного фильтра для
очистки дымовых газов. Планируется реконструкция вспомогательного оборудования и
систем, связанных с установкой парового котла, реконструкция/модернизация паровых
турбин Т-37/50-90 и существующих генераторов ТГ-7, ТГ-8. В сообщении отмечается, что
тепловая мощность ТЭЦ составляет 230 Гкал-ч. ТЭЦ работает на угле марок АШ и П, а также
природном газе. "ДВ Нефтегазодобывающая компания", в состав которой входит филиал
"Шахтоуправление по добыче и обогащению угля" и филиал ТЭЦ-2 "Эсхар", принадлежит
Lattere business Corp (конечным бенефициаром является Дарья Гасан) и Ko-Investments ltd
(собственник Александра Никитина). ТЭЦ-2 "Эсхар" владеет украинско-российский
бизнесмен Павел Фукс, который выкупил ее у экс-замглавы Минтопэнерго и экс-нардепа
Юлия Иоффе. Фуксу также принадлежит газодобывающая компания East Europe Petroleum
LLC, которая осуществляет деятельность в сфере геологии и геологоразведки, а также
занимается разведочным бурением и добычей углеводородов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Світовий банк згоден розпочати роботу зі
списання боргу Херсонської ТЕЦ
18.07.2019

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та його перший
заступник Ігор Козаков взяли участь у виїзній нараді на ПАТ «Херсонська
ТЕЦ». Нарада була присвячена підготовці до опалювального сезону.
Як відомо, впродовж останніх років підприємство стабільно перебуває у критичному
стані - надзвичайно високий рівень заборгованості (500 млрд грн боргу перед НК
«Нафтогаз України)), застарілість основних фондів, неефективний менеджмент.
Теплопостачання в оселі херсонців, які обслуговує ТЕЦ, щорічно подається на декілька
тижнів пізніше, ніж в оселі херсонців, які обслуговують комунальне та приватні
підприємства. При цьому Херсонська міська рада позбавлена будь-якого впливу на дане
підприємство, хоча саме на місцеве самоврядування покладено забезпечення мешканців
міста належними умовами для життя. За словами першого затупника міського голови Ігоря
Козакова, Херсонська міська рада від імені територіальної громади міста зверталась до
Фонду державного майна у листопаді минулого року з пропозицією прийняти Херсонська
ТЕЦ до власності територіальної громади. Депутати тоді були готові створити нове
комунальне підприємство, якому може бути передано цілісний майновий комплекс АТ
«Херсонська теплоцентраль». Нове підприємство, що не матиме боргів попередника, зможе
забезпечити відновлення нормального теплопостачання у місті. АТ «Херсонська
теплоцентраль» у свою чергу зможе завершити претензійну роботу із боржниками та
забезпечити повернення своєї кредиторської заборгованості. Проте відповідь фонду була
невтішною - передати ТЕЦ як цілісний майновий комплекс неможливо….
Читати повністю >>>
За матеріалами most.ks.ua
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У зв’язку із повідомленням щодо начебто некоректних розрахунків
ціни е/е для промислових споживачів у період з 1 по 10 липня з боку ДП
«НЕК «Укренерго», компанія провела повторний розрахунок.
Для проведення розрахунків були використані відкриті дані з сайту Української
енергетичної біржі (УЕБ) по ринку двосторонніх договорів (РДД). Дані по ринку на добу
наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) – відкриті дані на офіційному сайті
Оператора ринку, а результати балансуючого ринку – на сайті Укренерго. Нагадуємо, що
основна ціна електроенергії формується на 4-х ключових сегментах ринку: ринок
двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР)
та балансуючий ринок (БР). Відповідно до даних, станом на 10 липня 2019 66% обсягу
електроенергії купується/продається на РДД, 30% – на РДН, 1% – на ВДР та 3% – на БР. Для
розрахунку було взято ціни ПАТ «Центренерго» з УЕБ, акцептовані з 1 по 10 липня. Дані по
ціні на ринку двосторонніх договорів за перші три дні у вільних джерелах доступу відсутні.
Також упродовж 4-5 липня у певний проміжок часу ціна на ринку була відсутня. Тому
замість цих цін було взято ціну на РДН у відповідний період. Результати аналізу свідчать,
що різниця в коливанні ціни на цих обох сегментах ринку незначна. Аналогічно і по ВДР:
якщо на цьому сегменті ринку у певний період часу ціна не була сформована – бралась ціна
на БР. Решта – дані з УЕБ, де «Центренерго» продало навантаження за цінами укладених
договорів. Також враховувалися дані профілів споживачів* – обсяг споживання за кожну
годину. Це своєрідний «портрет» певних категорій споживачів, сформовані на основі
обсягів і графіків споживання ним електроенергії протягом останніх трьох років. Профілі
споживачів були розроблені Укренерго на замовлення Міненерговугілля. Також певних
споживачів за характером та обсягом споживання можна умовно об’єднати у групи: великі
промислові підприємства (наприклад, металургійні заводи, комбінати тощо); середні
(наприклад, підприємства легкої промисловості) та малий та середній бізнес (наприклад,
сфера обслуговування, торгівля тощо).
Як рахували ціну? >>>
За матеріалами НЕК «Укренерго»

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Компанія Ахметова запропонувала державі продати
їй 25% акцій Одесаобленерго
03.07.2019

ДТЕК Нафтогаз, яка придбала контрольний пакет акцій Одесаобленерго, направила міноритаріям безвідкличну пропозицію про викуп решти
акцій.
ДТЕК Нафтогаз пропонує викупити акції за ціною 3,11 грн за штуку. При цьому
максимальна ціна, за якою компанія Ахметова викупила в травні частку російської групи VS
Energy, склала 3,13 грн за штуку. Найбільшим міноритарним акціонером Одесаобленерго з
часткою в 25% є держава. Як повідомлялося, у травні 2019 року ДТЕК завершила операцію з
придбання Одесаобленерго і Київобленерго у російської групи VS Energy. В результаті
угоди ДТЕК сконцентрував 68,29% акцій Одесаобленерго.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

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

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

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

За результатами активних геологорозвідувальних робіт
Укргазвидобування відкрило два нові родовища
01.07.2019

Нафтогаз та Укрнафта відмовились платити
державі 90% прибутку
03.07.2019

Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів в частині, згідно з якою
НАК «Нафтогаз України» повинна виплатити державі дивіденди в розмірі
90% від чистого прибутку за 2018 рік.
«Зупинити стосовно товариства «НАК «Нафтогаз України» дію постанови Кабінету
Міністрів … «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності
у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
держави» в частині слів: «Для суб`єктів господарювання, які за результатами 2018 року
отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн гривень, затвердити базовий норматив у
розмірі 90 відсотків», – йдеться у постанові Окружного адміністративного суду від 27
червня. Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд
призупинив дію постанови Кабміну №364 стосовно АТ «Укрнафта». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
Нафтогаз направив на дивіденди 30% від
чистого прибутку за 2018 р.
03.07.2019

Нафтогаз до 1 липня перерахував до держбюджету дивіденди за 2018
рік у розмірі 30% від прибутку. Про це повідомив в Facebook глава компанії
Андрій Коболєв, передає biz.nv.ua
Він зазначив, що це повністю відповідає вимогам закону «Про управління об'єктами
державної власності». «Дія урядової постанови, якою встановлено для Нафтогазу 90%-ий
норматив сплати дивідендів, зупинено судовим рішенням», - нагадав Коболєв. Він зазначив,
що компанія готується до складної зими - до початку опалювального сезону Україні
життєво необхідно збільшити запаси газу в підземних сховищах до 20 млрд кубометрів.
«Нафтогаз має закачати до сховищ на 3 млрд кубометрів більше газу, ніж зазвичай - тільки
тоді ми зможемо гарантувати надійне газопостачання українським споживачам в умовах
переривання транзиту Росією, до якого зараз активно готуються всі країни ЄС. Крім того,
якщо закупити газ зараз, за низькою літньою ціною, це допоможе збалансувати ціну газу в
зимові місяці, коли вона традиційно зростає. Щоб закачати додатковий газ — потрібні
гроші, необхідно додатково відшукати близько $600 млн вже зараз. Будь-яка перерва в
закачуванні зробить фізично недосяжним цільовий показник в 20 млрд кубометрів», —
написав Коболєв. За його словами, з початку 2014 року Нафтогазу вдалося зменшити
кредитний портфель групи з $7,5 млрд до $14 млрд. На початку цього року компанія, згідно
з умовами угоди зі Світовим банком, своєчасно і повністю погасила кредит на $500 млн,
який використовувася для закупівлі газу і його закачування в ПСГ. «Як результат, маємо
брак ліквідності на ці цілі. Ми працюємо над тим, щоб залучити додаткові ресурси через
нові кредити, або механізм розміщення облігацій. Після залучення додаткових фінансових
ресурсів, або завершення закачування газу до ПСГ — Нафтогаз буде готовий до збільшення
виплати дивідендів нашому акціонеру», — резюмував він. Нагадаємо, Нафтогаз у 2018 році
отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку, Укрнафта — 6,4 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
НАК "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд

АТ «Укргазвидобування» продовжує активні геологорозвідувальні
роботи на наявних ліцензіях, відкривши нафтове родовище у Харківській
обл. та газоконденсатне родовище у Полтавській області.
Так, за результатами виконаної ЗD-сейсміки на ділянці у Харківській області було
пробурено пошукову свердловину, після випробовування якої на глибині 3,7 км отримано
приплив нафти. В свердловині продовжують промислові дослідження та проводять
підготовку до експлуатації. За попередніми оцінками, ресурси нафти на новому родовищі
становлять ≈ 130 тис. т. Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених
сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6,3 км отримано
промисловий приплив газу. В результаті відкрито нове газоконденсатне родовище,
ресурсна база якого за попередніми оцінками становить понад 2,7 млрд м³ природного газу.
Укргазвидобування значно активізувало проведення геологорозвідувальних робіт,
зокрема, сейсморозвідки на усіх перспективних ділянках надр, що дало змогу відкрити за
останні 3 роки 8 нових родовищ, з яких 6 – у 2018-му. Цьогоріч компанією вже відкрито 2
нових родовища, про які зазначалося вище. Укргазвидобування готове до подальшого
вивчення покладів нових ділянок, придбаних під час трьох раундів електронних аукціонів.
Адже, як неодноразово зазначалося, у зв’язку з природним падінням видобутку на
родовищах, які тривалий час знаходяться в експлуатації, для значного нарощування обсягів
українського газу необхідно розробляти нові ділянки з покладами вуглеводнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами УГД
В України з'явилися нові можливості щодо додаткового
видобутку вуглеводнів - Ігор Насалик
01.07.2019

Міністр енергетики та вугільної промисловості України побажав
переможцям конкурсу на укладання угод про розподіл вуглеводнів, виконання
взятих на себе зобов’язань та успішного видобутку з кожної свердловини.
«Вважаю, що сьогоднішній крок – це новий крок, який відкриває для України нові
можливості щодо додаткового видобутку вуглеводнів», - сказав Міністр енергетики та
вугільної промисловості України Ігор Насалик. Він зауважив, що, незважаючи на будь-які
суперечності, йому вдалося забезпечити кворум Міжвідомчої комісії для голосування за
результати конкурсу. «У нас не було жодного, хто б утримався або був проти. Тому вітаю
членів Міжвідомчої комісії», - сказав також Ігор Насалик. Міністр подякував фахівцям, які
брали участь у роботі комісії та надавали кваліфіковану допомогу. Як відомо: на виконання
постанов Кабінету Міністрів від 18.12.2018 № 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1188,
1189 Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції
на засіданні 01.07.2019 схвалила висновки і пропозиції Кабінету Міністрів щодо визначення
переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у
межах: ділянки Балаклейська – АТ «Укргазовидобування» та «Верміліон Юкрейн
Експлорешн Б.В.»; ділянки Берестянська - АТ «Укргазовидобування»; ділянки Бузівська – АТ
«Укргазовидобування»; ділянки Варвинська – «Юкрейн енерджі Л.Л.С.»; ділянки Зінківська
– «Ойл енд гез оверсіз тредінг Бі.Ві.» та ТОВ «Нафтогазексплуатація»; ділянки Іванівська АТ «Укргазовидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорешн Б.В.»; ділянки Русанівська ПАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; ділянки Софіївська - ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС
ПАРТНЕРСТВО» ТА ГЕО АЛЬЯНС ПАРТНЕРШІП Б.В; ділянки Угнівська - ТОВ «ВЕЛЛ КО».
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерго
ДТЭК Нефтегаз инвестирует 1,2 млрд грн в разработку
Зиньковской площади

12.07.2019

НАК "Нафтогаз України" розмістила єврооблігації на більш ніж 1
млрд доларів. Про це написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв
на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Нафтогаз успішно розмістив 2 транші єврооблігацій, деномінованих у євро і
доларах. П'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні
єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних", - написав він. Коболєв
підкреслив, що сумарний обсяг випуску єврооблігацій перевищив 1 млрд доларів.
Відзначимо, в 2018 р. група НАК "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 рази,
або на 27,9 млрд грн до 11,3 млрд грн. Про це йдеться в оприлюдненому консолідованому
звіті групи, підготовленому з урахуванням стандартів GRI (Global Reporting Initiative). Згідно
зі звітом, група "Нафтогаз" збільшила дохід від реалізації продукції на 12,7%, або на 28,8
млрд гривень до 256,3 млрд гривень. В 2018 році підприємства групи "Нафтогаз" внесли до
державного бюджету 138,6 млрд гривень (близько 19% доходів бюджету України). Ця сума
включає в себе більше 29,5 млрд гривень дивідендів (в 2017 році - 13,3 млрд гривень).
Нагадаємо, що завдяки перемозі в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма
(Швеція) з транзитним контрактом в 2018 році державний бюджет отримав від
"Нафтогазу" близько 43,9 млрд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

02.07.2019

Компании ДТЭК Нефтегаз рекомендованы в качестве победителей на
заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади
в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП.
После подписания соглашения компании инвестируют 1,2 млрд грн в разведку и
разработку данного участка. ДТЭК Нефтегаз планирует выполнить переобработку и
переинтерпретацию данных ранее проведенной сейсморазведки и газодинамических
исследований скважин, провести широкоазимутальные сейсмические исследования по
технологии 3D, а также пробурить 3 поисковые скважины. Планируемый срок начала
добычи — второй год с момента начала работ. Конкурсы на заключение СРП проводились
по 9 участкам нефтегазоносных недр общей площадью 11 400 квадратных км и вызвали
большой интерес среди участников рынка: всего было подано 23 заявки от 14 добывающих
компаний. "За 5 лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал в украинскую газодобычу более 10 млрд
грн, что является значительным вкладом в развитие отрасли. Проведение такого
масштабного конкурса на заключение СРП — очередной важнейший шаг в улучшении
инвестиционной среды Украины, так как сотрудничество в рамках СРП откроет новые
возможности для увеличения инвестиций, роста добычи углеводородов и укрепления
энергонезависимости нашей страны", — рассказал генеральный директор ДТЭК Нефтегаз
Игорь Щуров. ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право
на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

Україна має значні нерозвідані
запаси нафти і газу
01.07.2019

В Україні нерозвідані вуглеводневі ресурси у нафтогазоносних
регіонах країни, за найоборежнішими прогнозами, становлять понад 5
мільярдів тонн умовного палива.
А запаси нетрадиційних видів вуглеводнів - узагалі колосальні. Це підтверджується
дослідженнями українських вчених, написало DT.UA. «Вчені нашого університету разом із
фахівцями НАНУ провели ґрунтовну роботу з оцінки ресурсної бази. За найобережнішими
висновками, нерозвідані традиційні вуглеводневі ресурси у східному, західному та південному нафтогазоносних регіонах України становлять понад 5 млрд т умовного палива, а це
удвічі більше за накопичений видобуток. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів
вуглеводнів - сланцевого газу і нафти, метану вугільних родовищ, газогідратів Чорного
моря», - зазначив проректор із науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу д. г. н. Сергій Куровець. За його словами,
сьогодні найбільшу перспективу для освоєння мають глибокі горизонти Східного
нафтогазоносного регіону. На Мачухському родовищі з глибини 7 тис. м отримано приплив
газу з добовим дебітом у 1,2 млн м³. Крім того, науковці дослідили нафтогазоперспективні
території західноукраїнського регіону. «Поляки вже добре розвідали свою частину Карпат.
Час братися до геологорозвідки українським компаніям», - констатує науковець. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами oilreview.kiev.ua
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Канадская компания Vermilion Energy совместно с "Укргазвыдобування"
выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине,
сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Компания Vermilion Energy совместно с украинской компанией выиграла право на
два нефтегазовых участка", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с
Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером. Затем президенту уточнили из
зала, что компании выиграли конкурс на три нефтегазовых участка. "На три? Большое
спасибо. Время идет, ты видишь", - отметил Зеленский, обращаясь к уточнившему ему
информацию человеку из зала. "Уверен, что это только начало. Моя команда активно
работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными", подчеркнул он. Глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив
отметила, что теперь за два месяца компании должны согласовать сами договоры и
подписать с правительством соглашения, чтобы как можно быстрее начать разведку и в
максимально короткое время приступить к работе. Она также отметила, что объем
инвестиций по продлениям победивших компаний составляет $430 млн по
пессимистическому сценарию. По ее словам, наличие среди победителей конкурса по СРП
канадской Vermilion – очень хороший сигнал накануне большой инвестконференции,
которая пройдет на этой неделе в Канаде с участием нового президента Украины
Зеленского. В конце 2018 года Кабмин принял постановление о проведении 12 конкурсов
по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная
комиссия по СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компания «Ист юроуп петролеум» сделала
еще один предпродажный шаг

Burisma Group успішно ввела в експлуатацію
три нові свердловини
02.07.2019

Окружной админсуд Киева оставил без рассмотрения иск
прокуратуры о признании противоправным и отмене приказа Госгеонедр
№303 от 31 августа 2018 г., касающегося ООО «Ист юроуп петролеум».
По данным «ОЛИГАРХА», этим документом были внесены корректировки в
принадлежащее этой компании специальное разрешение на пользование недрами №4844
от 22 августа 2017 г. на разработку Флеровско-Юбилейной площади, расположенной в
Полтавской области. Основные изменения касались размеров лицензионной площади. При
этом изменение территории было осуществлено в сторону уменьшения. Так, если в
президентскую каденцию Виктора Януковича «Ист юроуп петролеум», носивший в то
время название «Голден Деррик», получил спецразрешение на Флеровско-Юбилейную
площадь площадью 472,1 кв км, то после прошлогоднего переоформления лицензионная
территория этого участка сократилась до 385,6 кв км. Казалось бы, в таком пересмотре
явно нет интереса скандального российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, которого
пресса называет основным куратором «Ист юроуп петролеум», ведь чем больше
территория лицензионной деятельности, тем больше шансов найти содержащийся в ее
недрах газ. Но источники “ОЛИГАРХА” утверждают, что сокращение территории
осуществлялось по инициативе самой компании-лицензиата, которая была вынуждена
пойти на эти меры по «техническим причинам». «При Януковиче эти территории
нарезались быстро, на глаз. Было даже такое, что лицензии «налезали» одна на другую. Но
самое главное, за это время компания смогла разобраться, на каких участках из ее
территории газа точно нет, или осуществлять его добычу невозможно, а лишнее платить за
аренду земли никто не хочет», – сообщал источник «ОЛИГАРХА». Именно с этими
причинами и было связано прошлогоднее решение Госгеонедр об изменении размеров
площади «Ист Юроуп Петролеум». и Флеровско-Юбилейная была далеко не единственной в
лицензионном портфеле ООО, подвергшейся этой корректировке. Так, в том же 2018-м
Госгеонедра сократили Вильшанский участок со 163,1 кв км до 136,5 кв км, а БутовскоМиргородскую – с исходных 117,89 кв км до сегодняшних 116,83 кв км. Но ни одну из этих
корректировок не приняли в Прокуратуре, посчитавшей это решение геологического
ведомства незаконным. Почему? В ответ на этот вопрос со стороны подчиненных Юрия
Луценко звучал один короткий аргумент: риск невыполнения лицензиатом своих
обязательств по разработке площадей. Действительно, изначально выдача лицензий
осуществлялась под определенную программу работ на участке (от геологических
исследований до бурения). Но уже после сокращения размеров территории выполнить
запланированный объем работ было официально невозможно, а значит у «Ист юроуп
петролеум» появлялась возможность для маневра. Докажи Прокуратура свою правоту,
структуре Павла Фукса было бы несладко. Но на радость бизнесмена суд сосредоточился не
на этом вопросе, а на изучении оснований участия надзорного органа в этом процессе, в
ходе которого пришел к неутешительному для подчиненных Луценко выводу.
«Министерство экологии и природных ресурсов является органом государственной власти,
наделенным полномочиями по защите интересов государства путем осуществления
контроля за решениями и деятельностью Госгеонедр. Доказательств, которые
подтверждали бы, что Минприроды не осуществляет такую защиту или осуществляет ее
ненадлежащим образом, нет. Таким образом, у суда отсутствуют доказательства того что
истец получил право обращения в суд с данным иском», – говорится в вышеупомянутом
решении столичного Окружного админсуда от 24 июня. Такое заключение служителей
Фемиды – провал Прокуратуры по эпизоду с Флеровско-Юбилейной площадью, но
поскольку эпизоды с пересмотром размером лицензионных площадей вышеупомянутых
Вильшанской и Бутовско-Миргородской площадей аналогичны, начатые по инициативе
Прокуратуры судебные процессы по этим участкам наверняка закончатся аналогично. …
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
Компанія «Укрнафта» розпочала буріння
нової свердловини
05.07.2019

ПАТ «Укрнафта» 24 червня розпочало буріння нової свердловини на
Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Проектна глибина майбутньої похило-скерованої свердловини №102 становить
близько 1 500 м з відходом від вертикалі 185 м, а її початкова продуктивність має сягнути
27 т нафти на день. Очікується, що свердловина №102 відкриє доступ до нафтових покладів
нижньоменілітових відкладів. Станом на 4 липня вже пробурено 318 м. Завершення буріння
свердловини заплановано на середину серпня. Буріння свердловини «Укрнафта» проводить
силами фахівців підрозділу «Укрнафта Буріння» із залученням компаній-підрядників,
використовуючи власну бурову установку «Уралмаш-3Д». Маврікій Калугін, Заступник
Голови Правління, Виконавчий віце-президент з видобутку і переробки «Укрнафти»,
прокоментував: «Я радий, що ми відновлюємо буріння – це рух у правильному напрямку.
Тим не менш, це лише маленький крок. Адже для значного нарощення видобутку нам
потрібно бурити щонайменше 10 нафтових та газових свердловин на рік, інвестуючи
близько 800-900 млн грн на рік. Однак, поки що ми продовжуємо працювати на існуючому
фонді свердловин з мінімальними інвестиціями». Загалом фінансовий план на 2019 рік
передбачає буріння трьох нових свердловин при загальній інвестиційній програмі в 2,9
млрд грн. Однак реалізація останньої залежить від вирішення проблеми історичної
податкової заборгованості, а також від стабільної реалізації нафти та конденсату компанії
на державних аукціонах.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»
Regal Petroleum увеличил производство углеводородов на
газоконденсатных месторождениях на 44%
06.02.2019

Regal Petroleum во ІІ кв. т.г. увеличила среднесуточное производство
углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском (MEX-GOL), Свиридовском
(SV) и Васищевском (VAS) газоконденсатных месторождениях.
Согласно сообщению Regal на сайте Лондонской фондовой биржи, в частности,
среднесуточное производство углеводородов в апреле-июне этого года на MEX-GOL и SV
составило 3,113 тыс. boepd (+40,2% к II кв.-2018), на VAS – 0,96 тыс. boepd (+57,6% к II кв.2018). Суммарная среднесуточная добыча природного газа на трех месторождениях в
апреле-июне 2019 г. составила 521,023 тыс. куб. м (+41,5%), конденсата – 97,9 куб. м
(+58,9%), сжиженного природного газа (LPG) – 40,5 куб. м (+47,3%). В настоящее время на
Мехедивско-Голотовщинском месторождении продолжается бурение скважины №119.
Глубина бурения достигла 4,789 тыс. м при запланированной глубине в 4,85 тыс. м.
Буровые работы и испытания планируется завершить в сентябре 2019г., производственное
подключение скважины при успешном тестировании - до конца года, сообщили в
компании. Как сообщалось, Regal Petroleum в 2018 году увеличила среднесуточную добычу
углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском газоконденсатных
месторождениях на 67% – до 2717 boepd, на Васищевском - на 11,2%, до 674 boepd.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У червні операційні компанії Burisma Group завершили роботи з
запуску в експлуатацію свердловини №38 на Карайкозівському родовищі, а
також свердловин №5 і №7 на Водянівському родовищі.
Глибина двох з трьох свердловин перевищує 6 тис. метрів, забезпечивши їм статус
одних з найглибших не лише в портфелі Burisma Group, а й серед усіх газовидобувних
компаній України. Буріння проводилося безамбарним методом з повною утилізацією
відходів американським устаткуванням. Це дозволило успішно пробурити свердловини до
проектної глибини зі значним випередженням проектних термінів. За словами CEO Burisma
Group Тараса Бурдейного, буріння кожної із свердловин було завершено протягом 6 місяців.
«Глибина свердловини №38 на Карайкозівському родовищі становить 5250 м, а її добові
показники перевищили очікування, давши 200 тис. газу і 100 м³ конденсату. Свердловини
№5 і №7 на Водянівському родовищі мають глибини більш ніж 6000 м: 6210 і 6520 метрів
відповідно. Буріння велося за допомогою безамбарного методу, верстатами SK2000 та
SK3000. З кожної свердловини Водянівського родовища очікуємо ще кращі результати», –
говорить Тарас Бурдейний. Відповідно до інвестплану, у лютому 2019 року Burisma Group
розпочала буріння свердловини №3 на Водянівському родовищі. В цілому до кінця року
планується пробурити 18 свердловин. З огляду на заплановані обсяги Burisma Group почала
реконструкцію установки комплексної підготовки газу (УКПГ) на Водянівському родовищі,
що дозволить збільшити добові обсяги підготовки природного газу з поточних 500-600 тис.
до 3 млн м³. Вартість реконструкції становить близько 160 млн. грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
Инспекторы обнаружили на «Черноморнефтегазе»
больше полсотни нарушений
09.07.2019

Комиссия Херсонского облуправления Гоструда в Херсонской
закончила плановую проверку в АО «ГАО «Черноморнефтегаз». Об этом
сообщает khersondaily.com
Установлено, что функционирование системы управления охраной труда на
предприятии обеспечивается, работники прошли соответствующее обучение, есть
инструкции, проводятся инструктажи. Но выявлен ряд нарушений нормативно-правовых
актов по охране труда: не согласован на 2019 г. с органами горного надзора план добычи
газа; нет утвержденного должностным лицом предприятия графика техосмотров,
техобслуживания и ремонта; у ответственного лица за охрану труда нет IV группы допуска
по электробезопасности; не проводятся контрольные осмотры газового хозяйства;
тупиковая обзорная канава не оборудована стационарными колесоотбойными
устройствами для колес транспортного средства высотой 0,12 м; не подана декларация
соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам
охраны труда на выполнение работ повышенной опасности и др. Отдельные выявленные
недостатки работники предприятия устранили в ходе проверки. По результатам проверки
выявлено 55 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда, 2-х должностных
лиц привлекли к админответственности.
Читать полностью >>>
По материалам khersondaily.com
Компанія «Куб-Газ» проведе газопровід-шлейф від свердловини
№30 до УПГ Макіївського родовища
09.07.2019

ТОВ «Куб-Газ» (Burisma Group) інформує про намір спорудження
газопроводу-шлейфу свердловини №30 Макіївського газоконденсатного
родовища до установки комплексної підготовки газу родовища.
Про це йдеться у повідомленні компанії про плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля, розміщеному в реєстрі ОВД Міністерства екології природних ресурсів України,
8 липня 2019 р. В рамках планованої діяльності, з облаштування та підключення
свердловини №30 Макіївського ГКР та газопроводу-шлейфу передбачає: Обвязку фонтанної арматури викидними трубопроводами з встановленням пробовідбірника проточного
типу, клапана-відсікача та вузла встановлення взірців корозії; факельні трубопроводи з
вузлами глушіння свердловини; Амбар аварійного спалювання газу; присвердловинну
площадку під агрегат для капітального ремонту свердловини; майданчик для
обслуговування фонтанної арматури; Оглядову шахту колонної головки; огорожу навколо
свердловини з можливістю її демонтажу; газопровід – шлейф 89х6 від св №30; інгібіторопровід ?32х4мм від св №30; підключення газопроводу – шлейфу, до існуючого газопроводу
св №18; підключення інгібіторопровіду до існуючого газопроводу св №23; електрохімзахист газопроводу-шлейфу. Проектна довжина газопроводу-шлейфу 89х6 та інгібіторопроводу ?32х4 від свердловини №30 складає близько 1700м. Площа земельної ділянки, що
відводиться для будівництва даного об’єкту – 3,8 га. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expro.com.ua
Суд разрешил JKX взыскать $12 миллионов с Украины
по решению Лондонского арбитража
15.07.2019

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство JKX Oil&Gas о
признании и исполнении арбитражного решения Постоянного третейского
суда Лондона о взыскании убытков на сумму свыше $12 млн.
"Решением Киевского апелляционного суда признано и разрешено принудительное
исполнение указанного арбитражного решения", – цитирует пресс-служба юрфирмы
"Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы JKX, слова старшего партнера Романа
Марченко. Как сообщалось, в начале 2015 г. дочерние украинские и голландские компании
JKX инициировали арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с
Договором присоединения к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о
защите инвестиций, заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами, требуя
компенсации более $180 млн. Причиной стало временное повышение Верховной Радой
ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление
действия этой нормы и на 2015 год. В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж в
споре нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc против Украины отклонил основные
требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и
газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX $11,7 млн убытков. По данным
Министерства юстиции Украины решение арбитража о взыскании с государства $12 млн в
пользу JKX Oil&Gas Plc связано с решениями Национального банка Украины (НБУ) по
выводу капитала и Кабинета министров по закупке газа промпотребителями. Требования
JKX еще на $235 млн в части, касающейся повышения рентных платежей, суд отклонил. В
марте того же года Министерство юстиции Украины обратилось в Высокий суд
Великобритании с просьбой пересмотреть решение лондонского арбитража. В конце
октября 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales)
отклонил апелляцию. Отметим, нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и
России в первом полугодии 2019 года вышла на среднесуточную добычу в 10,132 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента (boepd), что на 16,1% превышает средний показатель
первого полугодия 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Генеральный директор Cadogan Petroleum
Г.Микелотти подал в отставку

 РИНОК НАФТИ
 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

18.07.2019

Гендиректор британской нефтегазовой компании с активами на
Украине Cadogan Petroleum plc Гвидо Микелотти подал совету директоров
заявление об отставке, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
"Отставка Микелотти мотивированна личными причинами и вступит в силу в конце
сентября 2019 года, после выхода отчета за первое полугодие. Микелотти будет исполнять
обязанности гендиректора до 15 ноября с целью обеспечения надлежащего назначения
нового генерального директора, завершая при этом некоторые мероприятия, начатые под
его руководством", - отмечается в сообщении. Совет директоров вскоре начнет поиск
нового генерального директора, говорится в сообщении. Независимый неисполнительный
директор Зев Ферст от лица совета директоров выразил Микелотти благодарность за
руководство компанией и вклад в ее развитие. Отметим, Cadogan Petroleum после
завершения геологического изучения и полного выполнения лицензионной программы работ
Монастырецкая лицензионной площади подала заявку на получение спецразрешения на
добычу Блаживского нефтяного месторождения, в Старосамборском районе, сроком на 20
лет. ООО «Юсенко Надра» входит в группу Cadogan Petroleum подала заявку в
Государственную службу геологии и недр Украины почти за пять месяцев до истечения
действия предыдущего спецразрешения на разработку месторождения. Пакет документов,
который был подан, включая утвержден отчет Государственной комиссии Украины по
запасам полезных ископаемых и вывод ОВД Министерства экологии. «Это важный шаг к
стабилизации будущего нашей компании в Украине. Мы подали заявку намного раньше
срока, чтобы получить достаточно времени для перехода между спецразрешения от
разведки до добычи углеводородов », - прокомментировал Гвидо Микелотти, генеральный
директор Cadogan Petroleum. Добавим, что добыча из четырех скважин Монастырецкая
участка составляет около 460 баррелей нефти. «Львовщина благоприятная для инвестиций
и имеет значительные перспективы. Наша компания применяет современные
технологические методики в производственном процессе, позволяет существенно
улучшать результаты и наращивать добычу, и это одно из ключевых достижений Cadogan
Petroleum, - отметил Андрей Белый, генеральный директор киевского офиса Cadogan
Petroleum. - Более широкое применение новейших технологий позволит Украине быть не
только импортером, но и стать экспортером углеводородного продукции». Как сообщалось
ранее, Cadogan по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн
чистого убытка в 2017 году. Компания вернулась к прибыльности после семи лет
убыточной деятельности, отмечал ранее Микелотти. В 2018 году компания также
продемонстрировала максимальный за последние семь лет уровень добычи углеводородов
- 250 баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.). Объем добычи углеводородов по итогам
года вырос на 61% - до 91,085 тыс. б.н.э. Cadogan избавилась от проектов по газу, которые
не приносили прибыль, и сосредоточилась на оставшихся газовых лицензиях, а также на
операциях по добыче нефти. Так, осуществляется добыча на западе Украины на
Дебеславецком и Монастырецком месторождениях. Компания также сообщала, что
продолжает бороться за продление лицензии на Пирковское месторождение на востоке
Украины. Согласно данным на сайте компании, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital
Holdings SA, 11,03% - Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% - CA Indosuez SA. …
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
СП ПГНК успішно завершила буріння третьої
свердловини з початку року
19.07.2019

СП «Полтавська газонафтова компанія» (ПГНК) повідомляє про
успішне тестування нової свердловини №142 Ігнатівського родовища (ІГ142). Про це пише прес-служба компанії.
Середньодобовий дебіт на штуцері (6мм) складає 152 тисяч м3 газу та 110 м3 нафти
та конденсату. Це – третя свердловина, яку освоїла ПГНК з початку 2019 року. Свердловину
було пробурено до глибини 2515 метрів за 33 доби. Було проведено перфорацію інтервалом
всього 3 метри з 30 метрів ефективної товщі. Такі результати перевищили попередні
очікування. «Команда спеціалістів геологічного та технічного департаментів успішно
виконали завдання по бурінню нової свердловини ІГ-142. Показники видобутку з даної
свердловини перевищили наші очікування. Відмічу, що Полтавська газонафтова компанія
перевиконала показники минулого року, не зважаючи на виснаженість ліцензій більш ніж
на 80%. Це є демонстрацією того, що компанією обрано ефективну програму робіт для
максимально раціонального використання таких родовищ. Враховуючи отримані
результати буріння бічних стовбурів свердловин №№ 103, 101, буріння нової свердловини
№142 Ігнатівського родовища, а також даних сейсморозвідки 3Д, уточнена геологічна
модель Ігнатівської структури та визначені перспективні ділянки для подальшого буріння
з метою оцінки та розширення площі», – відзначив Віктор Гладун, Генеральний директор
СП ПГНК. Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2019 року, СП ПГНК видобула 131,3
млн м3 природного газу та 20,5 тис тон нафти та конденсату. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПГНК

Читайте також: ПГНК – перша в Україні газовидобувна
компанія з іноземними інвестиціями в Україні >>>

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

Укртрансгаз передав функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України дочірній компанії
02.07.2019

З 1 липня 2019 р. функцію технічної експлуатації газотранспортної
системи України передано з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС
України», засновником якої на 100% є АТ «Укртрансгаз».
Це послідовний крок в реалізації проекту з підготовки до юридичного та
операційного відокремлення функції транспортування газу від видобутку та продажу газу –
анбандлінгу. Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для
сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та збереження
транзиту газу територією України. Товариство працюватиме як окрема юридична
структура в підпорядкуванні АТ «Укртрансгаз» до 31 грудня 2019 року – строку закінчення
поточного договору на транзит природнього газу з ПАО «Газпром». За цей час Оператор має
отримати всі необхідні ліцензії та пройти попередню сертифікацію з боку НКРЕКП з
подальшим підтвердженням Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. 1 січня 2020
року Оператор вийде зі складу Групи Нафтогаз та буде переданий в управління організації,
уповноваженої Кабінетом Міністрів України, що стане остаточним виконанням умови щодо
незалежності Оператора ГТС. Взаємодія між Оператором, який обслуговує об’єкти ГТС, та
Укртрансгазом, на балансі якого знаходяться об’єкти ГТС, – відбуватиметься на основі
Договору про технічне обслуговування (SLA). До ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця
серпня буде переведено близько 10 тисяч співробітників, безпосередньо задіяних в
експлуатації ГТС – у тому числі плануванні, підготовці та проведенні обліку технічного
обслуговування мереж та об’єктів газотранспортної системи, а також зборі даних про
параметри її функціонування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укртрансгаз»
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С начала года "Укртранснафта" ликвидировала
10 врезок в нефтепровод
17.07.2019

Государственная "Укртранснафта" ликвидировала с начала года
десятую незаконную врезку в нефтепровод. Об этом со ссылкой на прессслужбу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.
"16 июля 2019 специалисты АО "Укртранснафта" обнаружили несанкционированное
вмешательство в работу нефтепровода "Кременчуг-Херсон", - сообщает компания. На месте
врезки сотрудники компании нашли два привареных к трубе патрубка и присоединенный к
ним пятиметровый резиновый шланг. Врезку ликвидировали. "Это уже десятая врезка в
нефтепроводов, которую "Укртранснафта" ликвидировала с начала 2019 года", - сообщает
компания.. Первую врезку в этом году специалисты "Укртранснафты" обнаружили 3 января
на Львовщине на участке нефтепровода "Жулин-Дрогобыч". Вторую врезку
"Укртранснафта" ликвидировала в конце января (н/п "Броды-Госграница"). Также
незаконные врезки были обнаружены на участке "Мозырь-Броды", на участке "БродыГосграница", н/п "Мозырь-Броды", 2 врезки к нефтепроводу "Кременчуг-Херсон" и две
врезки - к нефтепровода "Дружба".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Кременчугский НПЗ в сентябре впервые переработает
нефть Bakken из США
02.07.2019

ПАО «Укртатнафта» ожидает прибытие в порт Одессы танкера
Wisdom Venture с партией 75 тыс. т нефти из США. Об этом сообщает
Argusmedia со ссылкой на информацию трейдеров.
«Это американская легкая нефть сорта Bakken, альтернатива азербайджанской Azeri
Light", - сообщил собеседник издания. По его данным, американская нефть имеет лучший
выход светлых, а также в 3 раза меньшее содержание серы. Продавцом партии выступила
трейдерская компания международной ВР. Танкер в Одессе ожидается 4 июля, далее после
перевалки в середине июля американское сырье начнет вытеснение находящейся в
приднепровском трубопроводе "Укртранснафты" азербайджанской Azeri Light. На
Кременчугский НПЗ новый сорт нефти поступит не ранее сентября. "Очевидно, что
избыток добываемой нефти в штатах позволил трейдерам осуществить историческую
поставку в Украину. Текущие арбитражные окна дают возможность купить нефть из США
дешевле, чем из Азербайджана", - сообщил один из трейдеров. На НПЗ сообщили, что это не
единственная покупка, до конца года планируется еще несколько поставок. Ближайшая из
них - в августе с аналогичным объемом. Баккеновская формация (англ. Bakken formation формация Баккен, Bakken-Logdepole TPS) - крупнейшая формация легкой нефти
низкопроницаемых коллекторов на территории нефтегазоносного бассейна Уиллистон в
Северной Америке, в штатах Северная Дакота и Монтана (США) и провинциях Саскачеван и
Манитоба (Канада). Залегает на глубинах 2,5-3,5 км, занимает площадь около
полумиллиона квадратных километров, толщина до 40 метров. ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В июне трубопроводные поставки сырья на украинские
НПЗ выросли на 11,7%
11.07.2019

Транзит нефти в страны Европы через Украину в июне вырос на
50,6%, до 897 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем, когда он был
частично приостановлен по вине российской стороны.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. транзит снизился на 29,6%. При этом
объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в июне 2019 вырос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% - до 197,7 тыс. тонн. Общий объем
транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в июне 2019 составил
1,09 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем в июне 2018 г. Общий объем транспортируемой
нефти для нужд украинских и европейских потребителей в І полугодии 2019 г. составил
6,68 млн тонн нефти (на 9,3% меньше по сравнению с таким же периодом 2018 г.), из
которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины - 1,09 млн тонн (на 7,1% больше,
чем в январе-июне 2018 г.), а транзит - 5,59 млн тонн (снижение на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года). “В июне “Укртранснафта” обеспечила бесперебойный
транзит нефти в течение всего месяца и выполнила июньский план по транспортировке
нефти”, - сказано в сообщении. Как сообщалось, в мае транзит нефти в страны Восточной
Европы упал на 58,2% (до 443 тыс. тонн), по сравнению с маем 2018 г., из-за вынужденной
остановкой работы нефтепровода “Дружба” 25 апреля после отказа клиентов от приема
загрязненной российской нефти. “Укртранснафта” возобновила транзит российской нефти
европейским потребителям по нефтепроводу “Дружба” 11 мая. Впоследствии, 17 мая, в
связи с необходимостью дополнительного времени для европейских партнеров на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины
второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая. “Укртранснафта”,
а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской
“Транснефти” за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной
нефти из нефтепровода “Дружба”. В свою очередь российская “Транснефть” заявила о
готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента
на “Дружбе” в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Аналіз ринку шлаку і меленого
вапняку України

Досліджуються перспективи розвитку ринку
скрапленого газу в Україні
01.07.2019

В понеділок, 1 липня 2019 р. в Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості України (Міненерговугілля) відбулася зустріч із експертами
компанії «Stantec».
У рамках ініціативи щодо створення регіональної субсекторної мережі ринку
скрапленого природного газу (далі-СПГ), яка була представлена 27 листопада 2018 року
польською та українською сторонами на другому засіданні енергетичної панелі Платформи
№3 ініціативи ЄС «Східне партнерство», що відбулося у м. Брюссель (Королівство Бельгія),
компанія «Stantec» була уповноважена Європейською Комісією проводити дослідження
«Технічна експертиза для оцінки перспектив ринку СПГ у країнах Східного Партнерства».
Дослідження проводиться з метою оцінки можливості розвитку систем поставок СПГ,
використанню СПГ на ринках природного газу у країнах «Східного партнерства», а також
для посилення співробітництва та подальшої інтеграції енергетичних ринків між країнами
«Східного партнерства» та ЄС. Відкриваючи зустріч, керівник експертної групи з питань
стратегічного планування, інформаційно-аналітичного моніторингу, оцінки впливів та
підготовки звітності Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
Денис Рудика наголосив, що розвиток СПГ ринку сприятиме диверсифікації та
енергетичній безпеці України у контексті поточної енергетичної трансформації, яка наразі
відбувається. Крім того, розвиток використання СПГ сприятиме захисту навколишнього
середовища та зменшенню викидів парникових газів. Представники Директорату
енергетичних ринків презентували аналітичне дослідження за темою: «Національний
проект СПГ-Україна: стан, проблеми, перспективи». Протягом поточного тижня
представники компанії «Stantec» продовжать зустрічі із зацікавленими сторонами. Також
05 липня 2019 року у Міненерговугіллі відбудеться семінар, на якому відбудеться
обговорення висновків та рекомендацій для потенційного розвитку ринку СПГ в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua

01.07.2019

Вапняк застосовується в багатьох галузях промисловості України - це
і виробництво цементу, інших будівельних матеріалів і навіть цукру. Однак
основним споживачем меленого вапняку є металургія.
На видобуток вапняку в Україні істотний вплив зробив той факт, що 80% кар'єрів
знаходяться на сході країни, контроль над частиною територій яких нашою державою
втрачено. Через це виробництва меленого вапняку в 2018 р. було майже в два рази менше,
ніж в 2011-му. Тому при збільшенні виплавки сталі або обсягів будівельних робіт
автоматично відбувається зростання імпорту вапняку, що і спостерігалося в 2017-2018 рр.
Металургія грає ключову роль не тільки в споживанні вапняку, а й у виробництві шлаку.
Даного промислового відходу щорічно виходить 8-10 млн тонн. Приблизно п'ята частина з
цього обсягу знову відправляється на металургійні комбінати для виплавки металу, що
залишився, ще стільки ж застосовується в інших секторах економіки, а 60% шлаку ніяк не
використовується і чекає свого часу у відвалах. У той же час, шлак придатний для
виробництва багатьох будівельних матеріалів - шлакоблоків, цементу, тротуарної плитки,
керамзиту, скловати та інших. Шлаком можна замінити більш дорогі мінеральні
наповнювачі при виготовленні будівельних сумішей в житловому і дорожньому
будівництві. Для повної реалізації всіх можливостей застосування шлаку необхідно
фінансування науково-дослідних робіт в цій галузі. Дуже перспективне використання
шлаку для випуску бесклінкерного цементу, що дозволить значно скоротити енергоємність
і капіталомісткість цементного виробництва без втрати якості. Широке застосування цієї
технології буде сприяти, в тому числі, зниженню попиту на мелений вапняк, а значить
дозволить скоротити обсяг його імпорту. Для виходу з ситуації, що склалася як не можна
краще підходить порада з старого австралійського мультфільму «80 днів навколо світу»:
«Використовуй те, що під рукою, і не шукай собі інше».
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Импорт бензина из Беларуси в Украину
сократился на четверть
09.07.2019

Импорт бензинов из Беларуси в Украину по итогам первого полугодия
2019 года сократился на 25% (на 104 тыс. т), до 315 тыс. т, по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г.
При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5%
(на 24 тыс. т), сообщает enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».
Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на
импорт бензина из Литвы. ОККО по итогу первого полугодия сократила закупки бензинов у
белорусских производителей на 39% (на 45 тыс. т) — со 116,4 до 71,4 тыс. т. При этом
поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в 2,9 раза (на 43,6 тыс. т) — с
22,9 до 66,5 тыс. т. Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она
сократила закупку у Беларуси на 63% (на 13,8 тыс. т) с 21,8 до 8 тыс. т и увеличила импорт
из Литвы в 4 раза (на 16,1 тыс. т) — с 5,5 тыс. т до 21,6 тыс. т. В два раза сократил импорт из
Беларуси и WOG — с 89 до 44 тыс. т. Эти объемы компания частично заместила за счет
увеличения закупки бензинов в украинских производителей Таким образом доля
белорусских бензинов в балансе украинского рынка в І полугодии снизилась до 34% с 44%
за аналогичный период прошлого года. Импорт бензинов из Литвы за первое полугодие
увеличился на 79% (на 66,6 тыс. т), до 150,8 тыс. т. Доля литовских бензинов в балансе
рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.
Пропустить через 12 Первое место по объему импорта бензинов в Украине сохраняет
компания «БНК-Украина». В І полугодии 2019 г. компания сократила импорт на 28% (на
60,5 тыс. т), до 152,7 тыс. т. На вторую строчку рейтинга поднялась ОККО с объемом 82,1
тыс. т (против 22,7 тыс. т в І полугодии 2018 г.). Третью позицию занимает WOG c объемом
56,2 тыс. т (против 68 тыс. т за аналогичный период 2018 г.). Отметим, что ОККО и WOG
продолжают закупать часть объемов белорусского топлива через «БНК-Украина». Как
сообщалось, объем украинского рынка бензинов в 2018 г. сократился на 4,9%, до 1,916 млн
т, в 2017 г. он составлял 2,015 млн т. Основной причиной уменьшения рынка является рост
потребления сжиженного газа. Рынок СУГ с 2015-го по 2018 г. вырос более чем вполовину
(до 1,73 млн т) и продолжает увеличиваться. В 2018 г. крупнейший производитель
бензинов в стране компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) обращалась к
правительству с просьбой ввести пошлины на импорт бензина из Беларуси, а также
призывала пересмотреть ставки акциза на бензин (снизить с €213,5/тыс. л до 164/тыс. л),
ДТ (повысить со €139,5/тыс. л до €164/тыс. л) и СУГ (повысить с €52/тыс. л до €87/тыс. л),
чтобы прекратить падение объемов потребления бензина. Одной из основных проблем для
украинских НПЗ является присутствующие на рынке контрафактных объемов бензина,
выпускаемые мини-НПЗ из газового конденсата и ворованной из нефтепроводов нефти.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

У ДП «Артемсіль» підвели підсумки
першого півріччя 2019 року
08.07.2019

За підсумками перших 6 місяців 2019 р. державне підприємство
«Артемсіль» видобуло 1070,9 тис. тонн солі. Цей обсяг перевищує показник
за аналогічний період 2018 року на 24,5%.
Якщо проаналізувати випуск продукції по всьому асортименту за вказаний період, то
рівень обсягів виробництва солі фасованої порівняно з минулим роком зменшився до 79,7
тис. тонн, що на 2,7% менше ніж торік; йодованої солі – 26,1 тис. тонн, (що на 11,5% менше);
виробництво солебрикетів – 6,1 тис. тонн (що на 16,4% менше). Разом з тим збільшився
випуск солі, затареної в МКР – 36,9 тис. тонн (на 49,4% – в порівняні з 2018 роком),
затареної в мішки – 91,6 тис. тонн (що на 5,9% більше), і соляних блоків – 1,4 тис. тонн (що
на 7,7% більше). В порівнянні з минулим роком на 46,7% або на 66,9 тис. тонн вдалося
збільшити виробництво солі без пакування. За 6 місяців 2019 року цієї продукції видобуто
210,3 тис. тонн, що становить 19,6% від загального обсягу виробництва. Згідно аналізу
напрямків збуту з початку 2019 р. ДП «Артемсіль» експортувало свою продукцію в 15 країн.
Частка експортних поставок склала 629,9 тис. тонн (58,8%) від загального обсягу реалізації.
Основними торговими партнерами підприємства в європейських країнах залишаються
Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Грузія, Австрія, Сербія та інші. ДП «Артемсіль» –
одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі (NaCl) на території
Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП «Артемсіль» знаходяться в м.
Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Артемсіль»
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Закарпатті СБУ попередила контрабанду
бурштину за кордон
03.07.2019

Співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській
області незаконне переправлення бурштину до європейських країн. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже
сорок три кілограми коштовного каменю в автомобілі іноземця. Чоловік приховував
бурштин у спеціально облаштованих конструктивних порожнинах транспортного засобу.
За попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами «чорного ринку»
становить понад мільйон двісті тисяч гривень. За матеріалами СБУ підрозділи Державної
фіскальної служби проводять невідкладні заходи для притягнення до відповідальності осіб,
причетних до протиправної діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

У Києві та на Одеській трасі встановили нові
станції зарядки електромобілів

КП «Волиньприродресурс» розпочне розвідку
запасів бурштину на Маневиччині

03.07.2019

Проїхати між Києвом та Одесою на електромобілі тепер можна з парою
зупинок на 20 – 40 хвилин аби випити каву та підзарядити машину. На трасі
встановили нові станції зарядки.
У Києві такі 10 станцій вже рік працюють на паркінгах найбільших торгових і бізнесцентрів. Ще 13 станцій будуть встановлені з червня по серпень, повідомили у Департаменті
з комунікацій компанії ДТЕК. Тепер компанія ДТЕК встановила чотири швидкісні зарядки
STRUM на Одеській трасі на відстані 100 – 150 км одна від одної у зручних локаціях: на
парковці готельно-ресторанного комплексу «Золота Підкова», с. Чупира Київської області, в
100 км від столиці; на заправці SOCAR, с. Ропотуха Черкаської області (поруч із Уманню); на
заправці Shell, с. Настасіївка Одеської області, в 130 км від Одеси; на паркінгу супермаркету
METRO в Одесі (вул. Аеропортівська, 29). «Малий запас ходу електромобілів без швидкісної
підзарядки робив їх заручниками великих міст, де в основному сконцентровані швидкі
зарядні станції. Можливості подорожувати Україною були обмежені. Тепер можна доїхати
до моря або в столицю, зробивши кілька зупинок на підзарядку і каву. Наші станції
потужністю 50 кВт за 20–40 хв. заряджають акумулятор автомобіля до 80%», – розповів
керівник проекту мережі STRUM Ігор Ковальов. Знайти вільну заправку в столиці або на
трасі можна через додаток STRUM Charging для смартфонів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua

18

11.07.2019

КП «Волиньприродресурс», маючи спецдозвіл на користування
надрами та за погодженням з Волинською облдержадміністрацією починає
розвідку запасів бурштину на території Маневицького району.
Діяльність КП дозволить забезпечити жителів роботою, а бюджет – надходженнями.
Адже по 25% від прибутку отримуватимуть місцеві і обласний бюджети, повідомив
заступник директора КП Анатолій Капустюк. Спецдозволи на видобуток бурштину
Держгеонадр у встановленому законом порядку надала «Волиньприродресурсу» ще в 2017
р. Проте з того часу діяльність КП блокували на місцях. Як розповів голова Волиньради Ігор
Палиця, причиною цього був шантаж з боку тодішнього президента Петра Порошенка, який
вимагав працювати на його виборчу кампанію. 6 червня 2019 року голова Волинської ОДА
Олександр Савченко нарешті підписав угоду про проведення розвідувальних робіт між
комунальним підприємством облради та ОДА, а 4 липня в село Галузія Маневицького
району вирушила техніка, яка мала дослідити запаси бурштину. Проте перелякані місцеві
жителі, вирішивши, що техніка приїхала вимивати бурштин, перекрили їй дорогу. Аби
пояснити людям, що всі роботи – абсолютно законні і погоджені з владою, а видобуток не
завдасть шкоди майну людей і довкіллю, на місце виїхав Анатолій Капустюк. Під час зборів
в сільському клубі місцеві жителі занепокоїлись долею місцевого озера. …
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com

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

Донбасс — Зона отчуждения: как работают украинские
предприятия ГМК в ОРДЛО
16.07.2019

За два года власти ОРДЛО создали новые технологические цепочки и
схемы для большинства подконтрольных им предприятий ГМК и неуклонно
наращивают объемы выпуска и сбыта продукции. Репортаж Delo.ua о
главной отрасли неконтролируемой части Донбасса
ГП "Юзовский металлургический завод" (ЮМЗ), которое специализируется на производстве непрерывнолитой квадратной заготовки, 5 июля т.г. посетила начальник отдела
черной и цветной металлургии и металлообработки Министерства промышленности и
торговли самопровозглашенной ДНР Татьяна Булгакова. В ходе визита она напомнила, что
на предприятии после его повторного ввода в эксплуатацию в октябре 2017 г. была реализована комплексная программа мер по стабилизации его работы, в результате чего в І
полугодии этого года объемы выпуска продукции, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, возросли почти на 60%. "Согласно планам, во втором полугодии завод и
далее будет увеличивать объемы производства", - заявила Булгакова. Однако при этом она
подчеркнула, что позитивную динамику удастся сохранить лишь при условии ритмичных
поставок основных видов сырья. И это свидетельствует о том, что и до сих пор положение
ЮМЗ, как и многих других предприятий ГМК ОРДЛО, остается довольно шатким.
Активы и схемы. Напомним, что 1 марта 2017 года власти самопровозглашенных
ДЛНР приняли решение о переводе всех компаний, находящих на контролируемой ими
территории, под так называемое внешнее управление. В результате ЧАО "Макеевкокс"
(МКХЗ), ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ), ПрАО "Донецкстальметаллургический завод" (ДМЗ), принадлежавшие группе "Донецксталь"; ПАО
"Краснодонуголь", ЧАО "Енакиевский коксохимпром" (ЕКХЗ), ЧАО "Енакиевский
металлургический завод" (ЕМЗ), его филиал ЧАО "Макеевский металлургический завод"
(ММЗ) и "Харцызский трубный завод" (ХТЗ), являвшиеся собственностью группы
"Метинвест"; и наконец, ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК), входившее в
состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса", стали филиалами ЗАО
"Внешторгсервис" (ВТС). А ПАО "Донецкий металлургический завод" ("Донецксталь"), ЧАО
"Донецккокс" (ДКХЗ) и ЧАО "Комсомольское рудоуправление" ("Метинвест") перешли под
управление профильных министерств. Таким образом, ГМК ОРДЛО начал формироваться
на базе лишь 4 коксохимических, 1 ферросплавного, 6 металлургических и ряда
металлообрабатывающих предприятий. То есть в его составе не оказалось ни одного горнообогатительного комбината (ГОК), специализирующегося на выпуске главного вида
металлургического сырья — железной руды и железорудного концентрата (ЖРС). А значит,
отрасль изначально не располагала производственными мощностями всего
технологического цикла. Что, разумеется, необходимо для ее полноценного автономного
функционирования. Наряду с этим, вследствие изъятия из структуры крупных холдингов, в
состав которых вся эта совокупность предприятий входила ранее в частности и
обособления от ГМК Украины вообще, она оказалась и временно дезорганизованной и
крайне уязвимой в аспекте возможностей сбыта продукции. "В общем, она была полностью
оторвана от ранее действовавшего управленческого персонала, финансовых схем и
производственно-хозяйственных цепочек. Поэтому властям ДЛНР и руководству ВТС
пришлось с нуля выстраивать структуру управления и финансирования, а также — систему
поставок сырья и сбыта продукции", — констатировал депутат Народного Совета
самопровозглашенной ДНР Евгений Орлов. В основном эта работа была сделана в течение
марта-апреля 2017 года. Так, поставки ЖРС начали осуществлять через российское
Государственное агентство "Росрезерв", действующее как посредник между его
производителями в России и ВТС. Соответственно, сбыт готовой продукции начали
осуществлять также через российскую компанию "Газ-Альянс", являющуюся
промежуточным звеном между ВТС и ее потребителями, прежде всего, в самой России и
отчасти — в дальнем зарубежье. Однако в целом, как подчеркивает Орлов, процесс
возобновления деятельности ГМК самопровозглашенных ДЛНР занял почти полтора года.
Технологические цепочки. Только в конце апреля 2017 года на Енакиевском
металлургическом заводе (ЕМЗ) был начат розжиг одной из доменных печей для
возобновления выпуска чугуна и литой заготовки, а в середине августа — еще одной
доменной печи. "Возобновление стабильной работы ЕМЗ позволит, во-первых, вновь
ввести в действие ранее существовавшую технологическую цепочку, то есть — запустить
Ясиновский и Енакиевский коксохимические заводы, а также — Макеевский
металлургический завод (ММЗ), а во-вторых, создать несколько новых производственных
связей", — подчеркивал тогдашний глава самопровозглашенной ДНР Александр
Захарченко. А уже с 2018 года, по неофициальным данным, ЕМЗ стал одним из экспортеров
сортового проката в Российскую Федерацию (РФ). В соответствии с планом в мае 2017 года
на ММЗ была возобновлена работа стана-390, выпускающего арматурный прокат, а в июле
— стана-150, который производит проволоку-катанку. И, как отмечал тогда Захарченко,
ритмичная производственная деятельность ММЗ должна была обеспечить действие
цепочки, состоящей из Юзовского металлургического завода (ЮМЗ), Харцызского
сталепроволочного канатного завода "Силур" и других предприятий региона. В октябре
2017 года был вновь введен в эксплуатацию ЮМЗ в качестве изготовителя сырья для ММЗ,
который, в свою очередь, поставляет катанку для "Силура". И, как сообщал экс-министр
промышленности и торговли самопровозглашенной ДНР Алексей Грановский, в
последующее время предприятие работало вполне ритмично и в 2018 году, благодаря
увеличению объемов и стабилизации поставок сырья, существенно увеличило объемы
производства. Кроме этого, в течение декабря 2017–июня 2018 был восстановлен полный
производственный цикл, включающий выпуск агломератов, чугуна, стали и проката, — на
Алчевском металлургическом комбинате (АМК). А уже к середине декабря 2018 года, то
есть за год, объем производства металлопродукции на АМК достиг почти 1,5 млн тонн. И,
аналогично ЕМЗ, со второго полугодия 2018 года АМК также стал одним из экспортеров
проката в Россию, а кроме того, вопреки санкциям — в дальнее зарубежье. Наряду с этим в
июне 2018 года возобновил производственную деятельность и Стахановский завод
ферросплавов (СЗФ). Процесс начался с запуска одной из печей для выпуска ферросилиция,
но, согласно планам, постепенно на заводе также будет восстановлен весь
производственный цикл. "Продукция СЗФ будет поступать на АМК и ЕМЗ", — подчеркивал
тогдашний и. о. Главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. При этом он
анонсировал, что возобновление полноценной работы АМК позволит вновь приступить к
выпуску труб на одном из предприятий республик, а также — ввести в эксплуатацию
Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ). Вскоре после этого, в начале июля 2018
года, руководитель временной администрации Харцызского трубного завода (ХТЗ) Роман
Хрокало сообщил о том, что ХТЗ тоже возобновил производственную деятельность. Так, в
начале месяца был запущен трубоэлектросварочный цех №2, а в середине —
трубосварочный цех №4. "Этот завод станет ключевым звеном производственной цепочки,
которая свяжет АМК и водопоставляющее ГП "Лугансквода". То есть АМК будет поставлять
на ХТЗ штрипс, а ХТЗ на "Луганскводу" — трубы", — уточнял Хрокало. Таким образом, с
апреля 2017 года по июль 2018 года власти самопровозглашенных ДЛНР и руководство ВТС
не только ввели в эксплуатацию почти все предприятия ГМК, размещенные на
контролируемой ими территории, но и задействовали максимум возможностей как
внутриреспубликанской кооперации, так и сбыта продукции за пределами региона. Однако,
вполне очевидно, что выстроенная ими система функционирования отрасли является
довольно фрагментированной и потому — не вполне эффективной. То есть налаженные
ими производственные связи остаются большей частью локальными, а объемы выпуска
продукции — едва ли столь уж значительными.
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Производство и сбыт. К концу 2017 большинство металлургических предприятий
ОРДЛО работало лишь эпизодически, под конкретные заказы, используя не более чем 1020% собственных мощностей. А в настоящее время, согласно информации Орлова, они
эксплуатируют уже 60-70% собственного потенциала. Как бы то ни было, но, поскольку они
размещены на территории непризнанных государств, их производственно-хозяйственная
деятельность является крайне непрозрачной, а статистические данные, обнародуемые
местными властями, — весьма разрозненными. В частности, согласно официальной
статистике Министерства промышленности и торговли самопровозглашенной ДНР, в
январе-июле 2017 года предприятия ГМК региона произвели более 630 тысяч тонн чугуна,
свыше 490 тысяч тонн стали, почти около 350 тысяч тонн общего проката и более 630
тысяч тонн кокса. В результате в этот период общий объем реализации продукции
предприятий ГМК самопровозглашенной ДНР превысил 20 млрд рублей. В целом в 2017
году объемы выпуска основных видов металлопродукции в регионе составили 1,5 млн тонн
чугуна, 1,1 млн тонн стали и 0,84 млн тонн проката. А объем ее экспорта превысил 18,5
млрд рублей. Однако уже в 2018 году, согласно данным Минпромторга, доля металлургии в
общем объеме промышленного производства самопровозглашенной ДНР достигла 45%.
Так, объемы выплавки чугуна и стали увеличились на 47,4% и 15% соответственно, объем
выпуска проката — на 17,3%, а объем производства проволоки из стали — на 45%. В этот
же период, по информации Министерства экономического развития самопровозглашенной
ДНР, доля металлопродукции в общем объеме реализации промышленной продукции
выросла до 37%. При этом только в январе-мае 2018 года объем реализации
металлопродукции увеличился в 4 раза и превысил 42 млрд рублей, а объем ее экспорта —
в 20 раз и достиг 24,5 млрд рублей. В целом в 2018 году объем реализации
металлопродукции вырос почти на 54% и составил более 102 млрд рублей. В течение 2019
года, согласно прогнозу Минпромторга, как объемы производства, так и объемы
реализации продукции ГМК региона будут достаточно существенно возрастать. В
частности, объемы выплавки чугуна и стали должны будут увеличиться на 14,2% и 14,1%
соответственно, а объемы выпуска проката — на 14%. В результате чего
предположительный объем реализации металлопродукции превысит 117 млрд рублей.
Следует подчеркнуть, что вопреки тем специфическим условиям, в которых работает ГМК
ОРДЛО, достигнутый уровень эффективности производственной деятельности оказался
достаточным для того, чтобы оказать некоторое влияние на положение дел на российском
рынке. Так, по неофициальным данным, в 2018 году объемы поставок металлопродукции
из ОРДЛО в Россию увеличились на 20%. Более того, согласно отчету Магнитогорского
металлургического комбината (ММК) за четвертый квартал 2018 года, вследствие
избыточных объемов поставок из региона толстолистового проката по демпинговым
ценам, цены на этот вид продукции на российском рынке, соответственно, снизились. А уже
в отчете ММК за первый квартал 2019 года специалисты предприятия прогнозируют, что в
2019 году из-за дальнейшего роста объемов экспорта металлопродукции из ОРДЛО объем
предложения стали на рынке России превысит объем спроса. В частности, в это время, по
неофициальным данным, совокупный объем поставок сортового проката в РФ из ОРДЛО, а
также с российских предприятий, входящих в периметр компании "Газ-Альянс", могут
превысить 1 млн тонн. Все это означает, что ГМК ОРДЛО в течение двух лет действительно
оформился как некий, хотя и не самодостаточный, но более или менее целостный
комплекс, эффективность работы которого, по крайней мере, растет. При этом вполне ясно,
что результаты производственно-финансовой деятельности входящих в него предприятий
весьма далеки от тех, которые могли бы быть достигнуты ими в составе ГМК Украины.
Читать полностью >>>
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Россия “фабрикует” дело против гендиректора
"Индустриальный Союз Донбасс"
10.07.2019

Уже более 16 месяцев, в Москве, в Лефортовском СИЗО содержится
под стражей генеральный директор и акционер корпорации ИСД Мкртчан
Олег Артушевич, которого обвиняют в хищении у ВЭБ средств.
Украинская корпорация ИСД и входящие в нее предприятия не заключали и не
имеют кредитных соглашений с ВЭБ. За 14 месяцев расследования уголовного дела СК РФ
не сделал ни одного запроса в адрес ИСД о предоставлении первичных бухгалтерских
документов корпорации, офис которой находится в Киеве. Также следователями СК РФ не
было сделано ни одного запроса в государственные органы Украины. Все эти факты не
помешали следствию завершить уголовное дело и передать его для утверждения в
Генеральную Прокуратуру РФ. В свою очередь, Генеральная прокуратура ознакомилась с
обвинительным заключением, подписала его и передала дело в Мосгорсуд, который по
предварительном заседании по просьбе следствия, данное судебное дело засекречивает.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
Метинвест перевел акции предприятий на оккупированной
территории на отдельное юрлицо
12.07.2019

Группа Метинвест перевела акции предприятий, которые остались на
оккупированной территории, на отдельное юридическое лицо в составе
группы. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “НВ-Бизнес”.
Пакеты акций всех предприятий Группы Метинвест, которые находятся на
неконтролируемой правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей
(НКТ) переведены на отдельное юридическое лицо - Sitler Management Limited (Кипр).
«Компания Sitler Management Limited на 100% принадлежит компании Metinvest B.V. На
компанию Sitler Management Ltd переведены все пакеты акций предприятий, над которыми
Группа утратила контроль в 2017 г», - говорится в ответе пресс-службы Группы Метинвест
на запрос НВ Бизнес. В компании не уточнили акции каких именно предприятий и когда
переведены на эту кипрскую компанию. Весной 2017 года Метинвест заявил о потере
контроля над некоторыми своими активами. «На предприятия Группы Метинвест на НКТ
пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в
юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись
имущества. В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической
расправой. Так как Группа Метинвест не может подвергать сотрудников риску и нарушать
законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо
хозяйственную деятельность на этих предприятиях», - говорилось в сообщении
Метинвеста. Тогда уточнялось, что заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский
металлургический завод» (включая его Макеевский филиал - ЧАО«Макеевский
металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный
завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс»
и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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ГК "Метинвест" привлекла кредитную линию на сумму €34,4 млн
для реконструкции листопрокатного цеха
17.07.2019

ГК "Метинвест" привлекла кредитную линию на сумму EUR34,4 млн
для финансирования реконструкции листопрокатного цеха (ЛПЦ) "1700"
ММК им. Ильича (Донецкая обл.).
Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной
гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische
Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) с перестрахованием от ЭКА Euler Hermes
Aktiengesellschaft для немецкой части транзакции. Единым кредитором выступил банк
ODDO BHF Aktiengesellschaft (ODDO BHF). Процентная ставка по кредитной линии, срок
погашения которой наступает в августе 2028 года, установлена на уровне шестимесячной
ставки EURIBOR "плюс" маржа. Привлеченные средства будут направлены на
финансирование масштабной реконструкции ЛПЦ-1700 на ММК. Ключевое оборудование и
инжиниринг поставляются компанией Primetals Technologies Austria GmbH, мировым
лидером в области полного спектра решений для металлургических предприятий. Закупка
остального основного оборудования для проекта будет осуществляться у мировых
производителей по принципу открытых закупок (open-book) при поддержке Primetals
Technologies Austria. Данный проект станет пилотным для группы в части применения
такого подхода к закупкам. Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков выразил
удовлетворение продолжением сотрудничества группы с OeKB после успешного
завершения строительства машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) №4 на ММК.
"Важно отметить, что это первая кредитная линия, предоставленная нам нашим новым
кредитором ODDO BHF. Такое долгосрочное финансирование производственных активов
"Метинвеста" в Мариуполе демонстрирует продолжающееся доверие к группе со стороны
участников рынка", - сказал Рыженков, слова которого приводятся в пресс-релизе. В свою
очередь, член совета директоров OeKB Гельмут Бернкопф отметил, что данный проект –
еще один этап успешного сотрудничества "Метинвеста" с поставщиком Primetals
Technologies Austria, которых кредитное агентство поддерживает через предоставление
гарантии со стороны Министерства финансов Австрии и финансирование ODDO BHF. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Аудиторы “большой четверки” отказались работать с Ferrexpo Жеваго
после скандала с благотворительными взносами
03.07.2019

Совет директоров Ferrexpo по итогам тендера одобрил назначение
британской MHA MacIntyre Hudson, члена Baker Tilly International, в
качестве аудитора компании на текущий финансовый год.
“Назначение MHA MacIntyre Hudson на последующие финансовые годы подлежит
утверждению акционерами на каждом ежегодном общем собрании”, - отмечается в
сообщении. Совет директоров указывает, что Baker Tilly International является одной из
десяти ведущих аудиторских сетей в мире и работает в Украине с 1999 года. Однако, не
входит в состав “Большой четвёрки” (так называют четыре крупнейших в мире компании,
предоставляющие ауди?торские и консалтинговые услуги): Deloitte Touche Tohmatsu,
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. Компания Константина Жеваго напомнила,
что неаудированные результаты деятельности за І полугодие 2019 г. будут опубликованы
2 августа т.г., и из-за сроков назначения MHA MacIntyre Hudson не будет их рассматривать.
Как сообщалось, в конце апреля 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 год в связи с продолжающейся
независимой проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в
пользу Blooming Land. При этом 4 февраля 2019 года был учрежден независимый комитет
по проверке (Independent Review Committee — IRC), который изучает осуществленные
пожертвования Ferrexpo из-за расхождений, содержащихся в банковских выписках. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
СевГОК инвестирует 50 млн грн в модернизацию
системы освещения
04.07.2019

CБУ возбудила уголовное дело против меткомбината
ArcelorMittal Кривой Рог
17.07.2019

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в
отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО
"ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.
Факт возбуждения соответствующего уголовного дела по статье 441 Уголовного
кодекса Украины ("экоцид") подтвердили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со
ссылкой на Интерфакс-Украина. Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский,
избранный президентом, в ходе визита на малую родину раскритиковал "ArcelorMittal
Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической
ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям,
которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в
2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации
мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат. В свою очередь,
заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после
смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн
до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство
вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты,
которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в
эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам. "Можно нас винить за то,
что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие пять лет
инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши
природоохранные мероприятия", – отметил замглавы компании. В пресс-релизе
"ArcelorMittal Кривой Рог" сообщается, что в первом полугодии 2019 года меткомбинат
инвестировал в производство $168,2 млн, из них операционные затраты составили $47,8
млн, а капитальные инвестиции превысили $120,4 млн. При этом отмечается, что
"ArcelorMittal Кривой Рог" в этом году планирует завершить ряд масштабных
инвестпроектов. В пресс-релизе указано, что в 2018 году капитальные и операционные
затраты "ArcelorMittal Кривой Рог" превысили $443 млн (в 2017 году – $337 млн). Общий
объем капинвестиций в развитие предприятия в 2018–2022 годах по решению компании
ArcelorMittal увеличен с $1,5 до $1,8 млрд. Как сообщалось, 22 мая президент Владимир
Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности
Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью центрального управления СБУ. Баканов – близкий друг Владимира
Зеленского, с 25 января 2013 года – руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года –
лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

На Северном ГОК группы «Метинвест» реализуется энергоэффективная программа по установке LED-освещения в цехах. Инвестиции в этом
году составят около 50 млн грн.
На первом этапе старые осветительные приборы на светодиоды заменят в четырех
цехах комбината, на рудообогатительных и дробильных фабриках. Наибольший объем
работ планируется выполнить на рудообогатительной фабрике №1. На всех участках цеха
установят 5800 LED–светильников. Годовое потребление э/э снизится до 11 млн кВт/час,
что отразится на себестоимости продукции. После завершения работ комбинат ежегодно
сможет экономить около 25 млн грн на обслуживании, замене осветительных приборов и
сокращении энергозатрат. «Северный горно-обогатительный комбинат поэтапно
переходит на энергосберегающее освещение. Применение LED-светильников – это, прежде
всего, улучшение условий труда и повышение уровня безопасности на рабочих местах. До
конца года мы планируем установить около восьми тысяч светодиодных ламп на фабриках
и промышленных площадках комбината. Реализацию программы продолжим в 2020 году:
светодиодное освещение появится в цехах по производству окатышей», - отметил и. о.
генерального директора Северного ГОКа Андрей Скачков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Південний ГЗК виплатить 7 млрд
дивідендів
05.07.2019

Акціонери "Південного гірничо-збагачувального комбінату" мають
намір направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2018
рік у розмірі 7,133 мільярда гривень.
Таке питання міститься в порядку денному позачергових загальних зборів
акціонерів підприємства, призначеного на 19 липня. Річний звіт про підсумки діяльності
товариства за 2018 рік не оприлюднюється. Роком раніше акціонери ПГЗК направили на
виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2013 і 2017 роки в розмірі 9,95 млрд грн.
Нагадуємо, Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих
кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також
доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%. На сьогодні ПівдГЗК контролює група
"Метінвест" і компанія Lanebrook Ltd. (Мажоритарний акціонер компанії Evraz Group), яка
наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро). У держреєстрі
кінцевим бенефіціаром (контролером) ПГЗК значиться Рінат Ахметов.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Black Iron: Инвестпроект стоимостью $1,2 млрд в Кривом Роге
выходит на финальную стадию запуска

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

07.07.2019

Ferrexpo нарастила производство товарных
окатышей на 6,4%
01.07.2019

Британская Ferrexpo plc по предварительным данным, в январе-мае
2019 года нарастила производство товарных окатышей на 6,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,186 млн тонн.
За этот период выпуск концентрата увеличился на 6,9% - до 5,468 млн тонн. В мае
компания произвела 967 тыс. т. окатышей, 1,183 млн тонн концентрата. Как сообщалось, в
2018 году Ferrexpo увеличила суммарное производство окатышей на 1,6% по сравнению с
2017 г. – до 10 млн 607,16 тыс. тонн. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с
активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР.
Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc
владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Основными потребителями ее
продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной
Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo
котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Крупнейший канадский инвестиционный проект по созданию нового
железорудного производства в Кривом Роге, который реализует канадская
компания Black Iron, выходит на финальную стадию согласования.
Black Iron Inc. является публичной канадской железорудной компанией, акции
которой котируются на фондовой бирже Торонто. С 2010 г. Black Iron работает в Украине
через ООО "Шимановское Стил" и инвестирует в создание горно-обогатительного комплекса мощностью до 8 млн т. в год железорудного концентрата. В проект уже вложено свыше
$70 млн, всего же ожидается, что создание Шимановского ГОКа привлечет в Украину не
менее $1,2 млрд. инвестиций. При этом еще около $2,2 млрд. за предстоящие двадцать лет
работы компании получат в виде налоговых поступлений государственный и местные
бюджеты. Проект позволит создать 700 рабочих мест непосредственно на предприятии и
еще 2000 рабочих мест опосредованно. Накануне в ходе заседания "Economic club of Canada"
в Торонто Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично будет помогать
реализации проекта Black Iron в Кривом Роге. Ранее после встречи с Премьер-министром
Канады Джастином Трюдо Зеленский также отмечал, что приветствует инвестиции Black
Iron и других канадских компаний в Украине. В Black Iron считают это положительным
сигналом и заявляют о готовности приложить максимум усилий для ускорения начала
реализации проекта. В частности, генеральный директор Black Iron, Мэтт Симпсон,
который присутствовал на выступлении Президента, заявил: "Тот факт, что Президент
Украины Зеленский публично заявил о своей личной поддержке развития проекта Black
Iron спустя всего месяц после своего вступления в должность, демонстрирует явный сдвиг
со стороны новой власти Украины в сторону более активной ориентации на поддержку
крупных иностранных инвесторов. Нам было очень приятно услышать о готовности
Президента всячески содействовать реализации проекта Black Iron на всех его стадиях, в
том числе в решении ключевого на сегодня вопроса - выделения земли, необходимой под
строительство". Он также добавил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с новым
правительством Украины, чтобы внедрить проект Black Iron в жизнь.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ИнГОК использует органику для борьбы
с пылью на хвостохранилище

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

08.07.2019

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК) разрабатывает
новые методы для связывания пыли, которая поднимается над осушенным
хвостохранилищем.
Для этого пылящие поверхности обрабатывают раствором органического
торфогидроксидного реагента, сообщила компания в свежем выпуске газеты «Ингулецкий
вестник». «Наша экологическая политика предполагает поддержание и улучшение
экологического баланса как на территориях действия предприятия, так и на
близлежащих», – подчеркнул Сергей Замрий, директор по ОТ, ПБ и ООС комбината. Как
сообщил Евгений Бохонский, ведущий инженер группы по системе менеджмента
окружающей среды, ИнГОК практикует несколько методов связывания пыли с
использованием химических и органических реагентов, в том числе торфогидроксидного
реагента. Эксперименты с ним на хвостохранилище проводят экологи комбината вместе с
учеными Государственного НИИ безопасности труда и экологии в горнорудной и
металлургической промышленности (НИИБТГ). Торфогидроксидный реагент имеет
хорошие связывающие и гигроскопические свойства. Исследования показали, что сразу
после обработки поверхности эффективность связывания пыли составила 85%. Новый
метод орошения пылящих поверхностей имеет несколько преимуществ: устойчивость к
внешним воздействиям образующегося защитного слоя, который не сдувается ветром;
выбранный реагент безопасен для окружающей среды, жизни и здоровья человека;
возможность закрепить поверхность хвостохранилища на определенное время. Задача
эксперимента – как раз определить этот срок и рациональность дальнейшего
использования реагента. По данным мониторинга департамента экологии комбината и
Государственной санитарной службы, показатели запыленности по периметру ИнГОКа
после эксперимента составили 0,3 мг/куб. м при ПДК 0,5 мг/куб. м.
Читать полностью >>>
© Кира Иванова
По материалам gmk.center
ЦГОК нарастил выпуск товарных
окатышей на 0,2%
15.07.2019

Центральный ЦГОК в январе-июне 2019 года нарастил выпуск
товарных окатышей, по оперативным данным, на 0,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 1,143 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за шесть первых
месяца года ЦГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 4,7% - до 2,122 млн
тонн. В июне произведено 207 тыс. тонн окатышей и 353 тыс. тонн концентрата, тогда как
в предыдущем месяце - 111 тыс. тонн окатышей и 352 тыс. тонн концентрата. Как
сообщалось, по итогам 2018 года ЦГОК увеличил выпуск товарных окатышей на 2,3% по
сравнению с 2017 г. - до 2,302 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата на
5,4% - до 4,415 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей
горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых
кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность
комбината - добыча 28 млн тонн руды, выпуск 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн
окатышей. Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов,
разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем
шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн
минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Рудник "Сухая Балка" нарастил производство
товарной железной руды на 3,6%
16.07.2019

Рудник "Сухая Балка" в январе-июне 2019 г. нарастил производство
товарной железной руды на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 1,368 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в июне рудник
произвел 231 тыс. тонн товарной руды. Рудник в 2018 году нарастил производство
товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом – до 2,725 млн тонн. "Сухая
Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. Мощность
рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. В состав рудника входят
шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. Рудник входит в
группу DCH бизнесмена Александра Ярославского.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной
железной руды подземной добычи на 13,8%

Коксохимические заводы Украины импортировали 5,65 млн тонн рядовых
коксующихся углей и угольного концентрата
11.07.2019

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины за 6 мес. т.г. импортировали
5,65 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для
коксования, что на 2% ниже относительно аналогичного периода 2018 г.
В июне импортировано 640 тыс. т., тогда как в мае - 1,06 млн т. (64% относительно
мая т.г.). Поступление углей украинской добычи за шесть месяцев текущего года составило
1,44 млн тонн, что на 2% больше к январю-июню 2018 г. В июне поставлено 310 тыс. тонн
(128% к маю-2019). В целом за январь-июнь т.г. украинские КХЗ получили 7,09 млн тонн
углей для коксования, что на 1% меньше января-июня 2018-го. При этом доля импортных
углей в общем объеме поставок составила 79,7% против 80,4% в аналогичном периоде
2018 г. В июне на коксохимпредприятия поставлено 0,95 млн тонн коксующихся углей
(74% относительно мая). Кроме того, за 6 мес т.г. на метпредприятия поставлено 4,7 млн т.
кокса (98% относительно января-июня-2018), из которых украинского происхож-дения –
4,39 млн тонн (97%), импортируемого – 310 тыс. тонн (122%). Доля импортного кокса в
общем объеме поставок составила 6,6% против 5,3% в аналогичном периоде 2018 г. В июне
на метпредприятия поставлено 670 тыс. тонн кокса (79% к маю), из которых 660 тыс. тонн
- украинского происхождения (85% относительно мая-2019), импортируемого – 10 тыс.
тонн (17%). Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 11,98 млн тонн рядовых
коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 11% выше показателя
за 2017 год с учетом предприятий на НКТ и на 14% - без них. Поступление углей
украинской добычи в 2018 году составило 2,69 млн тонн, что на 22% меньше к 2017 году с
учетом предприятий на НКТ и на 16% меньше без них. В декабре поставлено 270 тыс. тонн.
В целом за 2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей для коксования, что на
3% выше предыдущего года с учетом предприятий на НКТ или больше на 7% - без них. При
этом доля импортных углей составила 81,7% против 75,9% за 2017 год - с НКТ и 76,7% - без
НКТ. Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018 год, составил 9,54 млн тонн
(100% к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ,
или 103% без их учета), из которого украинского происхождения – 9,22 млн тонн (107% и
110% соответственно), импортируемого – 0,32 млн тонн (34%). При этом доля импортного
кокса в общем объеме поставок составила 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Акционеры "ДКХЗ" намерены переуступить права требования "Донецксталь"металлургический завод" по задолженности ДМК
12.07.2019

Акционеры ЧАО "Днепровский КХЗ" намерены переуступить права
требования ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" по задолженности
ПАО "ДМК" в размере 8 млрд 320 млн 570 тыс. 34,69 грн.
Проект такого решения будет рассмотрен собранием акционеров 27 июля. При этом
акционеры планируют дать предварительное согласие на переуступку права требования к
ДМК новым кредитором, уполномочив руководителя предприятия осуществлять в течение
года необходимые действия по реализации сделки. Как сообщалось, Антимонопольный
комитет в апреле 2019 г. дал согласие Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании
группы "Метинвест", на приобретение ЧАО "ДКХЗ" (ранее - "Евраз-Днепродзержинский
КХЗ", Каменское). По данным НДУ на первый квартал 2019 года, компаниям Salurex Limited,
Мisandaiko Holdings Ltd. (обе - Кипр) и Altana Ltd (Виргинские о-ва) принадлежит по 161
млн 293,952 тыс. акций ДКХЗ (23,6384% уставного капитала), компании Мastinto Trading
Ltd. (Кипр) – 161 млн 293,951 тыс. акций (23,6384%). Уставный капитал ЧАО составляет
170,584 млн грн. Метинвест - крупнейший горно-металлургический холдинг. Предприятия
группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской
обл. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смартхолдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" управляющая компания группы "Метинвест". ДМК специализируется на производстве
чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролирует
корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой
компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.
В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен
контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta
Czestochowa (Польша). Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года
открыл производство по делу о банкротстве ДМК.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

16.07.2019

КЖРК в январе-июне т.г., согласно оперативным данным, снизил
выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года - до 2,128 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в июне КЖРК произвел 378 тыс. тонн
руды, тогда как в предыдущем месяце - 369 тыс. тонн. Как сообщалось, КЖРК в 2018 году
снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017
годом - до 4,581 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной
руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича
(Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в
настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский железорудный комбинат нарастил
добычу железной руды на 7,1%
16.07.2019

ЗЖРК в январе-июне 2019 года, по оперативным данным, нарастил
добычу железной руды на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года - до 2,304 тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июне
добыто 390 тыс. тонн руды. Как сообщалось, ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной
руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн тонн (в 2017 году - 4,503 млн тонн)
с содержанием железа в руде 60,91%, потребителям отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн
продукции. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные
месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.
Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в
Украине - меткомбинату "Запорожсталь". По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная
численность работников комбината составляла 4,743 тыс. чел. Основными акционерами
ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%,
чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украина сократила импорт никелевых руд и концентрата
в натуральном выражении на 24,2%
10.07.2019

Украина в январе-июне 2019 г. сократила импорт никелевых руд и
концентрата в натуральном выражении на 24,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 566,903 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, в денежном выражении импорт никелевых руд упал на 24,8% - до $27,446 млн.
При этом импорт осуществлялся из Гватемалы (56,63% поставок в денежном выражении) и
Индонезии (43,37%). За шесть месяцев года Украина экспортировала в Грецию 7,999 тыс.
тонн никелевых руд на сумму $312 тыс. (все поставлены в апреле), тогда как за шесть
месяцев 2018 года не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции. Как
сообщалось, Украина в 2018 году увеличила импорт никелевых руд и концентрата в
натуральном выражении на 10% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 444,741 тыс. тонн, в
денежном выражении - на 8%, до $69,325 млн. Ввоз осуществлялся из Гватемалы (67,88%
поставок в денежном выражении) и Индонезии (32,12%). В прошлом году Украина не
осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции, как и в 2017 году. В Украину
никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в
группу Solway). ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украина увеличила импорт марганцевой руды и концентрата
в натуральном выражении на 30,6%

ММК на новой МНЛЗ наращивает производство, отправляя
продукцию на экспорт и расширяя поставки

10.07.2019

Украина за 6 мес. увеличила импорт марганцевой руды и концентрата
в натуральном выражении на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 652,784 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, за указанный период импорт марганцевой руды и
концентрата в денежном выражении возрос на 27,7% - до $122,686 млн. При этом основной
импорт осуществлялся из Ганы (73,26% поставок в денежном выражении), РФ (21,44%) и
Грузии (4,64%). Кроме того, в январе-июне Украина экспортировала марганцевую руду и
концентрата в размере 11,608 тыс. тонн на сумму $1,056 млн в Чехию (39,64%), Венгрию
(37,37%) и Словакию (19,3%), тогда как за шесть месяцев 2018 года экспортировала 22,541
тыс. тонн на $1,629 млн. Как сообщалось, Украина в 2018 году снизила импорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 27,9% по сравнению с 2017 годом - до
938,946 тыс. тонн, а в денежном выражении - на 18,2% - до $182,788 млн. При этом
основной импорт осуществлялся из Ганы (57,50% поставок в денежном выражении), ЮАР
(16,74%) и РФ (17,98%). В 2018 году Украина снизила экспорт и реэкспорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 31,1% - до 59,597 тыс. тонн, в денежном
выражении - на 19%, до $3,829 млн. При этом экспорт и реэкспорт осуществлялся в
Венгрию (40,35% поставок), Словакию (21,60%) и Чехию (23,32%). В Украине добывают и
обогащают марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий
горно-обогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Киев) до
национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского ферросплавных
заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и Покровского ГОКа. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ)
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (оба - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ММК им. Ильича, входящий в "Метинвест", увеличивает выпуск
продукции на введенном в эксплуатацию 1 марта 2019 г. новом комплексе
машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4.
На новом комплексе МНЛЗ №4 с момента его запуска произведено 772 тыс. т. литых
заготовок, в том числе товарных слябов премиум-сегмента. "С марта к зарубежным
странам-заказчикам новой продукции – Италии и Таиланду – добавились Великобритания,
Индонезия и Турция. Сейчас мощности МНЛЗ №4 уже загружены на 67,5%. В перспективе –
дальнейший рост", - констатируется в сообщении ММК. Достигнуть проектных мощностей
комплекса планируется после завершения модернизации и капитального ремонта стана
"1700". Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию МНЛЗ №4 позволит ММК производить
около 2,5 млн т. в год литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного
отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство
высококачественной стали. При этом гендиректор "Метинвеста" подчеркивал, что
достижение международных экологических стандартов – ключевая задача группы сегодня,
а масштабный проект на ММК обеспечит чистое производство и новые рабочие места,
государству – дополнительную валютную выручку в размере около $1 млрд. ММК им.
Ильича в 2018 году нарастил выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом до 2,903 млн тонн, стали на 4,7% - до 3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн,
агломерата - на 8,9%, до 11,110 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Суд открыл дело о банкротстве Днепровского
металлургического комбината
05.07.2019

НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э,
ДТЭК предлагает помощь
16.07.2019

Подорожание электроэнергии после запуска новой модели рынка 1
июля этого года привело к убыточности работы Никопольского и
Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), заявили их руководители
на "круглом" столе о первых итогах работы рынка в парламентском
профильном комитете в Киеве.
Глава правления ЗЗФ Павел Кравченко отметил: поскольку в себестоимости
продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, то новые цены на это
сырье привели к убытку завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн. Он
добавил, что даже с новой ценой ЗЗФ с его относительно ровным графиком потребления
вынужден для полного удовлетворения своих нужд 12% электроэнергии покупать на
самом дорогом балансирующем рынке. Руководитель ЗЗФ уточнил, что его завод
потребляет около 179 СВт, а НЗФ – около 425 МВт. Глава правления НЗФ Владимир Куцин
утверждает, что продукция предприятия подорожала на $75/тонна, что делает его
неконкурентоспособным на мировом рынке. При сохранении такой ситуации более
длительное время предприятия вынуждены будут остановиться. Руководители
ферросплавных заводов, уже добившиеся остановки решения регулятора НКРЭКУ о
повышении тарифа "Укрэнерго" в июле в шесть раз (для расчетов с ВИЭ – ИФ), заявили, что
оспорят и новое решение НКРЭКУ о снижении этого тарифа на 10% в августе. По их
мнению, необходимо предоставить заводам возможность заключать двусторонние
договора с производителем дешевой электроэнергии "Энергоатом" или установить
ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий. Представитель президента в
Кабинете министров Андрей Герус отметил, что заключение подобных эксклюзивных
контрактов НЗФ и ЗЗФ, афилированных с экс-владельцем ПриватБанка Игорем
Коломойским, вызовет много кривотолков, поэтому необходимо разрабатывать единые
критерии для всех предприятий с высокой долей электроэнергии в себестоимости,
например, свыше 30%. В то же время глава крупнейшего в Украине частного
энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко предложил ферросплавщикам провести
переговоры о возможности заключения двусторонних договоров. По его словам, ДТЭК мог
бы выделить под эти поставки отдельные блоки. На подорожание электроэнергии в
размере до 25% с 1 июля пожаловался и ряд крупных потребителей: директор по финансам
и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, представитель ArcelorMittal Кривой Рог,
директор Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Владимир Сивак. По словам
последнего, электроэнергия составляет около 30-35% в себестоимости конечной
продукции, поэтому предприятие сейчас работает в убыток. В ходе заседания достигнута
договоренность провести 18 июля при координации главы парламентского комитета
Александра Домбровского заседание рабочей группы с участием регулятора НКРЭКУ и
Минэнергоугля, на котором обсудить возможные пути решения проблемы крупных
потребителей электроэнергии. Помимо этого, НКРЭКУ 17 июля обсудит ситуацию с
водоканалами, которые также пожаловались на подорожание электроэнергии в среднем на
20% и ряд других сложностей, с которыми они столкнулись после запуска рынка.
Домбровский посетовал, что Рада отказалась рассматривать его предложение о переносе
даты запуска нового рынка на 1 октября этого года, однако предложение отсрочить его
сейчас, спустя две недели после запуска, больше не озвучивалось и на заседании не
обсуждалось. По мнению главы комитета, необходимо оперативно постараться решить
наиболее острые вопросы, а более детально подводить итоги по итогам работы рынка за
месяц-два или даже по итогам квартала.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство
по делу о банкротстве Днепровского металлургического комбината (ДМК),
входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).
"В соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности должника или
признания его банкротом" при возбуждении дела о банкротстве вводится процедура
распоряжения имуществом. В настоящий момент предприятие имеет право направлять
средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью", - сказано в сообщении. При этом в компании отмечают, что в период рассмотрения
дела о банкротстве ДМК имеет существенные ограничения в правах предоставлять
социальную помощь и финансировать социальную сферу. "В 2018-2019 гг. ДМК выполнил
свои обязательства перед городом, перечислив соответственно 60 млн грн на де централизацию отапливаемой системы и 40 млн грн на приобретение автобусов для коммунального
автопарка г. Каменское. Днепровский меткомбинат обеспечивает рабочие места для 9500
чел. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и собрания (обязательные платежи) в
городскую казну, наполняя городской бюджет почти на 40%. В этот непростой период,
связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО "ДМК", предприятие
рассчитывает работать в привычном режиме и пройти без простоев производства", - идет
речь в сообщении пресс-службы предприятия. Напомним, в мае совладелец ИСД Сергей
Тарута заявлял, что процедура банкротства Днепровского металлургического комбината
неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест" не
будет препятствовать работе комбината. В начале 2018 г. Днепровский металлургический
комбинат испытывал сложности с выплатой заработной платы работникам, уплатой
налогов и расчетами с поставщиками из-за блокирования хозяйственной деятельности
предприятия. В конце 2016 г. "Метинвест" Рината Ахметова заявил, что добился судебных
решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД, задолженности и штрафных
санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Енакиевский металлургический завод
начал процедуру банкротства
10.07.2019

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) начал процедуру
банкротства. Об этом сообщает Олигарх, ссылаясь на решение
Хозяйственного суда Донецкой области от 1 июля.
Отметим, что ЕМЗ ранее входил в группу "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова
и Вадима Новинского. В марте 2017 года группа заявила об утрате управления над заводом,
который находится на временно оккупированной территории. С 2018 года контрольный
пакет ЕМЗ переоформлен на кипрскую компанию Sitler Management Limited, также
принадлежащую Ахметову. Инициатором банкротства завода выступило запорожское ООО
ДП "Модификатор", формально не имеющее отношения к ЕМЗ. Эта компания сама пережила
банкротство в 2018 г. и с тех пор находится в стадии ликвидации. Требования ООО
"Модификатор" к ЕМЗ составили 8,7 млн грн за поставленную в 2015 г., но не оплаченную
порошковую проволоку и другую продукцию. Претензии к ЕМЗ были узаконены решением
суда в декабре 2018 г. Ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл
производство по делу о банкротстве Днепровского металлургического комбината (ДМК),
входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Напомним, 30 мая,
вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре
2018 г. Ранее украинское законодательство давало возможность недобросовестному
бизнесу сначала "выводить" свои активы и только потом начинать процедуру банкротства.
Банки могли вернуть незаконно выведенные активы только по договорам, которые
заключены в течение одного года до банкротства. Потому в Кодексе расширили этот
период до 3 лет. То есть у банков появилось больше возможностей вернуть активы, за счет
которых можно погасить долги заемщиков.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Завод "Интерпайп Сталь" сократил
выплавку стали на 3,3%
12.07.2019

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-июне
2019 года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 3,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 476 тыс. тонн.
В июне-2019 выплавлено 75 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 91
тыс. тонн. Объем производства круглой стальной заготовки в 2018 г. составил 973,8 тыс.
тонн, что на 15% выше, чем за 2018 г. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь". Конечным
собственником Interpipe Ltd является бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ЦИНКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина увеличила импорт алюминиевых руд
и концентрата на 11,7%

Гендиректором "Цинка" назначен экс-глава
"Украинской табачной компании"

10.07.2019

10.07.2019

Поблизу міста Винники, підприємці хочуть звести Завод гарячого
цинкування. Мешканці міста б’ють на сполох, адже потужне підприємство
може зашкодити довкіллю та здоров’ю людей.
Аби висловити свій протест проти будівництва, винниківчани зібралися на
громадські слухання. Про це йдеться у сюжеті програми на телеканалі ZIK. Підтримати
мешканців Винників прийшов Андрій Зібран – кандидат у народні депутати України від 115
округу, куди і входить місто. Він заявив, що підтримує мешканців у їхньому протесті. На
громадських слуханнях представники заводу запевняють винниківчан – завод безпечний і
легальний. «Ми не видобуваємо цинк, ми не є металургійним заводом, ми покриваємо
вироби для захисту», – розповідають представники заводу. Одначе Андрій Зібран на слово
вірити не збирається. І, аби пересвідчитись, що підприємство буде безпечним для
мешканців, організував дві експертизи: юридичну і екологічну. Відтак новопризначений
голова Львівської ОДА Маркіян Мальський утворив представницьку робочу групу для
вирішення конфлікту між місцевими і представниками заводу. Оприлюднять результати
експертів вже 22 липня. «Моя мета – не допустити будівництва цинкового заводу під
Винниками. Ми будемо інформувати громаду щодо перебігу усіх подій. Я переконаний, що
до отримання експертизи усі будівельні роботи цинкового заводу під Винниками мають
бути припинені», – вважає кандидат у народні обранці. Андрій Зібран переконаний,
експертизи які він організував, справедливо вирішать проблеми винниківчан. Попри те, що
Мінекології видало ТзОВ «Екран» дозвільні документи, мешканці неодноразово виходили
на протести та скликали громадські слухання. Тут планують наносити на
металоконструкції цинк. Такий же завод працює у Стрию.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Украина в январе-июне т.г. увеличила импорт алюминиевых руд и
концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 11,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 2 млн 566,743 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 22,6% - до
$112,740 млн. При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (57,09% поставок в
денежном выражении), Гайаны (37,53%) и Бразилии (2,59%). В январе-июне-2019 Украина
поставила в Польшу 22 тонны на $1 тыс., тогда как в январе-июне-2018 реэкспортировано в
Польшу 45 тонн бокситов на $5 тыс. Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила
импорт бокситов в натуральном выражении на 4,6% по сравнению с 2017 годом - до 5 млн
88,927 тыс. тонн, в денежном выражении импорт снизился на 2,4% - до $207,222 млн.
Импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (57,17% поставок в денежном выражении),
Гайаны (36,63%) и Бразилии (4,37%). В 2018 году Украина реэкспортировала в Польшу 45
тонн бокситов на $5 тыс., тогда как в 2017 г. реэкспортировано 162 тонн бокситов на сумму
$10 тыс. Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для
получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в
черной металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод
(НГЗ), по заявлениям Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ)
проданный в октябре 2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем.
"РусАлу" в Украине принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК),
который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине переделили литий, но добывают его слабо
при большом спросе на электрокары

ОГХК приобрела для ИГОКа обогатительное
оборудование Mineral Technologies
30.06.2019

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) приобрело
для ИГОКа обогатительное оборудование австралийской компании Mineral
Technologies, израсходовав на эти цели около 29 млн грн.
Как сообщается в пресс-релизе со ссылкой на руководителя наладочной группы
ИГОКа Андрея Колесника, оборудование уже поступило на филиал. "Встретили восемь
модулей различных типов винтовых сепараторов, а именно - марок MG 6.3 в количестве 68
единиц и HG10i в количестве 24 единицы. Мы очень ждали современное оборудование,
благодаря которому филиал сделает важный шаг вперед", - сказал Колесник. Сейчас
специалисты распаковывают оборудование и готовят его к монтажу на фабрике карьера
№9, где с декабря прошлого года осуществляется масштабная реконструкция производства
ильменитового концентрата. И.о. председателя правления ОГХК Александр Гладушко
полагает, что новые сепараторы существенно улучшат экономику предприятия, в
частности - увеличатся показатели извлечения полезных компонентов и снизится
себестоимость полученной продукции. В пресс-релизе отмечается, что Mineral Technologies
приняла во внимание особенности обогащения состава иршанских руд. ГП "Объединенная
горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 г., когда
правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных
комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 г. ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26
декабря 2018 г. - из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира.
Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный
капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн. Правительство в августе 2016 г. отнесло ОГХК к
списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 г. Затем приватизацию компании ФГИ
перенес на 2018 г. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в
составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина увеличила экспорт титаносодержащих руд
и концентрата на 1,4%
10.07.2019

Украина в январе-июне 2019 г. увеличила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 1,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 314,755 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, в первые шесть месяцев года экспорт титаносодержащих руд и
концентрата в денежном выражении возрос на 23,8% - до $77,708 млн. При этом основной
экспорт осуществлялся в Египет (19,95% поставок в денежном выражении), Чехию
(15,93%) и РФ (14,47%). Кроме того, Украина в январе-июне-2019 импортировала 349
тонны руды из Сенегала на $246 тыс., тогда как в январе-июне-2018 ввезла 15,457 тыс.
тонн аналогичных руд из Сенегала на сумму $2,854 млн. Как сообщалось, Украина в 2018
году увеличила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении
на 2,7% по сравнению с 2017 годом - до 599,494 тыс. тонн, в денежном выражении - на
19,5%, до $125,722 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (19,41% поставок в
денежном выражении), Турцию (17,96%) и РФ (15,68%). Украина в 2018 году
импортировала 15,874 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала и Мозамбика на сумму
$3,142 млн, тогда как в 2017 году ввезла 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов
на сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана (2,1%). В Украине в
настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном в ЧАО "Объединенная
горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский
горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горнообогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский
ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того,
производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском
месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Холдинговая
компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Несмотря на обилие скандалов и многочисленные судебные споры
вокруг украинских кладезей металла для аккумуляторов электромобилей и
компьютерных гаджетов, обладатели литиевых залежей приближаются к
практической фазе их освоения.

02.07.2019

Недавно обладатель Полоховского месторождения петалитовых литиевых руд,
расположенного в Маловисковском р-не Кировоградской обл., - ООО «Укрлитийдобыча»,
разместило на сайте Минэкологии «Сообщение о плановой деятельности, подлежащей
оценке воздействия на окружающую среду». Этот документ содержит основные параметры
крупнейшего украинского месторождения лития, описывает планы по его освоению и дает
представление о проблемах, которые могут при этом возникнуть. По данным геологов,
залегает руда на глубине порядка 500 м. от поверхности и глубже. Поэтому добывать ее
придется подземным способом. В ООО «Укрлитийдобыча» считают, что для этого хватит
одной шахты с разветвленными горизонтальными и наклонными штреками и ортами,
которые после выработки будут заложены комбинацией сухой, гидро и твердеющей смеси
с использованием выработанной породы.
Базовые условия и возможности. Общая площадь Полоховского месторождения 20,55 га. Балансовые запасы по состоянию на 21 мая 2018 г. составляли по категории С1-С2
- 27 774 тыс. тонн, менее достоверно разведанные ресурсы категории Р1 - 4 746 тыс. тонн.
При плановой мощности 1100 тыс. тонн сырой руды в год их хватит на 27,5 лет работы
рудника. Одним из ключевых моментов разработки месторождения является способ
обогащения и получение литиевого концентрата. Эти задачи компания планирует решать
вместе с государственным «Восточным ГОКом» (г. Желтые Воды). Этому предприятию
принадлежит урановый рудник Смолино, расположенный в одноименном поселке
Кировоградской области - в 12 км. от Полоховского месторождения лития. При разработке
последнего планируется использование инфраструктуры и транспортных коммуникаций
рудника Смолино. Разрабатываемое там Ватутинское месторождение урана практически
исчерпано и как утверждают в концерне «Ядерное топливо», к 2022 году может быть
закрыто. Вопрос о подготовки технико-экономического обоснования для снятия
Смолинской шахты с эксплуатации поднимался госконцерном еще два года назад.
Какие перспективы. При запуске в эксплуатацию Полоховского месторождения
разработчик планирует связать литиевую и урановую шахты автомобильным и ж/д
сообщением, протяженностью 12-15 км. подвести туда электроснабжение и водовод.
Жилье для будущих сотрудников будет построено в Смолино. Переработку петалитового
концентрата с целью получения лития планируется проводить на незадействованных
мощностях Восточного ГОКа, которые как уверяют в «Укрлитийдобыча», потребуют лишь
незначительной модернизации. Привязка производственного процесса к Восточному ГОКу
делает «Укрлитийдобычу» стратегически зависимой от менеджеров уранового ГОКа и
чиновников ядерного концерна. Однако, наличие поблизости готовой инфраструктуры и
возможность обогащать концентрат в Желтых Водах на базе Восточного ГОКа все же
существенно снижают затраты на проект и себестоимость готового продукта. Это
обстоятельство может иметь решающий характер в ходе реализации украинских литиевых
проектов. То же Полоховское месторождение, открытое в начале 90-х, еще недавно
считалось неперспективным из-за сложных условий залеганий и низкого содержания
лития в минеральном сырье. Как известно, сырьем для лития в мире служат минералы и
солевые растворы. Первые более распространены. Литий часто присутствует в редкометальных месторождениях, которых много разбросано по всему миру. Однако, солевые
растворы имеют большую концентрацию и более дешевы для освоения. Для сравнения,
если в Полоховском месторождении содержание лития оценивается в 1,1-1,2%, то в
известных солевых озерах Южной Америки - в 2 раза больше. Крупнейшими литиевыми
месторождениями в мире являются солончаки Салар-де-Атакама (Аргентина) и Салар-деУюни (Боливия), озеро Чабьер-Цака (Тибетский автономный район КНР) и другие.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

ИНТЕРПАЙП продолжит поставки
труб на рынок США

Зарубежные инвесторы построили обогатительную
фабрику на Закарпатье

17.07.2019

10.07.2019

Международная компания Avellana Gold, которая инвестирует в
разработку Мужиевского месторождения полиметаллов на Закарпатье,
построила новый завод и восстанавливает шахты.
Также инвестор реализует масштабный проект по восстановлению экологической
ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе компании. Мужиевское месторождение
последний раз функционировало более 10 лет назад. Компания Avellana Gold, которая
начала инвестировать в месторождение в 2016 году, построила современное инженерное
сооружение для обеспечения безопасности и экологичности дальнейших горных работ.
"Первая часть реализации нашего проекта - это масштабный экологический проект.
Благодаря специальной технологической схеме, отвалы будут очищены от тяжелых
металлов на 85-90%. А замкнутый цикл производства позволит нам повторно использовать
85% воды из необходимого количества", - рассказал Андрей Смолин, глава украинского
представительства Avellana Gold. На следующем этапе инвестпроекта Avellana Gold
полностью восстановит работу на месторождении Мужиево. Современный обогатительный
комбинат снизит спрос страны на импорт цинка, свинца и драгоценных металлов. "При
производственной мощности Avellana Gold в 500 тысяч тонн в год объемы продаж свинца и
цинка полностью покроют импорт свинца в Украину и более 50% импорта цинка.
Эффективность добычи драгоценных металлов увеличится почти в 10 раз по сравнению с с
предыдущим проектом освоения месторождения Мужиево", - уверяет Смолин. Запуск
обогатительной фабрики обеспечит работой около 500 человек в регионе. Как известно,
Avellana Gold - международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и
разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы.
В 2016 г. компания возобновила реализацию проекта Мужиевского месторождения. Общий
объем инвестиций - более $150 млн. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная
компания" и "Западная геолого-разведывательная компания", владеющие специальными
разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине
(Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения). Учредителями "Карпатская
рудная компания" были Валерий Бредихин и ООО "ГГП "Брик", директором которого также
был Бредихин. Он имел общую фирму "Линкруст" с женой экс-министра МВД Виталия
Захарченко Людмилой. Летом 2016 года владельцем 100% акций "Карпатская рудная
компания" стала кипрская фирма "Аvellana gold ltd", владельцем которой указан гражданин
США Сэвэдж Брайан. Напомним, летом 2017 года американская компания Avellana Gold
представила проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в
который собирается вложить примерно $100 млн. Три лицензии на добычу и разведку
полиметаллических руд в Западной Украине компания получила в сентябре 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Читайте также: Британская Gofer Mining
Plc. планирует инвестировать $250 млн в
добычу золота на Закарпатье >>>

.

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Запорожский литейно-механический освоил
сверхпрочную легированную сталь
08.07.2019

Запорожский литейно-механический завод (ЗМЛЗ) расширяет
ассортиментную линейку и осваивает производство стали марки 110Г13Л,
которая отличается предельно высокой износостойкостью.
Завод завершает производство щек дробильной мельницы. Это 500-килограммовые
стальные плиты для измельчения сырья. Технологи получили химический состав стали в
строгом соответствии с госстандартом. После дополнительной термической обработки
готовые плиты отправят в сталеплавильный передел «Запорожстали». Сталь марки
110Г13Л для отливок легированная обладает высоким сопротивлением к износу при
одновременном воздействии высоких давлений или ударных нагрузок. Из этой марки
производят корпуса вихревых и шаровых мельниц, щеки и конуса дробилок, зубья и
передние стенки ковшей экскаваторов, железнодорожные крестовины и другие
тяжелонагруженные детали, работающие под действием статических и высоких
динамических нагрузок и от которых требуется высокая износостойкость. «Запорожский
литейно-механический завод» основан в августе 2016 года на базе производственных
мощностей механического, литейного цехов и цеха металлоконструкций комбината
«Запорожсталь». Завод использует уникальное современное оборудование, на котором
работают высококвалифицированные специалисты. Это позволяет выпускать
конкурентоспособную продукцию на мировом рынке. Сегодня почти вся продукция
Запорожского литейно-механического завода – а это номенклатура из сотен деталей весом
от 300 грамм до 30 тонн – установлена и успешно эксплуатируется на технологическом
оборудовании многих предприятияй горно-металлургической, машиностроительной и
других отраслей промышленности. Отличительной особенностью завода является то, что
он выполняет заказы любой сложности в кратчайшие сроки.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ИНТЕРПАЙП заявляет, что соглашение о неприменении 7,5%
антидемпинговой пошлины в США в отношении своих труб нефтегазового
сортамента утратило силу в связи с окончанием его срока действия.
Компания продолжает поставки труб в США и одновременно приступила к
консультациям о новом соглашении. Соглашение о минимальном уровне цен
гарантировало американским производителям отсутствие значимой конкуренции со
стороны украинской продукции. При этом сами минимальные цены пересматривались
Министерством торговли США каждые полгода, а ИНТЕРПАЙП строго их соблюдал на
рынке США. Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП: «В 2018 году
доля Северной и Южной Америки в структуре продаж труб ИНТЕРПАЙП составила 19%.
Значительная часть этих объемов пришлась на рынок США, это важный рынок не только
для компании, но и для украинской экономики в целом. Поставки нефтегазовых труб в
Америку обеспечивают рабочие места, налоговые отчисления и валютную выручку. Мы
рассчитываем, что новые украинские власти окажут содействие переговорам с
американской стороной по вопросу экспорта украинских товаров в США». Отметим, что
поставки украинских труб в США не создают угрозы местным производителям стали. Доля
украинских нефтегазовых труб на американском рынке не превышает 1%. А вот для
ИНТЕРПАЙП это один из ключевых рынков, важность которого выросла ввиду потери
российского рынка труб. Компания длительное время активно развивает сотрудничество с
покупателями в США. А также ведет научно-исследовательские работы по освоению новых
продуктов для американского рынка, и для этого инвестирует в развитие производства в
Украине. ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных
труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть
торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной
Америки и Европы. В 2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 857 тыс. т готовой продукции, в
том числе – 189 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под
брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году Компания
перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙП
Трубные предприятия Украины увеличили производство
труб из черных металлов на 4,3%
17.07.2019

Основные трубные предприятия Украины в январе-июне 2019 года
увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным
данным, на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 564,2
тыс. тонн, при этом в июне выпущено 87,9 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в
том числе предприятия объединения за январь-июнь-2019 нарастили производство труб
на 5,8% - до 426,2 тыс. тонн, в том числе в июне выпущено 66,9 тыс. тонн. При этом
Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в текущем году, как
и в прошлом году, простаивает. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период
снизился на 7,9% - до 136,4 тыс. тонн (в июне - 24,3 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" возрос
на 5,9% - до 53,9 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство
на 14,9% - до 209,6 тыс. тонн (30,7 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ)
нарастил выпуск труб на 38,8% - до 13,6 тыс. тонн (в июне - 1,7 тыс. тонн). "Сентравис" - на
12,9%, до 11,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил
выпуск труб на 13,3% - до 1,3 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящие в объединение
"Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича за шесть месяцев
нарастил выпуск труб на 5,9% - до 66,9 тыс. тонн (в июне – 9,9 тыс. тонн), "Коминмет"
снизил на 4,8% - до 71,1 тыс. тонн (11,2 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод
(ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным,
продолжает простаивать. Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2018
году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом
- до 1 млн 102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения за 2018 год нарастили
производство труб на 12,9% - до 796,3 тыс. тонн. При этом ХТЗ простаивал, тогда как в 2017
году выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за 2018 год возрос на 9,3% до 279,6 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 12,2%, до 108,5 тыс. тонн. "Интерпайп Нико
Тьюб" нарастил производство на 20,9% - до 368,1 тыс. тонн. ДТЗ снизил выпуск труб на
6,1% - до 16,9 тыс. тонн. "Сентравис" нарастил на 6,4% - до 20 тыс. тонн нержавеющих труб.
Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 10,3% - до 2,6 тыс. тонн. Не входящие в
объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 6,9% - до 140,1 тыс.
тонн, "Коминмет" - на 13,8%, до 166,2 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Металлотрейдер "Металл Холдинг Трейд" заявляет
о блокировании его работы СБУ и ГПУ
19.07.2019

ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых
компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы СБУ и Генеральной
прокуратурой.
Как сообщается в заявлении компании к президенту, генпрокурору и главе СБУ, ООО
"Металл Холдинг Трейд" является лидером украинского рынка металлопроката, успешно
работает в области более девяти лет и принадлежит к крупным налогоплательщикам (904
место в Украине). "Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя
Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет собственного
имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские
помещения не арендуются. На самом деле: штат работников на сегодня составляет ≈ 500
чел., среднемесячный фонд оплаты труда составляет более 6 млн грн, обороты компании за
период 2017-2019 гг. составили более 7 млрд грн. За этот период в бюджеты различных
уровней было перечислено: НДС - более 73 млн грн, налога на прибыль - более 40 млн грн,
ЕСВ - более 25 млн грн, военного сбора - почти 2 млн грн, НДФЛ - более 22 млн грн", сказано в заявлении. При этом отмечается, что постановлениями судей Сосновского райсуда Черкасс, следователей СБУ, прокурора Генпрокуратуры Украины был наложен арест
на все банковские счета ООО, а также на суммы НДС в системе электронного
администрирования НДС. В компании считают такие действия не имеют правовых
оснований. При этом деятельность ООО полностью остановлена. ООО "Металл Холдинг
Трейд" обращается к высшему руководству страны немедленно разобраться в
сложившейся ситуации и снять арест со счетов предприятия, а также привлечь к
ответственности госслужащих. ООО "Металл Холдинг Трейд" (Киев) занимается оптовой
торговлей металлов, производством металлоконструкций. Учредителями и участниками
ООО являются три физлица: Сергей Лойченко, владеющий 75%-ной долей, Олег Мельник
(12,5%) и Владимир Побережнюк (12,5%). Уставный капитал ООО - 4,020 млн грн.
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

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Хімічні підприємства Group DF повністю забезпечать український
АПК добривами до осінньої посівної

Загальні збори членів Союзу хіміків
України 2019 року
13.06.2019

На базі Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод
технічного вуглецю» (м. Кременчук) 17 травня 2019 року відбулися чергові
Загальні збори членів Союзу хіміків України.
У ході свого виступу Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов ознайомив
учасників зборів із нинішньою ситуацією в хімічному комплексі України, потенційно
можливими шляхами і необхідними заходами для виведення підприємств із кризового
становища. Про проблеми та подальші заходи щодо захисту національного товаровиробника від імпорту хімічної продукції розповів віце-президент Союзу хіміків України з питань
захисту інтересів національних товаровиробників хімічної продукції від недобросовісного
імпорту і торговельних обмежень на внутрішньому ринку України та зовнішніх ринках Ігор
Гольченко. Директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» Тамара Ковеня зосередила увагу
присутніх на стані розроблення Стратегії розвитку хімічної промисловості України на
період до 2030 р. та заходах щодо підготовки її для схвалення Кабінетом Міністрів України.
Виступ директора ТОВ «НТЦ-ХІМІЯ» Володимира Гришечкіна був присвячений стану
розроблення технічних регламентів та національних стандартів. Із пропозицією стосовно
відновлення виробництва безхлоридних калійних і калійно-магнієвих добрив на базі
вітчизняної сировини виступив Іван Костів – директор ДП «НДІ ГАЛУРГІЯ» (м. Калуш ІваноФранківської області). Директор ПрАТ «КЗТВ» Вячеслав Яворський поділився з учасниками
зборів досвідом очолюваного ним заводу у подоланні кризових явищ, складовими успішної
діяльності та розвитку підприємства. В обговоренні доповідей узяли участь представники
підприємств та інститутів хімічної галузі України, Федерації роботодавців України,
запрошені. За результатами обговорення було ухвалено Рішення Загальних зборів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Союзу хіміків України
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Сумские экологи нашли нарушения на
«Сумыхимпроме»

19.07.2019

Три азотних підприємства Group DF - Черкаський «Азот», Рівнеазот і
Сєвєродонецький «Азот» готові повністю забезпечити потреби українського
ринку в азотних добривах у період осінньої посівної кампанії 2019 року.
Про це заявив Директор хімічного виробництва Group DF Сергій Павлючук у ході
спільної прес-конференції Федерації роботодавців України і Союзу Хіміків України за
участю керівників найбільших українських підприємств-виробників мінеральних добрив.
«Три наших хімічних підприємства - у Черкасах, Рівному та Сєвєродонецьку працюють у
штатному режимі і повністю виконують отриману заявку від Міністерства АПК та
Мінекономіки. До осінньої посівної ми плануємо поставити на український ринок близько
1,7 млн тонн азотних добрив, у той час як внутрішній ринок традиційно споживає близько
1,6 млн тонн азотних добрив у той же період. Тому незважаючи на чутки, які поширюються
про нібито можливий брак добрив, ніякого дефіциту добрив на ринку немає і не буде. Всі
зобов'язання перед аграріями будуть виконані», - прокоментував Сергій Павлючук. За
словами директора Черкаського «Азоту» Віталія Склярова, за 6 місяців 2019 року
підприємством було сумарно випущено близько 600 тис. тонн азотних добрив (аміаку,
аміачної селітри та КАС). «Спочатку літа ми провели ряд ремонтів технологічного
обладнання, і завдяки цьому у другому півріччі очікуємо збільшення виробництва
продукції до 800 тисяч тонн», - додав Скляров. На підприємстві «Рівнеазот» на даний час у
плановому режимі працюють потужності з виробництва аміачної селітри і вапняноаміачної селітри (ІАС). До осінньої посівної підприємство планує виробити близько 550 тис.
тонн продукції. На Сєвєродонецькому "Азоті" відновлено виробництво аміачної селітри,
планові обсяги виробництва якої на 2 півріччя поточного року становлять близько 260 тис.
тонн. Крім того, складські запаси азотних добрив Черкаського «Азоту», Рівнеазоту і
Сєверодонецького «Азоту» на сьогоднішній день складають близько 250 тис. тонн. Тому в
міру надходження платоспроможних заявок від аграріїв хімічні підприємства Group DF
готові негайно здійснювати відвантаження продукції. За оцінками Group DF, споживання
українського АПК в 2019 році складе близько 4 млн тонн азотних добрив. Близько 40%
споживаних азотних добрив в Україні вноситися під час осінньої посівної
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF

10.07.2019

Государственной экологической инспекцией в Сумской области
проведена плановая проверка ПАО «Сумыхимпром». Об этом сообщает
служба новостей портала dancor.sumy.ua
В ходе проверки предприятия особое внимание было уделено изучению вопроса
негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду, особенно на
состояние поверхностных вод, в частности р. Псел, поскольку предприятие имеет 3
выпуска, которыми сточные воды отводятся в реку. В ходе проверки установлено, что
объекты предприятия, в частности имеющийся комплекс очистных сооружений
биологической очистки сточных вод работают недостаточно эффективно. По результатам
измерений показателей состава и свойств вод установлен факт сброса сточных вод по
выпускам № 1 и № 3 с превышением концентраций загрязняющих веществ, установленных
разрешением на специальное водопользование по ХПК, БПК5, фосфатам, нитратам. …
Читать полностью >>>
По материалам dancor.sumy.ua
Укрхімтрансаміак закупив у Росії неробоче
обладнання на 8,5 мільйона - СБУ
12.07.2019

Співробітники СБУ викрили факт розтрати 8,5 млн грн під час
закупівлі обладнання державним підприємством «Укрхімтрансаміак». Про
це повідомили у пресцентрі СБУ, передає ukrinform.ua
"Оперативники задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства
провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у
російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на
аміакопроводі", - йдеться у повідомленні. За оцінками експертів, через реалізацію цієї
оборудки державному бюджету було завдано збитків на 8,5 млн грн. Слідчі СБУ оголосили
колишньому заступнику директора ДП «Укрхімтрансаміак» підозру у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або
службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Одеський припортовий завод спробує
відновити роботу в серпні

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Госпакет акций в размере 38% производителя "Тюмень-Медико-Смела"
продал ФГИ Украины за 43 тыс. грн
04.07.2019

Государственный пакет акций в размере 38,02% производителя
медицинских изделий ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" (Черкасская обл.)
продал Фонд госимущества (ФГИ) Украины за 43,024 тыс. грн.
Указанный госпакет акций выкупило ПАО "Предприятие по производству медицинских изделий из полимерных материалов "Гемопласт" (Белгород-Днестровский Одесской
обл.), победив в аукционе по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего
предоставления ценовых предложений, за 43,024 тыс. грн (без НДС). Предприятие с
иностранными инвестициями ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" зарегистрировано в 2002 году.
Основным направлением его деятельности является производство одноразовых шприцев и
устройств для вливания инфузионных растворов одноразового применения на базе
современных технологий. Кроме того, предприятие является дистрибьютором медизделий,
одним из поставщиков выступает "Гемопласт". ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" в 2017 г.
сократило чистый убыток на 33% по сравнению 2016 г. – до 1,916 млн грн. По состоянию на
конец 2016 года 62% акций "Тюмень-Медико-Смела" принадлежали Mulready Ventures
Limited (Великобритания), 38% - государству Украина в лице ФГИ. По данным госреестра,
конечным бенефициаром является Американос Георгиос Лефкосия. Компания "Гемопласт"
выпускает шприцы однократного применения, изделия для переливания крови и
растворов, катетеры, зонды, медико-лабораторные изделия, а также изделия из пластмасс
немедицинского назначения. По итогам 2017 г. компания увеличила чистый убыток в 4,8
раза - до 260,4 млн грн. По данным госреестра, конечными бенефициарами компании
являются Сергей Барабаш и Олег Копыстко. Миноритарными владельцами также являются
ЧАО "Тюмень-Медико-Смела", ПАО "Гемопласт" и ООО "Интерлагос".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Результатами аналізу ринку еластичних
полімерів в Україні

18.07.2019

Одеський припортовий завод зробить чергову спробу відновити
роботу за давальницькою схемою в серпні 2019 року. Про це заявив
заступник директора заводу Степан Кімінчіджі.
«Виробництво простоює у нас понад рік, працює тільки комплекс із перевалки
аміаку на рівні 2,3 млн т на рік. ОПЗ уклав договір з давальцем, для якого ми виконаємо
послуги з переробки газу. Найближчим часом плануємо почати підготовку до пуску двох
агрегатів карбаміду і одного — аміаку. Якщо будуть дотримані всі умови контракту, в
серпні ми повинні отримати продукцію», — сказав він. ОПЗ простоює з кінця квітня 2018
року. Його робота була зупинена через порушення давальцем ТОВ Всеукраїнська Енерго
Компанія договору з Укртрансгазом. ОПЗ називав роботу на давальницьких умовах єдиним
можливим варіантом відновлення роботи в умовах провалу спроб приватизації і
накопиченої заборгованості за газ перед Нафтогазом України. Як повідомлялося, Фонд
держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory
консорціум у складі White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як
інвестрадника для приватизації ОПЗ. Робота радника була заблокована судовим розглядом,
який ініціював програвший учасник конкурсу. У липні 2019 року Колегія суддів
Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду задовольнила скаргу ФДМ на
рішення судів попередніх інстанцій, розблокувавши процес призначення радників з
приватизації п’яти держкомпаній, зокрема, ОПЗ. У травні 2019 року Київський апеляційний
суд визнав рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн з Одеського
припортового заводу на користь Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа за поставки газу.
У липні госпсуд Одеської області зобов’язав ОПЗ виплатити НАК Нафтогаз України 2,2 млрд
грн заборгованості за природний газ, спожитий за двома договорами від 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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З еластичними полімерами сучасна людина стикається на кожному
кроці. Важко назвати сферу життєдіяльності, де вони не використовуються:
кабелі і шланги, одяг і взуття, будівельні матеріали, медичні вироби, техніка
та предмети домашнього вжитку та багато іншого.
Аналіз ринку еластичних полімерів України показує, що найпоширенішим на
нашому ринку є пластикат полівінілхлориду. Він володіє високою еластичністю в
широкому діапазоні температур, діелектричними властивостями, водонепроникністю і
стійкістю до багатьох агресивних хімічних речовин. Для додання полімерів необхідних
властивостей
і
здешевлення
виробництва
застосовуються
всілякі
добавки,
найпоширенішою з яких є звичайна подрібнениа крейда. Це обумовлює завжди високий
попит на крейдяний концентрат для полімерів. Найменшу частку українського ринку
еластичних полімерів займають термопластичні еластомери. Пояснюється це високою
вартістю цих матеріалів. З іншого боку, особливі властивості ТПЕ, що поєднують в собі
переваги пластмаси та гуми, сприяють все більшому їх застосування. За прогнозами, в 2019
році ємність світового ринку термопластичних еластомерів складе 6,7 млн тонн або $24
млрд в грошовому вираженні. За результатами аналізу ринку еластичних полімерів в
Україні були виділені наступні чинники, які найбільшою мірою впливають на стан ринку:
Залежність від імпортної сировинної бази: собівартість і рентабельність виробництва
еластичних полімерів залежить від коливань курсу національної валюти; Світова ринкова
кон'юнктура; завдяки відсутності значних коливань вартості нафти і нафтопродуктів, ціни
на хімічну продукцію в минулому і на початку нинішнього року зберігали стабільність з
невеликим висхідним трендом; Вплив міжнародних санкцій: введення Росією спеціальних
економічних заходів щодо деяких України призвело до втрати традиційних ринків збуту
деякими вітчизняними виробниками. Наприклад, ТОВ "Промінвест-Пластик" раніше
поставляло три четвертих імпортованих РФ ПВХ пластикатів; Низька купівельна
спроможність споживачів: для того щоб зберегти свою частку на ринку еластичних
полімерів України виробники знижують виробничі витрати шляхом більш активного
застосування дешевих наповнювачів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Pro-consulting

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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 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевский картонно-бумажный комбинат увеличил
объем товарной продукции на 4,2%

НБУ не зміг заблокувати процедуру
банкрутства "Росави"
02.07.2019

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НБУ та
залишив без змін ухвали про банкрутство ПрАТ “Росава” та введено
мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Як писав Finbalance, 04.12.2018 Госпсуд Київської області визнав банкрутом ПрАТ
“Росава” та відкрив ліквідаційну процедуру. НБУ заявляв про грошові вимоги до ПрАТ
“Росава” на 5,7 млрд грн. Група "Росава" підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго. Вона
управляє Білоцерківським шинним заводом. Нагадаємо, Офіс великих платників податків
ДФС 11.04.2018 повідомив, що провів перевірку ПрАТ «Росава», за результатами якої "було
встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання
граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД” і донараховано пеню у розмірі 1,28 млрд грн.
Проте 30.04.2018 загальні збори акціонерів ПрАТ “Росава” ухвалили рішення про
добровільне припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок
“реструктуризацією підприємства”, яка “передбачає повне збереження поточних робочих
місць, збільшення обсягів виробництва, додаткові інвестиції” (цитата). Після цього Фонд
гарантування вкладів публічно заявив про борг групи “Росава” перед збанкрутілим банком
“Фінанси та кредит” (теж був підконтрольний нардепу К. Жеваго) в розмірі понад 2 млрд
грн. ФГВФО наголошував, що процес ліквідації ПрАТ “Росава” може призвести до
блокування стягнення боргів в примусовому порядку. Перед цим суди винесли низку
рішень, з допомогою яких “Росава” позбулася поруки перед банком “Фінанси та кредит” за
кількома кредитними договорами. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

16.07.2019

Киевский КБК в январе-июне 2019 г. увеличил объем товарной продукции (в денежном выражении) на 4,2% по сравнению с тем же периодом
2018 года - до 2 млрд 701,3 млн грн, сообщила ассоциация "Укрпапир".
По итогам января-мая комбинат увеличил этот показатель на 5,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. В натуральных показателях комбинат за первое полугодие
сократил выпуск гофротары на 1,5% - до 111,77 млн кв. м, сохраняя вторую позицию по ее
выпуску в Украине после Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным
комбинатом). Прирост сохранил выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической
продукции - по итогам 6 мес. он составил 4,9%, до 40,23 тыс. тонн. Выпуск туалетной
бумаги в рулончиках увеличился на 5,3% - до 218,6 млн шт. В то же время комбинат
сократил выпуск картона на 4,6% - до 97,11 тыс. тонн, в том числе выпуск тарного картона
(включая бумагу для гофрирования) вырос на 2,2% до 71,14 тыс. т, тогда как коробочного
сократился на 9%, до 29,28 тыс. тонн. По данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом
непрофильных производителей) выпуск гофротары в январе-июне-2019 сократился на
3,3% - до 481 млн кв. м, бумаги и картона - на 10,4%, до 425,6 тыс. тонн, туалетной бумаги
вырос на 3,7% - до 342,7 млн рулончиков. Киевский КБК - одно из крупнейших
предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс.
человек. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего
зарубежья. Как сообщалось, в 2018 году ККБК увеличил объем производства на 17,3% по
сравнению с 2017 годом - до 5 млрд 691 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат
выпустил продукцию на 196 млн грн

 АБРАЗИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.07.2019

Наблюдательный совет ЧАО “Запорожабразив” уволил с занимаемой
должности председателя правления Анатолия Берёзу, руководившего
комбинатом более 20 лет. Об этом сообщает vmestezp.org
Решение об этом было принято 3 июня. Новым главой правления Запорожского
абразивного комбината стал Валерий Васильков, ранее занимавший должность директора
обособленного подразделения “Атомкомплект” ГП “Энергоатом”. Он уже приступил к
выполнению обязанностей, и знакомится с сотрудниками и предприятием. Как сообщал
портал “Наші гроші”, в 2017 году Валерий Васильков был под следствием НАБУ и САП,
носил электронный браслет, и, согласно решению суда, сдал заграничный паспорт. Кроме
того, суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 1 миллион гривен. Василькова
подозревали в том, что, будучи директором ОП “Атомкомплект”, в 2008-2012 гг он подписал
ряд соглашений с чешской компанией «Skoda JS» с завышенными ценами в целом на 6,4 млн
евро, что составляло от 10 до 20% от стоимости оборудования. Судя по сообщениям в СМИ,
следствие длится до сих пор, а Валерий Васильков продолжает фигурировать в деле как
один из обвиняемых. Что касается Анатолия Берёзы, то ему предложена должность
заместителя председателя наблюдательного совета ЧАО “Запорожабразив”.
Читать полностью >>>
По материалам vmestezp.org

Входящий в холдинг "Основа" Жидачевский ЦБК (Львовская обл.) в
январе-июне 2019 года выпустил продукцию на 196,27 млн грн, что на 5,8%
меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Как сообщалось, с начала текущего года комбинат демонстрировал положительную
динамику объема производства. В частности, по итогам января-апреля этот показатель
вырос на 12%, но по итогам пяти месяцев показал незначительную отрицательную
динамику (0,7%). За первое полугодие ЖЦБК увеличил выпуск гофротары на 10% - до 8,78
млн кв. м, но на 14% сократил выпуск заготовок для тары - тарного картона и бумаги для
гофрирования - до 13,34 тыс. тонн. В то же время производство бумаги сохраняет прирост,
хотя и замедлившийся: в январе-июне ее выпущено на 23% больше – 2,5 тыс. тонн. Еще
одно предприятие холдинга – "Целлюлозно-картонный комбинат" (Измаил Одесской обл.)
в первом полугодии произвел продукцию на 79,61 млн грн, что на 14,7% меньше, чем за тот
же период 2018 г. При этом в натуральных показателях он сократил выпуск тарного
картона на 8% -до 6 тыс. тонн, гофроящиков – на 12,2%, до 8 млн кв.м. Как сообщалось, за
шесть месяцев 2019 г. производство картонной тары в целом в Украине (с учетом
непрофильных производителей) сократилось на 3,3% к аналогичному периоду 2018 г. - до
481 млн кв.м. ЖЦБК введен в эксплуатацию в 1951 году. Производственная деятельность,
возобновившаяся в мае 2017 г. после простоя, в настоящее время сосредоточена в основном
на выпуске гофрокартона и гофротары. В 2018 году комбинат произвел продукцию на
453,64 млн грн, превысив запланированный показатель. ИЦКК - также производитель
тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и картонной тары. ..
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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На Запорожском абразивном комбинате
поменяли главу правления
08.07.2019

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ

Антимонопольный комитет открыл дело о продаже
Богуслаевым "Мотор Сичи"

Verallia: звіт із корпоративної соціальної
відповідальності 2019
10.07.2019

Verallia опублікувала звіт із корпоративної соціальної відповідальності 2019, який доступний: англійською, французькою, іспанською,
німецькою, італійською, португальською та українською.
Цей звіт презентує стратегію Verallia та результати, здобуті у 2018 р. Він складається
з трьох основних напрямків: допомога навколишньому середовищу; дії щодо безпеки та
розвитку наших громад; сприяти розвитку громад. У 2019 році Verallia зміцнила свої позиції
в стратегії навколишнього середовища партнерством з проектом PUR щодо компенсації
викидів вуглекислого газу та посадити більше 500,000 дерев за 5 років. Verallia - один з
провідних виробників скляної тари в Україні, завод якого розташований в Рівненській обл.
Ми є лідером у галузі склотари в Україні. Наш успіх зумовлений перш за все строгою
політикою з управління якістю та постійним вдосконаленням виробничих технологій через
впровадження успішних світових практик та найновіших промислових досягнень.
Читати повністю >>>
За матеріалами Verallia
Компанія «ДАНКО ДЕКОР» отримала членство Асоціації
Підприємств Скляної Промисловості
17.07.2019

З 1 липня ТОВ «ДАНКО ДЕКОР» отримал членство в Асоціації
Підприємств Скляної Промисловості "Скло України". Компанія «ДАНКО
ДЕКОР» є родоначальником декорування скляної тари в Україні.
На сьогодні підприємство пропонує найбільший в Україні асортимент послуг з
декорування скляних пляшок та скляної тари. Компанія була заснована в 2004 р. В ті часи
єдиним інструментом, що дозволяв відрізнити один продукт в скляній тарі від іншого була
традиційна паперова етикетка. «ДАНКО ДЕКОР» перша в Україні запропонувала ідею
декорування пляшок. Це були пляшки для горілки, які стали справжньою сенсацією на
ринку иа допомогли зберегти лікеро-горілчаній компанії-замовнику лідерство в сегменті
протягом багатьох років. Тоді «ДАНКО ДЕКОР» по праву набула статусу «піонера» декорації
пляшок в Україні. Сьогодні територія виробничих складів, складських приміщень та
дослідницьких лабораторій ТОВ «ДАНКО ДЕКОР» складає 12 000 м кв., а підприємство є
роботодавцем для 100 + працівників. Неодноразово роботи компанії «ДАНКО ДЕКОР» були
удостоєні нагород на національних або міжнародних виставках та конкурсах в номінації
«Дизайн упаковки». Але, за словами керівництва «ДАНКО ДЕКОР», найкращою оцінкою
праці є довіра найбільших горілчаних компаній України та партнерів з багатьох країн світу.
За 15 років роботи підприємство реалізувало більше 500 проектів, замовниками яких є 140
+ підприємств з країн Європи, Азії та Північної Америки. Декоровану пляшку виробництва
«ДАНКО ДЕКОР» бачив кожен 5-й мешканець світу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Скло України»
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АМКУ начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения
компанией Skyrizon Aircraft Holdings Ltd (Виргинские о-ва) и ГК
"Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".
Одновременно АМКУ рассматривает сделки по приобретению компанией Skyrizon
Aircraft Holdings Ltd акций панамского офшора Granum Corporation, а также Likatron
Enterprises Ltd и Reckoner Investment Holdings Ltd (обе - Кипр), в каждой из которых
виргинская компания намерена получить более 50%. "Эти концентрации являются этапами
многоступенчатой сделки, направленной на приобретение компанией Skyrizon Aircraft
Holdings Limited и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля
над ПАО "Мотор Сич", – сказано в сообщении. В ходе рассмотрения дел АМКУ планирует
исследовать влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и
вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных
двигателей, а также промышленных газотурбинных приводов. По данным НКЦБФР, на
конец 2018 г. Skyrizon Aircraft Holdings Ltd принадлежало 10% акций "Мотор Сичи", Granum
Corporation – 9,27%, Likatron Enterprises Ltd – 9,99%. Еще 17,31% контролировала панамская Business House Helena AG, 6,23% – белизский офшор "Твинстар Холдингс С.А.", 9,7% –
ООО "Мотор-Интеркомс", 9,3% – ЧАО "Торговый дом "Елена", а 5,01% – физлицо-нерезидент
Ван-Синьлей. В феврале 2019 г. заместитель министра экономразвития и торговли Юрий
Бровченко заявлял, что государство совместно с инвесторами из КНР намерено развивать
АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав концерна "Укроборонпром"),
которые разрабатывают и производят авиационные двигатели. По словам замминистра, на
эти цели будет направлена часть мз 2,82 млрд грн, которые предусмотрены в госбюджете2019 на пополнение уставного капитала "Укроборонпрома". Как сообщалось, в 2017 г. стало
известно, что СБУ подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в
незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич"
китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry
Investment Co., Ltd. Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100%
уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою
очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings
Limited. По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО
"Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. СБУ в июле 2017
года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к
преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил
арест на акции "Мотор Сичи". В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор
Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии,
направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.
…

Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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СБУ блокувала фінансування терористичної організації «ДНР»
групою компаній «Мотор Січ»

Турки инвестируют $5 млн. в строительство
завода в Одесской области
06.07.2019

Предприятие будет производить гидравлическое и пневматическое
оборудование, трубы, а также заниматься обработкой метала. Об этом
сообщает служба новостей портала inventure.com.ua
Инвестором проекта является компания "Одесса Гидравлик". Ее директор Ахмет
Догу считает, что деятельность компании важна для Украины, так как она непосредственно
влияет на развитие машиностроительного комплекса. Компания имеет две свои фабрики в
Турции, продукция которых экспортируется в 40 стран мира. Руководство фирмы возлагает
большие надежды на успешную реализацию проекта в Одесской обл. Завод создаст около
200 рабочих мест. Как отметил Ахмет Догу, компания уже в течение 5-6 лет работает с 20
крупными украинскими партнерами. Директор Департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА Е.Волынец заявила, что ее команда
готова поддерживать любого иностранного инвестора, независимо от объема инвестиций.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Завод «Артем» зобов’язали виплатити $1,5 мільйони
підсанкційній компанії з РФ
11.07.2019

Київський суд зобов’язав оборонний завод Державна акціонерна
холдингова компанія (ДАХК) «Артем» виплатити $1,5 мільйони російській
компанії «Авіа-ФЕД-Сервіс».
Незважаючи на той факт, що компанія з РФ перебуває під санкціями, а договір, за
яким виплачується борг, укладений у 2014 р. за контрактом із оборонним підприємством
РФ «Гелікоптери Росії», суд не побачив жодних доказів того, що виконання рішення суду
несе загрозу національній безпеці України, повідомляють «Українськi Новини». Рішення
було винесено після багаторічного судового розгляду, який розпочався у грудні 2016 р. Тоді
російська компанія звернулася до українського суду з позовом про дозвіл примусового
виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ, який передбачувано виніс рішення на користь російської компанії. У 2017 р. у
стягненні коштів було відмовлено, однак у вересні 2018 р. Верховний Суд України скасував
ці рішення і повернув справу на повторний розгляд, а в грудні 2018 р. вже Шевченківський
суд Києва виніс протилежне рішення, задовольнивши вимоги позивача. ГАXK «Артем»
подав апеляцію, і ось наприкінці червня Апеляційний суд її відхилив, і рішення набрало
чинності. Завод з концерну «Укроборонпром» не хотів виплачувати кошти, зазначаючи, що
«Авіа-ФЕД-Сервіс» перебуває під українськими санкціями, а також що компанія спочатку (в
грудні 2014) укладала договір на виконання зобов’язань перед холдингом «Гелікоптери
Росії». Однак суд постановив, що російська юрисдикція компанії та її перебування під
санкціями причиною для невиплати бути не може, а доказів загрози національній безпеці
після виконання рішення суду надано не було. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
Аудит завода “Укроборонпрома” обнаружил торговлю
с РФ и миллионные потери
11.07.2019

Госаудитслужба провела проверку ГП “Радиоизмеритель” за 2014 –
2019 гг, который является участником концерна “Укроборонпром”, и
обнаружила многочисленные финансовые нарушения.
“Проверка установила, что в течение этого периода, главными потребителями
экспортируемой продукции были: РФ, Казахстан, Польша, Латвия, Литва, Азербайджан,
Испания и Беларусь на общую сумму 43,7 млн гривен. При этом, размер прибыли при
экспорте составляет 10% от производственной себестоимости. Хотя размер прибыли при
реализации отечественным производителям согласно калькуляций составляет 20%
производственной себестоимости”, – говорится в сообщении. Отмечается также, что одним
из закупщиков является российская компания ООО “Авиаторг”, которая заказывала
самолетные дальномеры СД-75. Кроме этого, на складах ГП “Радиоизмеритель” аудиторы
нашли малоликвидную продукцию, которая хранится более семи лет и в случае отсутствия
покупателя может привести к потерям на сумму 13,6 млн гривен. Подчеркивается, что
часть продукции, изготовленной по собственному усмотрению руководства завода на
общую сумму 980 тысяч гривен, не может быть использована в самолетостроении. В то же
время недостатки при управлении затратами стали причиной их завышения из-за закупки
запасов на производство еще на один миллион гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Суд визнав законними дії Мінекономіки
щодо «Електронмашу»
15.07.2019

Північний апеляційний госпсуд визнав законними дії Міністерства
економічного розвитку і торгівлі щодо ДП «Електронмаш» стосовно
збільшення статутного капіталу на суму нерозподіленого прибутку.
"11 липня 2019 року Північний апеляційний господарський суд відмовив Первинній
профспілковій організації державного підприємства «Електронмаш» у задоволенні
апеляційної скарги. Профспілкова організація «Електронмаш» скаржилась на рішення
Господарського суду міста Києва, який 11 грудня також визнав дії Мінекономрозвитку
щодо держпідприємства правомірними", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Як відомо, у 2016 р. Мінекономрозвитку видало наказ про збільшення статутного капіталу
державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш» на суму нерозподіленого
прибутку, який, на думку керівництва ДП, належить співробітникам в формі матеріальних
активів (понад 64 млн грн). На думку профспілки ДП «Електронмаш» близько 60% майна
державного підприємства належить трудовому колективу. Таку позицію первинна
профспілкова організація пояснює тим, що в 1986 р Рада міністрів СРСР ухвалила постанову
про реалізацію «пілотного проекту», в рамках якого прибуток низки експериментальних
держпідприємств міг розподілятися між працівниками підприємства з наступним
нарахуванням доходів. Первинна профспілкова організація в позовній заяві до
Мінекономрозвитку стверджувала, що керівництво ДП «Електроншмаш» частину
отриманого прибутку не розподіляло між співробітниками, а інвестувало в основні фонди.
Водночас, у керівництва ДП «Електронмаш» відсутні будь-які первинні документи, які
могли би підтвердити, що кошти, які повинні були бути розподілені між співробітниками,
керівництво інвестувало в основні фонди. Також у міністерстві стверджують, що
керівництво ДП «Електронмаш» не змогло надати ніяких доказів існування домовленості з
трудовим колективом щодо утримання частки заробітної плати для реінвестування. Відтак,
в Мінекономрозвитку немає жодних законних підстав вважати, що будь-яка частка майна
ДП «Електронмаш» належить третім особам, наголошує пресслужба. Взявши до уваги
зазначені аргументи, апеляційний суд підтвердив правомірність рішень та дій міністерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну
діяльність групи компаній «Мотор Січ», яка протягом двох років фінансувала
діяльність терористичної організації «ДНР».
Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що
посадовці відокремленого підрозділу групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», який
розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні
господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних
операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України,
РФ та так званої «Донецької народної республіки». У результаті оборудки до «Центрального
Республиканского банка ДНР» надходили платежі «Сніжнянського машинобудівного
заводу» у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих
«податків та інших обов’язкових платежів». Співробітники СБ України задокументували, що
зокрема за 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до бюджету «ДНР» сплачено
понад 32 мільйона російських рублів. Заводом також здійснювалась передача на
безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званих «Міністерства
доходів та зборів Донецької народної республіки», через яке безпосередньо фінансувались
незаконні збройні формування бойовиків. Слідчі Служби безпеки України та прокурор
Донецької області оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу
«Сніжнянський машинобудівний завод» у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство для
встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
 ПРОМИСЛОВЕ & ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Европейский спрос на украинскую технику: Corum Group
получил новый заказ из Польши
18.07.2019

Машиностроительная компания Corum Group (ДТЭК) выиграла
тендер от Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG), крупнейшей в Европе
горнодобывающей компании.
Литые компоненты для механизированных крепей изготовят заводы «Корум Свет
шахтера» (Харьков) и «Корум Дружковский машиностроительный завод». Это уже третий
заказ от PGG за год. «Более 750 млн грн - сумма заказов от PGG за последний год. И это - не
только инвестиции в экономику страны. Это загрузка наших предприятий, а значит стабильная работа для 4 тыс. сотрудников. Это зарплаты, социальные гарантии, налоги в
бюджет», - комментирует и.о. генерального директора Corum Group Михаил Потапов.
Отгрузка литых компонентов для крепей по новому заказу – в начале 2020 г. В прошлом
году Corum Group поставил для PGG механизированный комплекс из 140 секций крепи ZRP
15/35, который успешно работает на шахте Sośnica. До конца этого года «Корум
Дружковский машиностроительный завод» произведет еще один лавокомплект из 135
секций крепи для другой шахты PGG - Piast-Ziemowit. Corum Group выполняет заказы в
соответствии с европейскими стандартами производства, о чем свидетельствуют
международные сертификаты: ISO 9001 о соответствии менеджмента качества и ISO 38342:2008 о соответствии качества сварочного производства требованиям ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам Corum Group
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На Київській ГАЕС запустили реконструйований
"Турбоатомом" гідроагрегат
16.07.2019

На Київській ГАЕС відбулось введення у дослідну експлуатацію після
реконструкції гідроагрегату №2, яку успішно виконали АТ "Турбоатом"
спільно з ДП "Завод "Електроважмаш".
Головною метою реконструкції агрегатів було підвищення їх потужності та
продовження експлуатації на 40 років. Завдяки встановленим новим турбіні та генератору
приріст потужності гідроагрегату №2 нині складає 5,3 МВт. Відтак за результатами
реконструкції потужність агрегату зросла до 47,1 МВт. В новому робочому колесі
коефіцієнт корисної дії збільшено на 3% і складає 95,15%, що забезпечить продуктивніше
використання водних ресурсів. У промислову експлуатацію гідроагрегат №2 буде введений
01 жовтня 2019 року. З липня до вересня проходитиме етап дослідної експлуатації, під час
якої відбудеться визначення відповідності обладнання та системи технічної специфікації,
фахівці перевірять функції системи та підтвердять здатність системи працювати у
промислових умовах. За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря
Сироти, роботи виконувались згідно з контрактом на реконструкцію гідроагрегатів
Київської ГАЕС №2, 4, 6 за кошти Європейського інвестиційного банку та Європейського
банку реконструкції та розвитку. "Ми разом з нашим партнером "Електроважмашем" взяли
участь у тендері на реконструкцію Київської ГАЕС і у конкурентній боротьбі перемогли
таких виробників, як консорціум ANDRITZ HYDRO GmbH (Німеччина) та Voith Hydro GmbH &
Co. KG, (Австрія). Згідно отриманого контракту, "Турбоатом" та "Електроважмаш"
виконують реконструкцію трьох агрегатів, а саме проектування, виготовлення,
випробування, поставку, монтаж та введення в експлуатацію трьох радіально-осьових
турбін та трьох генераторів, - зазначив генеральний директор "Турбоатома" Віктор Суботін.
За його словами, всі основні вузли турбіни, включаючи робоче колесо, напрямний апарат,
модернізацію вала турбіни, були виготовлені заводом своїми силами на власних
виробничих потужностях без залучення сторонніх організацій. Така організація
виробництва сприяє отриманню максимального економічного ефекту від реалізації
контракту. Представник ЄБРР в Україні Жан-Ерік де Загон наголосив, що загалом
"Укргідроенерго" залишається замінити 16 із 100 турбін, три з них – на Київській ГАЕС, в
рамках угоди з ЄБРР і ЄІБ. "Цей проект обійдеться в 370 мільйонів євро. Він збільшує частку
відновлюваних джерел енергії в Україні та наближає українську енергетику до
європейських стандартів. Нагадаємо, 11-12 липня керівництво ДП НАЕК "Енергоатом" та
представники всіх українських атомних електростанцій зібралися у Харкові на АТ
"Турбоатом" для обговорення питань стосовно модернізації діючих блоків АЕС та розвитку
атомної енергетики України. Відзначимо, наприкінці червня 2019 року на енергоблоку № 5
АЕС "Козлодуй" (Болгарія) відбулись гарантійні випробування турбіни К-1000-60/1500-2,
модернізованої "Турбоатом".
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

Суди: "Запоріжтрансформатор" має повернути $12,9 млн
боргу для "Райффайзен Банку Аваль"
17.07.2019

Верховний Суд України відмовився задовольнити касаційну скаргу
ПАТ “Запоріжтрансформатор” та залишив без змін постанову Центрального
апеляційного госпсуду від 04.04.2019 (у справі №908/919/17).
Мова йде про постанову, якою компанію-скаржника було зобов’язано погасити
заборгованість перед “Райффайзен Банком Аваль” на суму $12,9 млн (за кредитною угодою
№01/02-19/12 від 02.10.2009 та кредитним договором №010/02-19/12/22 від 23.09.2011).
Нагадаємо, “Запоріжтрансформатор” пов`язують з Костянтином Григоришиним. У
держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія).
Як писав Finbalance, ІНГ Банк намагається в судовому порядку стягнути із
“Запоріжтрансформатора” 7,2 млн дол, а ING Bank N.V. - 28,4 млн дол. Крім того, ІНГ Банк
звернувся з позовом у Госпсуд Сумської області до ПАТ "Сумське машинобудівне наукововиробниче об`єднання" (“Сумське НВО”, теж пов’язують з Григоришиним) про стягнення
$9,97 млн 17.12.2018 Госпсуд м. Києва на прохання Промінвестбанку повернув йому заяву
про забезпечення позову (в справі №910/16704/18) шляхом накладення арешту на кошти
ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і ТОВ «Енерджі Сервіс» в межах суми стягнення в розмірі
$32,9 млн. Як писав Finbalance, згідно з судовими матеріалами, ліквідатор “Всеукраїнського
банку розвитку” (був підконтрольний Олександру Януковичу) подав низку позовів до ПАТ
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" про стягнення заборгованості:
5,6 млн дол за кредитним договором №KKPOD.80407.024 від 29.10.2013 (справа
№920/1397/15); 5,7 млн дол за кредитним договором № ККРОD.80407.017 від 22.05.2013
(справа №920/1396/15). 11,3 млн дол за кредитним договором №ККРОD.80407.006 від
07.03.2013 (справа №920/1395/15). Раніше Сбербанк подавав позов до дочірнього
підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» про солідарне стягнення
заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії від 11.02.2011 року в сумі 28,76
млн дол. Як третя особа в цій справі (№920/99/16) фігурувало ПАТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім.М.В.Фрунзе».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
SolarGaps будує в Україні фабрику з виробництва
сонячних ламелей
18.07.2019

Український стартап SolarGaps, що займається виробництвом жалюзі з
сонячними панелями, запускає в Україні фабрику на 1 тис. кв.м., де
вироблятимуться світлочутливі елементи.
“Ми зараз монтуємо обладнання та будуємо свою першу “зелену” фабрику. Це
приміщення на тисячу квадратних метрів, де вже встановлено обладнання, з допомогою
якого ми зможемо займатися виробництвом сонячних ламелей в Україні”, – розповів
засновник компанії Євген Ерік. Як зазначив Ерік, раніше компанія замовляла світлочутливі
елементи на фабриці у Китаї. У майбутньому компанія сподівається перейти до повного
циклу виробництва своїх сонячних жалюзі в Україні. Фабрика знаходиться у десяти
кілометрах від Києва. Орієнтовно повноцінне виробництво буде запущено через місяць.
Крім обладнання будівля облаштована й сонячними панелями для генерації електричної
енергії . І за словами засновника проекту, у майбутньому компанія планує відмовитися від
підключення стаціонарних електромереж та забезпечуватиме потреби виробництва енергії
за рахунок власної зеленої генерації. “Головна мета цієї фабрики зробити наші рішення
доступними для кожного. Українська версія продукту (жалюзі SolarGaps – прим. ред.).
коштуватиме вдвічі, якщо не більш дешевше, ніж європейська. Тобто той продукт, який ми
віддаємо на експорт, але буде поступатися йому за якістю”, – розповів Євген Ерік. При цьому
він зазначив, що проект все ще шукає додаткові джерела фінансування та інвесторів.
Нагадаємо, на початку квітня український стартап SolarGaps отримав грант на €1 млн, який
запланував витратити на доопрацювання b2b-продукта та його підготовки до виходу на
ринок. Фінансування надано Єврокомісією в рамках програми Horizon 2020. А в середині
травня SolarGaps перемогла в номінації Smart renewable energy світового конкурсу рішень в
галузі енергетичного переходу The smarter E AWARD 2019 в Мюнхені.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Харьковский авиазавод объявил
о вакансии
01.07.2019

Харьковский
авиазавод
объявил
о
вакансииХарьковское
государственное авиационное производственное предприятие объявило
вакансию менеджера по маркетингу.
Как сообщили в Харьковской областной службе занятости, зарплата - 8 тыс.грн.
Задания и обязанности: исследование рынка авиационной техники по интернету,
подготовка информации о потенциальных покупателях и эксплуатантах самолетов,
выпускаемых предприятием, разработка концепции и макетов рекламной печатной и
имиджевой продукции, участие в выставочных мероприятиях. Обязательное знание
английского языка. Знание ПК: Word, Excell, Photoshop, CorelDraw. Стаж работы - 1 год.
Читать полностью >>>
По материалам wing.com.ua
ДК "Укроборонпром" у апеляційному суді відстояв інтереси
України в справі з російським "МіГом"
01.07.2019

Північно-західний апеляційний господарський суд виніс рішення на
користь України у справі ДП "Красилівський агрегатний завод" та
"Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ".
У позові російської компанії до українського оборонного підприємства повністю
відмовлено. Відповідне рішення було прийнято судом 27 червня. Нагадаємо, що російське
підприємство намагалось відсудити у "Красилівського агрегатного заводу" 5 млн рублів. До
того ж, суд першої інстанції – Господарський суд Хмельницької області, у квітні цього року
підтримав країну-агресора. Рішення було ухвалено 18 квітня суддями Смаровоз М.В.,
Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924/774/18.
Рішення повністю суперечить Указу Президента України № 82/2019 про введення в дію
рішення РНБО України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення
змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Вказаним Указом АТ "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", було включено
до списку юридичних осіб щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції),
відповідно до вимог Закону України "Про санкції". Українські санкції проти Російської
Федерації, указ про розширення яких було підписано Президентом України Петром
Порошенком, синхронізовані з аналогічними санкціями Європейського Союзу і США.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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СБУ викрила посадовця Міноборони на розкраданні та
привласненні коштів оборонного підприємства
01.07.2019

Контррозвідники СБУ викрили протиправну схему привласнення
коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний
посадовець Міністерства оборони України.
Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових
представництв МО організував механізм розкрадання та привласнення коштів державного
підприємства «Антонов». Оборудка відбувалась через укладання фіктивних цивільноправових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану
літаків, які прибували на ремонт. Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки
передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до
аварійних ситуацій та людських жертв. Унаслідок протиправних дій зловмисника
стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад п’ять
мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 191
Кримінального кодексу України, за матеріалами СБУ слідчі Святошинського управління
поліції провели санкціоновані слідчі дії. Під час обшуків правоохоронці виявили проекти та
чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та
носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа
співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома
укладались угоди. Також виявлено записи «чорної» бухгалтерії тіньових оборудок,
документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Руководство завода по изготовлению беспилотников для
армии подозревают в завладении 22 млн грн
11.07.2019

Полиция подозревает руководство завода "Меридиан", изготавливающего беспилотные авиационные комплексы для армии, в завладении 22
млн гривен. Об этом говорится в материалах суда.
Указано, что полиция с ноября 2018 года ведет расследование по признакам состава
уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом)
Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования установлено, что 27 сентября 2018
года поступило письменное обращение генерального директора ООО "Меридиан Союз" о
факте возможного злоупотребления служебным положением руководства ОАО "Меридиан"
им. С. П. Королева" с целью незаконного завладения денежными средствами предприятия.
Завод "Меридиан" находится в Киеве на территории около 22,3 га, общая площадь зданий
160 тыс. кв. м. Часть занимаемых обществом помещений сдается в аренду субъектам
предпринимательской и хозяйственной деятельности. Одним из основных крупных
акционеров общества является государство в лице концерна "Укроборонпром" (ему
принадлежит 50% акций) и ООО "Меридиан Союз" (принадлежат 40,0753% акций). "В
период с 18 февраля 2017 по 22 января 2018 руководством ОАО "Меридиан" им. Королева" в
процессе осуществления хозяйственной деятельности совершено незаконное завладение
денежными средствами предприятия при проведении хозяйственных операций с
компаниями с возможными признаками фиктивности на общую сумму 22 млн гривен", сказано в материалах суда. Основной сферой деятельности предприятия является
обеспечение обороноспособности страны, а именно: сотрудничество с Киевским
политехническим институтом по разработке и изготовлению беспилотников беспилотных авиационных комплексов Spectator.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
ГП "Авиакон" возобновит килевые балки
украинских Ми-24П
17.07.2019

ГП "Авиакон", входящая в концерн "Укроборонпром" проведет
работы по восстановлению килевых балок для вертолетов Ми-24П
Вооруженных сил Украины из состава миссии ООН.
Конотопский «Авиакон» признали победителем тендера на подобную задачу, таким
образом "Авиакон" является единственным предприятием в Украине, которое относится к
сфере управления ГК "Укроборонпром", и способно оказывать услуги по капитальному
ремонту авиационно-технического имущества для обеспечения выполнения ремонта
вертолетов типа Ми-24 в процессе их эксплуатации. Предприятие проведет работы по
ремонту килевой балки с вертолета Ми-24П с изготовлением ложементов, с окраской в
белый цвет и нанесением надписей в соответствии с Миссии ООН и предоставлением услуг
по нивелированию. Также отмечается, что общая сумма договора - 379 767.92 грн.
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
Перший композитний гелікоптер українського
виробництва створять у 2020 р.
18.07.2019

У 2020 р. на ПАТ «Мотор Січ» планують створити повністю
композитний гелікоптер українського виробництва та виробляти двигуни
для ударних БПЛА. Про це розповіли на підприємстві.
Наразі на підприємстві вже опановане виробництво практично всіх деталей для
гелікоптерів, при цьому багато з них суттєво перевершують за показниками радянські та
російські аналоги. Уже цього року за американською технологією на заводі запланований
запуск виробництва композитних лопатей для гелікоптерів. Крім виробництва гелікоптерів
та двигунів для пілотованої авіації, «Мотор Січ» збирається зайнятися й двигунами для
ударних безпілотників. Композитний матеріал (КМ), композит – багатокомпонентні
матеріали, що складаються, як правило, з пластичної основи (матриці), армованої
наповнювачами, що володіють високою міцністю, жорсткістю тощо. Поєднання різнорідних
речовин призводить до створення нового матеріалу, властивості якого кількісно і якісно
відрізняються від властивостей кожного з його складових. Варіюючи склад матриці і
наповнювача, їхнє співвідношення, орієнтацію наповнювача, отримують широкий спектр
матеріалів з необхідним набором властивостей. Композити перевершують традиційні
матеріали і сплави за своїми механічними властивостями і в той же час вони легші.
Використання композитів зазвичай дозволяє зменшити масу конструкції при збереженні
або поліпшенні її механічних характеристик.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Укрзализныце нужно 13 млрд грн на обновление парка
тепловозов и 60 млрд грн - электровозов

Компанія Новинського вкладе понад $1 млн
в модернізацію Херсонської верфі
02.07.2019

Компанія Smart Maritime Group, що входить у Смарт-Холдинг
бізнесмена і політика Вадима Новинського, впроваджує на Херсонській
верфі інвестиційну програму модернізації виробництва.
На встановлення нового обладнання буде витрачено понад 30 млн гривень,
повідомляє ЦТС. У першу чергу програма передбачає придбання машини порізки металу
компанії ECKERT (Польща), яка буде встановлена замість одного з газових OmniMat 70?80-х
років випуску. Ще одним пунктом інвестпрограми буде придбання нового зварювального
устаткування. Також на верфі замінять компресори, капітально відремонтують кранове
обладнання та дах виробничих цехів. Крім того, Smart Maritime проведе капітальний
ремонт дока, модернізацію цеху порізки металу і придбання зварювального обладнання на
Миколаївській судноверфі. Раніше повідомлялося, що структури Вадима Новинського
викупили у компаній Віктора Пінчука частку в британській компанії Regal Petroleum.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
На Херсонской верфи Смарт Меритайм Групп состоялась закладка
третьего танкера для голландской VEKA Group
16.07.2019

Смарт Меритайм Групп (СМГ, Smart Maritime Group) произвел
закладку третьего насыщенного корпуса танкера-химовоза для
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.
Торжественная церемония закладки судна состоялась на Херсонской верфи СМГ.
Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних
водных маршрутах Европы. Дедвейт танкера - 5000 тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м,
высота борта – 6,6 м. Порт приписки - Антверпен, Бельгия. Экипаж 5 человек. Согласно
контракту, СМГ изготовит насыщенный корпус, выполнит его окраску, проведет монтаж
общесудовых систем трубопроводов, а также произведет монтаж палубного насыщения.
Контракт предполагается выполнить в течение 10 месяцев Его стоимость составляет
свыше 2 млн евро. «Третий танкер подряд говорит за себя, размещение иностранных
заказов на постоянной основе свидетельствует о нашей высокой конкурентоспособности,
качестве работы, профессионализме. Для рабочих и их семей это строительство означает
гарантированные зарплаты. Мы готовы не останавливаться на достигнутом» - отметил
генеральный директор СМГ Василий Федин. В торжественном митинге приняли участие
сотни горожан, представители ведущих предприятий области, а также ветеранской
организации Херсонского судостроительного завода. История успешных партнерских
отношений СМГ с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это время СМГ построил для
VEKA 10 корпусов танкеров-химовозов. Только в этом году СМГ построил и передал
голландской компании два аналогичных судна. VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав
судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды).
Группа основана в 1988 году. Компания специализируется на строительстве и
обслуживании судов внутреннего судоходства. В референс-листе компании двухкорпусные
химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие
типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах: в Леммере, Хусдене,
Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной Европе и, частично, в Азии.
Читать полностью >>>
По материалам СМГ
В Украине может остановиться развитие
судостроения - Вадатурский

03.07.2019

Обновление парка тепловозов "УЗ" оценивается в более чем 13 млрд
грн, а потребность в финансировании закупки и модернизации
электровозов составляет почти 60 млрд грн до 2025 г.
Директор по стратегическому развитию и инвестполитике АО "Укрзализныця"
Антон Саболевский сообщил, что из 13 млрд 5,2 млрд грн нужны на приобретение 40
американских тепловозов ТЭ33АС, 1,5 млрд грн - на капремонт 60 тепловозов 2ТЭ116, 2,4
млрд грн - на текущий ремонт локомотивов, 4 млрд грн грн - на восстановление и ремонт
маневровых локомотивов. Как уже было сказано, потребность в финансировании
электровозов составляет почти 60 млрд грн. Потенциальный объем рынка вагонов, по
оценкам УЗ, в ближайшие годы составляет более 64 тыс. вагонов, поскольку только в
собственности АО "Укрзализныця" почти 64 тысяч грузовых вагонов старше 25 лет. Среди
них более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс.
фитинговых платформ и другой подвижной состав. По словам Антона Саболевского,
мультипликатор инвестиций для экономики Украины в вагоны - более 3, а локализация
производства более 90%. Компания планирует приобрести 5 тыс. полувагонов в рамках
проекта с ЕБРР. Напомним, что ранее Андрей Рязанцев говорил, что компании нужен 1 трлн
грн в течение 30 лет. "Наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и
инфраструктуры. Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в
течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн грн. За это время нам нужно модернизировать 20
тыс. км инфраструктуры и приобрести 2 тыс. локомотивов. Это будет делать УЗ или все
вместе (УЗ и бизнес. - ЦТС), но это нужно", - заявил топ-менеджер в сентябре 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

ЄІБ інвестує 110 мільйонів у модернізацію
залізничного транспорту
04.07.2019

У Запорізькій і Дніпропетровській областях можуть з'явитися нові
електрички. Гроші на оновлення залізничного транспорту готовий надати
Європейський інвестиційний банк.
"Представляючи сторону банку ми б хотіли акцентувати увагу на тому, що ми готові
інвестувати кошти банку в поліпшення приміського сполучення. Але для того, щоб
інвестиції мали стабільний характер, мають бути технічні зміни", - говорить провідний
економіст Європейського інвестиційного банку Пірс Вікер. На приміських пасажирських
перевезеннях Запорізької області щороку обслуговується близько 7,5 мільйона пасажирів.
При цьому, середній вік електричок - близько 30 років. Буквально через кілька років
залізничний транспорт морально застаріє настільки, що не відповідатиме вимогам
перевезень пасажирів. Крім того, європейці відзначають в Україні занадто багато зупинок і
електрички їдуть зі швидкістю, яка вдвічі менша, ніж в Європі. Не відповідають вимогам і
перони. "Проект, який ми сьогодні розглянемо, пропонує не тільки оновлення рухомого
складу, а й також системні зміни в організації пасажирських перевезень. Пілотними
регіонами для проекту обрано Запорізьку і Дніпропетровську область", - сказала заступник
директора Департаменту інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Юлія Гуреєва. У разі,
якщо домовленості буде досягнуто, то на початковому етапі буде закуплено 8 нових
електромашин. Європейці готові інвестувати 110 млн євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
На КВБЗ відбувся брифінг з нагоди підписання контракту на поставку
партії вантажних вагонів для компанії FERREXPO

16.07.2019

Принятие законопроекта №2475а-д «О внутреннем водном
транспорте»
способствует
прекращению
развития
украинского
судостроения и судоходства, пишет latifundist.com
Такое мнение высказал гендиректор и основной владелец компании «НИБУЛОН»
Алексей Вадатурский в Facebook. «Борис Козырь стал соавтором законопроекта «О
внутреннем водном транспорте» 2475 (а впоследствии — 2475-д), вобравший в себя все
нормы, направленные против развития украинского судостроения. В течение двух лет нам
пришлось приложить очень много усилий: подключить международные финансовые
институты, обратиться ко многим профильным организациям, выступать на круглых
столах и конференциях, везде объявлять и публиковать свою позицию — законными
методами и публично бороться, чтобы законопроект Бориса Козыря не был принят», —
написал Алексей Вадатурский. По мнению владельца «НИБУЛОНа», первая угроза от
принятия закона «О внутреннем водном транспорте» — это возможность без каких-либо
ограничений сбрасывать все сточные воды и нечистоты из туалетов с судов в реку при
движении судов вдоль рек Южный Буг и Днепр. «Эти нечистоты будут в ваших кранах и на
ваших огородах. Это будет на пути от Николаева до Вознесенска, или из Очакова в
Вознесенск, или даже в Киев или Беларусь. Пять миллионов украинцев пьют и пользуются
водой из Днепра, аналогично жители сел, расположенных возле Южного Буга», — написал
он. Второй угрозой Алексей Вадатурский называет «евробляхи» — старые
полуразрушенные суда, завезенные без уплаты пошлины в страну. «Теперь Борис Козырь с
соавторами ставят себе за цель заполонить украинские реки 40-50-летними судамиевробляхамы, выведенные после распада СССР в оффшоры. Дырявыми корытами, которые
еще и сточные воды будут в нашу реку сливать. Это навсегда поставит крест на
возможности развития украинского судостроения и оставляет без работы николаевского
судостроителя», — добавил он. По словам Алексея Вадатурского, этим законопроектом
(часть 5 статьи 12 проекта) также дается право бесконтрольно проводить
дноуглубительные работы любой акватории без согласования местными органами власти,
без каких-либо экспертных выводов и общественного обсуждения, то есть в полностью
закрытом режиме, что противоречит законодательству. Кроме того, он добавил, что в
Украине функционирует 31 судостроительный завод, на которых ранее работало 160 тыс.
человек. Сегодня на всех этих предприятиях всего 3 тыс. работников, в том числе и в
Николаеве. Среди них есть и такие предприятия, где годами люди не получают зарплату.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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05.07.2019

На Крюківському вагонобудівному заводі 4 липня відбувся брифінг,
який провели голова правління ПАТ «КВБЗ» Анатолій Шабала і народний
депутат України Костянтин Жеваго.
Вони зробили заяву щодо нового контракту на поставку великої партії вантажних
вагонів виробництва КВБЗ для компанії FERREXPO. Між Публічним акціонерним
товариством «Крюківський вагонобудівний завод» та Біланівським гірничозбагачувальним
комбінатом, що входить в компанію FERREXPO, підписано контракт на поставку 400
вантажних вагонів. Це глуходонні вантажні вагони моделі 12-7019, першу партію яких - 50
штук - КВБЗ поставить вже у вересні. Решту – 350 вагонів – у жовтні-грудні поточного року.
Зараз на підприємстві йде підготовка виробництва цієї продукції. Крюківський
вагонобудівний завод давно і плідно співпрацює з компанією FERREXPO у рамках програми
співпраці в Полтавській області. Причому ГЗК компанії є найбільшими замовниками
продукції КВБЗ в регіоні, починаючи з 2002 року і по сьогоднішній день. Крюківські
вагонобудівники – учасники реконструкції і розширення Полтавського ГЗК, для якого
виготовлялися оснащення, металоконструкції і обладнання в значних обсягах. Компанія
FERREXPO є постійним замовником вантажних вагонів виробництва КВБЗ. Так в грудні
2018–лютому 2019 року КВБЗ виготовив і поставив Єристовському ГЗК 200 вантажних
піввагонів моделі 12-783. Співпраця КВБЗ і FERREXPO - це хороший приклад партнерства
компаній, яке забезпечує створення робочих місць, сплату податків…
Читати повністю >>>
За матеріалами КВБЗ
АТ "Укрзалізниця" відповіла на мільярдний
позов Крюківського заводу
13.07.2019

АТ "Укрзалізниця" заявила, що КВБЗ "маніпулює фактами" та
порадила усунути "конструктивні недоліки", які, за словами компанії, були
виявлені у ході експлуатації поїздів виробництва КВБЗ.
"Скільки Укрзалізниця має купити пасажирських вагонів - визначає річний фінплан
компанії, а не Крюківський вагонобудівний завод", - підкреслили в УЗ. В компанії підтверджують, що уклали з заводом угоду на купівлю 54 пасажирських вагонів, але згодом Кабмін
затвердив фінансовий план компанії, яким передбачається закупівля лише 20 вагонів - 10 у
цьому році та 10 у наступному. "Укрзалізниця вже внесла заводу авансовий платіж за 5
пасажирських вагонів, з яких поставлено 3. Щодо 2 вагонів класу РІЦ, то компанія очікує від
заводу-виробника надання ним повного пакету документів, який би підтвердив відповідність цих вагонів вимогам курсування в міждержавному сполученні, де ширина колії 1435
мм", - йдеться у повідомленні. В УЗ закликали Крюківський завод "не маніпулювати
фактами, а вдосконалювати якість рухомого складу та усунути конструктивні недоліки, які
були виявлені в ході експлуатації швидкісних поїздів виробництва КВБЗ". Нагадаємо,
Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу
проти "Укрзалізниці" про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень.
КВБЗ підкреслює, що "Укрзалізниця" порушила чотири договори на поставку 54
пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні
2018 і січні 2019 р., та не сплатила авансові платежі за договорами. На КВБЗ стверджують,
що "Укрзалізниця" своїми діями веде завод до банкрутства.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Компания "Укрзализныця" рассматривает Bombardier как
потенциального поставщика электровозов

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

17.07.2019

Основными претендентами на поставку электровозов называют
Alstom, CRRC и Bombardier. Об этом ообщил директор по стратегическому
развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский
Преимуществом именно этих поставщиков является то, что они уже производят
технику для колеи 1520 мм. "Сейчас "Укрзализныця" ведет активные переговоры с
потенциальными партнерами. Главными претендентами являются Alstom, CRRC и
Bombardier. Основное преимущество этих производителей в том, что они имеют готовые
модели электровозов для колеи 1520 мм, а остальные требует довольно значительного
времени, чтобы такие модели разработать", - отметил в интервью "Магистрали" директор
по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон
Саболевский. Однако в конечном итоге главным критерием отбора будет общая стоимость
электровоза с учетом его жизненного цикла. Сюда входит начальная цена локомотива,
стоимость его обслуживания и условия финансирования проекта. Обязательным условием
для "Укрзализныци" является локализация производства в Украине. В апреле министр
инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина уже имеет положительный опыт
сотрудничества с мировыми компаниями, в частности с General Electric, и готова повторить
этот опыт с канадскими производителями подвижного состава. Также, по словам
Саболевского, "УЗ" может закупить маневровые локомотивы у компании Toshiba. "Сейчас
изучаются различные варианты решения вопроса дефицита этого подвижного состава. В
частности, подписан меморандум с компанией Toshiba, которая выполняет контракт на
поставку гибридных маневровых локомотивов для Deutsche Bahn", - заявил Саболевский.
"Немецкий опыт нам пригодится. Изучаются и другие варианты приобретения
локомотивов на гибридных, электрических или водородных двигателях", - добавил топменеджер "Укрзализныци". Также он сообщил, что "Укрзализныця" планирует потратить
4,4 млрд грн на ремонт и восстановление имеющихся маневровых локомотивов. По
состоянию на сентябрь 2018 г. в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3 566
локомотивов, из которых 1 258 - маневровые тепловозы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Панютинський вагоноремонтний завод потребує
більш ефективного менеджменту
16.07.2019

Панютинський вагоноремонтний завод потребує більш ефективного
менеджменту. Таке переконання висловив голова Харківської обласної ради
Сергій Чернов, пише x-vymir.com
Очільник облради звернувся до Прем’єр-Міністра України щодо поновлення на
посаді керівника Панютинського вагоноремонтного заводу Андрія Анофрієва, який
очолював підприємство у 2014-2017 рр. «Звертаюся до Вас за дорученням жителів
найбільшої об’єднаної територіальної громади в Україні – Лозівської ОТГ. Мешканці смт
Панютине, с.Хлібне, м.Лозова, місцеві депутати і трудові колективи порушили клопотання
щодо поновлення на посаді керівника Панютинського вагоноремонтного заводу Андрія
Анофрієва, який очолював підприємство у 2014-2017 рр», – зазначає у листі до Уряду Сергій
Чернов. Так, за два із половиною роки підприємство під керівництвом Андрія Анофрієва
суттєво збільшило обсяги виробництва, чистого прибутку для держави і податкових
надходжень до бюджетів усіх рівнів. Понад дві тисячі працівників заводу відчули
стабільність та суттєві позитивні зміни: за 13 років на підприємстві змінилося дванадцять
директорів, колектив заводу стомився від «калейдоскопу» керівників та різних підходів
щодо організації діяльності. Сьогодні ж ситуація на Панютинському вагоноремонтному
заводі критична, йдеться у зверненні. Цьогоріч завод взагалі не отримав державного
замовлення від АТ «Українська залізниця». Доходи підприємства від виробничої діяльності
у І кварталі 2019 р. зменшилися на 77%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У результаті, з грудня 2018 року чисельність трудового колективу з 2,5 тисячі працівників
скоротилася майже удвічі. «З метою недопущення виникнення соціальної напруги серед
місцевих жителів, прошу Вас, вельмишановний Володимире Борисовичу, дослухатися до
думки Лозівської громади, яка наполягає і навіть вимагає поновити на посаді директора
Панютинського вагоноремонтного заводу Андрія Анофрієва», – зазначає голова облради.
Читати повністю >>>
За матеріалами x-vymir.com
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Киев планирует закупить трамваи на сумму около €25 млн
за кредитные средства
12.07.2019

Столица Украины, обновляя парк коммунального общественного
транспорта, закупает трамваи как иностранного производства, так и
отечественного. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, президент позвонил мэру столицы из Днепра относительно
расчетов за трамваи компании "Татра-Юг", которые производят на мощностях ГП
"Производственное объединения Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".
Мэр подчеркнул, что главное, чем руководствуется город, когда закупает новый транспорт
- это его качество и цена, которая ему соответствует. "Мы приобрели для Киева польские
трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода "Электрон"
и "Татра-Юг" (Днепр). Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с
кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного
трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев
половину постоянно ремонтируем. У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за
него предоплату 10 миллионов гривен. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим
после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей
сессии Киеврады. Также, и я ранее об этом говорил, "Татра-Юг" выиграла тендер на
поставку еще 10-ти трамваев, которые будут курсировать на Троещине. На них тоже нужно
выделить средства решением Киеврады при корректировке бюджета", - отметил Кличко.
Он также отметил, что ключевой договоренностью с PESA было, в частности, создание в
Киеве сервисного центра по обслуживанию трамваев компании. И он уже работает. С
дальнейшими планами крупногабаритной сборки трамваев в Киеве. "Одна из моих задач,
чтобы по улицам украинской столицы ездили трамваи с надписью "Сделано в Киеве", подчеркнул Кличко. Мэр Киева подчеркнул, что ключевым требованием тендеров на
закупку трамваев является низкий пол. Это требование современных норм - удобство для
людей с инвалидностью. А еще два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не
могла. Также Киев планирует в ближайшее время закупить трамваи на сумму около 25 млн
евро за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. На тендерных
требованиях, которые формулирует ЕИБ.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Українське автовиробництво у I півріччі
скоротилося на 24%
08.07.2019

Виробництво автівок в Україні за 6 міс. 2019 р. зменшилося на 24% до 2532 одиниць (порівняно з аналогічним періодом 2018 р.), з них у червні
виробили 559 одиниць, що на 17% менше, ніж у червні 2018 року.
«Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 од. автотранспортних
засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року. Легкових автомобілів –
2532 шт. (-24%); комерційних – 21 шт. (-81%); автобусів – 396 шт. (на 1 шт. більше ніж за
аналогічний період минулого року)», - йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром". За
попередніми даними Укравтопрому, в червні на українських підприємствах було
виготовлено 559 одиниць автотранспортних засобів, що на 17% менше, ніж роком раніше.
Червневе складання легкових автомобілів знизилося на 15% - до 504 шт. Як і роком раніше,
всю статистику по легковим авто продовжує формувати великовузлове складання заводу
Єврокар. Випуск автобусів скоротився на 29% - до 55 шт. Найбільше автобусів, як і раніше,
виготовив «Черкаський автобус» – 30 шт. На Часівоярському заводі випустили 13 автобусів,
Чернігівський автозавод зробив 8 автобусів і 4 од. виробив ЗАЗ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский
вновь возглавил корпорацию "Богдан"
04.07.2019

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя
секретаря СНБО до марта т.г., вновь возглавил корпорацию "Богдан",
президентом которой он был с момента ее создания в 2005 г.
"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству
корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет
курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию
автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил пресс-секретарь корпорации
Сергей Красуля. Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 марта т.г. указами
уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности
председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 г. с
целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине
мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках
выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах
мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и
троллейбусов в год. В 2014 г. завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной
техники. По состоянию на 2019 г. в корпорацию, помимо двух заводов, входит імпортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес «БогданАвтохолдинг» с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Запорожский автомобилестроительный завод подписал
мировое соглашение с кредиторами
16.07.2019

Хозсуд Запорожской обл. принял к рассмотрению заявление
управляющего санацией ЗАО «ЗАЗ» об утверждении мирового соглашения,
заключенного между должником и кредиторами.
Дело о банкротстве ЗАЗ возбуждено 4 декабря 2018 г. по иску компании Факторинг
Финанс на 3,16 млн грн. План санации должника одобрен комитетом кредиторов 28 марта
2019 года, а 11 апреля суд принял решение о введении процедуры санации сроком на шесть
месяцев. 1 июля суд по ходатайству управляющего санацией завода изменил в реестре
требования кредиторов должника в части обеспеченных требований Укрэксимбанка.
Сумма была уменьшена с 770,15 млн грн до 630,5 млн грн. Кроме того была изменена
очередность удовлетворения требований - из обеспеченных требований в четвертую
очередь. Такое решение было принято судом на основании того, что 20 июня госбанку
были перечислены средства, полученные от продажи имущества должника, которое было
предметом обеспечения по ипотечному договору и договорам залога. Согласно судебным
материалам, аукцион по продаже имущества состоялся 19 июня. Было два участника. С
предложением 168,1 млн грн (в т.ч. НДС) победило ООО ЗАЗ Индастриз, конечный
бенефициар которого - Тариэл Васадзе, который контролирует и ЗАЗ. Ранее корпорация
Васадзе УкрАВТО, в которую входит компания-должник, заявляла, что Проминвестбанк
списал ей долг на 1,4 млрд грн. ОТП Банк уступил права требования к ЗАЗ на 357 млн грн
для ООО ФК Юниверсум финанс за 117,5 млн грн. В 2017 году эта же Юниверсум финанс
выкупила у ФГВФЛ миллиардный долг ЗАЗ перед Дельта Банком за 244 млн грн. 21 января
2019 года Хозсуд Запорожской области в рамках дела о банкротстве ЗАЗ утвердил реестр
требований кредиторов и признал конкурсными кредиторами в т.ч. такие структуры: ФК
Юниверсум финанс - 2,47 млрд грн (4 очередь); Украинская автомобильная корпорация 369,4 млн грн (4 очередь); Фалькон-Авто - 36,8 млн грн (4 очередь); АвтоКапитал - 21,8 млн
грн (4 очередь); ФК Амбер - 3,16 млн грн (4 очередь удовольствие); благотворительный
фонд Виталия Хомутынника "Відродження"- 1,2 млн грн (4 очередь). Согласно судебным
постановлениям, в числе требований, обеспеченных залогом имущества должника, были
требования Укрэксимбанка (770,1 млн грн), ОТП Банка (356,8 млн грн), кипрской компании
Миросена ЛТД (659,9 млн грн). Запорожский автомобилестроительный завод входит в
корпорацию УкрАВТО бизнесмена Тариэла Васадзе. УкрАВТО также контролирует
несколько компаний-импортеров и дистрибьюторов иностранных легковых автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Первичные регистрации в Украине импортированных
автомобилей составили 250,1 тыс. ед

ХТЗ планує вийти на нові
ринки збуту

04.07.2019

Первичные регистрации в Украине импортированных легковых
автомобилей с пробегом в январе-июне составили 250,1 тыс. ед., что почти в
шесть раз больше, чем за тот же период 2018 г., сообщает "Укравтопром".
Как сообщалось, по итогам января-мая 2019 г. регистрации импортированных б/у
иномарок выросли в семь раз. Лидером регистраций со значительным отрывом за шесть
месяцев остается марка Volkswagen (48,793 тыс. ед.), вторая позиция у подержанных Opel
(24,414 тыс.ед.), третья – у Audi (19,072 тыс. ед.), четвертая – у Renault (18,822 тыс. ед.),
замыкает пятерку лидеров регистраций Skoda (17,766 тыс. ед.). В июне украинцы
зарегистрировали 19,2 тыс. ввезенных иномарок с пробегом, что стало самым низким
показателем с начала года, но по сравнению с июнем прошлого года регистрации выросли в
2,2 раза. Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили
возрастом от 5 до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка,
оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до пяти лет. Автомобилей самой популярной
марки Volkswagen за прошлый месяц зарегистрировано 2,96 тыс., затем следуют Skoda
(1,742 тыс.), Renault (1,588 тыс.), Ford (1,393 тыс.) и Opel (1,321 тыс.). Как сообщалось, в
текущем году рекорд регистраций подержанных авто зафиксирован в феврале (22 февраля
закончился срок льготной легализации автомобилей на еврономерах) – 85 тыс. ед., или
почти 14 раз больше, чем в феврале-2018. В 2018 г. первичные регистрации подержанных
легковых автомобилей в Украине выросли вдвое по сравнению с 2017 г. - до 116,8 тыс. ед.,
при этом рынок новых легковых авто сократился на 0,6% - до 81,8 тыс. ед. В январе-июне
т.г., по данным "Укравтопрома", новых легковых авто в Украине зарегистрировано 39,5 тыс.
ед., что незначительно превысило прошлогодний аналогичный показатель. Верховная Рада
Украины в мае отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на
иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа
текущего года (ранее – до 21 мая), однако, по данным ГФС, после этого количество
оформленных автомобилей на еврономерах значительно сократилось.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

Військовики із азійської країни відвідали
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
18.07.2019

Представники військового відомства однієї з країн Південно-Східної
Азії побували на підприємстві з метою ознайомлення з продукцією
військового призначення, обговорення питань можливої співпраці.
Гості зустрілися з керівництвом автозаводу, оглянули виставку автомобілів: КрАЗ6322, КрАЗ-Fiona, КрАЗ-Hulk, КрАЗ-5401Н2 «Свіжість», КрАЗ-6510ТЕ, КрАЗ-5233 «Джерело»,
КрАЗ-5233ВЕ, АПЗ-6,5. На випробувально-демонстраційному полігоні підприємства для них
організували авто-шоу: демонстрацію можливостей автомобілів КрАЗ-6510 та КрАЗ-6322 у
подоланні перешкод. Візитери захоплено відгукувалися про майстерність досвідченого
водія-випробувача Василя Ухналя. Також виявили бажання проїхатися в кабіні разом із
водієм під час руху перешкодами. Таку можливість їм було представлено. «Супер-техніка,
супер-класний водій», - такі відгуки потенційних замовників продукції автозаводу.
Позитивними були враження гостей після відвідування навчального центру. Вони
підкреслили важливість його сучасного технічного забезпечення для ґрунтовного навчання
персоналу, який здійснюватиме експлуатацію, обслуговування та ремонт техніки.
Відзначимо, в одну із африканських країн направлено партію броньованих автомобілів
КрАЗ-Шрек-М високої прохідності класу MPV із днищем v-подібної форми, база яких - шасі
всюдихода КрАЗ-5233 колісної формули 4х4. Автомобілі призначені для дослідження
небезпечних ділянок, пошуку і знешкодження вибухових пристроїв. Їх оснащено краномманіпулятором італійського виробництва для розмінування зі спеціальним обладнанням,
керування - із середини захищеного броньованого корпусу. При цьому зображення,
наприклад, операції з розмінування, виводиться на спеціальний монітор. Система з
розмінування (виробництво США) включає в себе високоякісну камеру, спеціальне світлове
обладнання, захватний пристрій. Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» відвідала делегація однієї
африканських компаній. Мета візиту - ознайомлення з вантажівками важкого класу, що
здатні працювати в складних умовах африканського бездоріжжя. Гості високо оцінили
різноманітність представлених моделей, а також можливість технічної уніфікації
автопарку, що значно спрощує замовнику обслуговування техніки. Після ретельного огляду
зразків автомобілів, вивчення можливостей тренінг-центру, під враженням демонстрації
всюдихідних можливостей КрАЗів на полігоні, зарубіжні гості додали своїй зацікавленості
конкретних обрисів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ»

Читайте також: Київському облавтодору
передано чергову партію дорожніх машин >>>
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

BEDNAR назначил бренд-менеджера
в Украине
01.07.2019

Компания BEDNAR объявила о кадровых изменениях, согласно
которым с 1 июля 2019 г. Владимир Алексеенко занял должность брендменеджера компании в Украине, сообщает latifundist.com
В обязанности Владимира Алексеенко входит сотрудничество с дистрибьюторами,
работа с менеджерами (обучение, презентации, консультации), помощь дилерам в работе с
украинскими аграриями, организация и проведение маркетинговых мероприятий. «До
назначения я 7 лет работал в компании «Адлер» руководителем отдела продаж
сельхозтехники. Там я имел возможность познакомиться с брендом BEDNAR. Когда
руководство BEDNAR предложило мне новую должность в компании, я с удовольствием
принял это предложение. Надеюсь, мой опыт и знания окажутся полезными», прокомментировал Владимир Алексеенко. По словам Михаила Крышко, в ходе
многолетнего сотрудничества Владимир Алексеенко зарекомендовал себя как
профессионал, который знает все особенности сельхозтехники BEDNAR. «Владимир
Алексеенко уже долгое время работал с техникой BEDNAR. Когда мы решили ввести
должность бренд-менеджера, то не было сомнений, что он является подходящей
кандидатурой. Мы не объявляли конкурс на эту вакансию и сразу пригласили Владимира
Алексеенко к сотрудничеству», — заявил Михаил Крышко. Кроме того, в сообщении
отмечается, что компания планирует кадровое расширение в Украине, в частности, откроет
вакансию маркетолога и сервисного инженера.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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Керівництво «Харківського тракторного заводу» («ХТЗ») має намір
вивести продукцію на нові ринки збуту, зокрема, в Канаду, Північну та
Латинську Америку. Про це повідомляє телеканал «Інтер».
Наразі продажі «ХТЗ» сягають близько 1000 тракторів на рік. Але виробник планує
щороку продавати 2000 одиниць техніки, з яких половину постачати за кордон. Окрім того,
на виробництві проводиться модернізація, у ході якої старе обладнання змінюють на нове.
Наразі планується придбати багатофункціональні установки, кожна з яких може замінити
до 10 старих верстатів. «Ринку цікавий якісний продукт за прийнятними цінами. Наша ціль
- надати ринку такий продукт. Ми вже три роки працюємо у цьому напрямку», - заявив
генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
Завод «ЛУБНЫМАШ» начал поставки
новой зерносушилки
10.07.2019

В этом году завод «ЛУБНЫМАШ» начал поставки новой зерносушилки с
производительностью по пшенице 100 тонн в час. Об этом сообщает прессслужба компании.
Это логическое продолжение линейки У13-СШ, которые зарекомендовали себя на
рынке как высокопроизводительные и экономные зерносушилки. Шахтные зерносушилки,
поставляемые на предприятия «Кернел Групп», имеют расширенную комплектацию:
полное утепление воздушных и зерновой шахт; модульная система управления (силовая
часть установлена в отдельных шкафах от электроники); 4 поточных влогомера. Работа,
проведенная по оптимизации движения агента сушки, дала возможность доставлять
нагретый воздух к зерну за минимальное время. Это дало возможность снизить потери
теплоносителя, повысив тем самым экономическую эффективность. Так же была
полностью переработана система автоматизации. Силовая часть теперь может
размещаться в любом месте на территории элеватора и не привязана к пульту управления.
Так появилась возможность полной интеграции с центральным постом управления
элеватором. А наличие влогомеров позволяет оператору передать управление процессом
сушки автоматике, которая будет подбирать оптимальный режим для удаления влаги из
зерна. Отметим, завод «ЛУБНЫМАШ» имеет многолетнюю историю и на сегодняшний день
признан одним из ведущих предприятий по проектированию и изготовлению оборудования
для зерна и зернопродуктов. Его продукция сочетает в себе высочайшее качество,
абсолютную надёжность и максимальную безопасность. …
Читать полностью >>>
По материалам Завода «ЛУБНЫМАШ»
В Украине начнут производить оборудование для
переработки зерна и масличных
10.07.2019

В
Украине
появится
новый
завод
по
производству
высокотехнологичного оборудования для перерабатывающих предприятий
агропромышленного комплекса, пишет agroportal.ua
Инвесторами выступят украинский холдинг VEKTOR Сompany Group и болгарская
компания Elica, сообщили глава холдинга VEKTOR Александр Александров, а также
руководители компании Elica Йордан Радулов и Андрей Шпаков, говорится в сообщении
компании. Построить завод инвесторы планируют в Харьковской области. Свою продукцию
он будет выпускать под брендом «Элика Украина». Проект будет реализован в течение двух
лет. Новое предприятие позволит создать более 300 рабочих мест. «Наша страна должна
усовершенствовать собственную перерабатывающую промышленность и развивать
экспорт высококачественной и технологичной готовой продукции. Украина и Болгария
остаются друг для друга важными экономическими партнёрами. Мы решили объединить
усилия украинской и болгарской компаний и построить самое современное высокотехнологичное предприятие в Украине по производству оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности», - сообщили глава холдинга VEKTOR Сompany Group. «Этот
завод станет первым таким проектом в Украине. Он будет выпускать инновационное
оборудование, которое поспособствует развитию глубокой переработки зерновых и
масличных культур», - отметил глава компании Elica Андрей Шпаков…
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
На Сумщині збудують завод з виробництва італійської
сільгосптехніки «Данте»
12.07.2019

Нещодавно Сумщину відвідала група італійських інвесторів, з якими
відбулася зустріч в обласній державній адміністрації за участі представників
низки департаментів та управлінь.
Наголошувалося, що Сумська область насамперед аграрна, тож має всі передумови
для співпраці саме в сільськогосподарській галузі. За словами Роберто Данте – власника
італійського заводу з виготовлення сільгосптехніки «Данте», підприємство зацікавлене в
організації і розвитку мережі з продажу і сервісного обслуговування своєї продукції в
області, а в перспективі – будівництві заводу, де б випускали техніку для аграріїв краю.
Італійська техніка вже представлена на українському аграрному ринку, а «Данте» входить
до федерації виробників сільськогосподарської техніки цієї країни. Як запевнили
представники обласної влади, Сумщина готова всіляко сприяти залученню італійських
інвестицій, адже спільна робота приноситиме користь як виробничникам, так і
слобожанському краю, який зацікавлений у створенні нових виробництв, робочих місць,
наповненні бюджетів різних рівнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Отечественный производитель сельхозтехники отмечает 145-летие
15.07.2019

Все началось в 1874 г., когда в г.Елисаветград английские
предприниматели Роберт и Томас Эльворти открыли небольшую мастерскую
по ремонту, подготовке машин, которые завозились из Англии.
Затем мастерская превратилась в крупное предприятие по производству
сельхозтехники. В 80-е годы XIX в. завод «Эльворти» стал одним из крупнейших
специализированных заводов по производству сеялок в Европе. В наши дни на заводе
«Эльворти» выпускается самый широкий ряд сельскохозяйственной техники. На
сегодняшний день предприятие обеспечивает рабочими местами более 1000 горожан.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com

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

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

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 БРОНЕТЕХНІКА

Суд зобов`язав Миколаївський бронетанковий завод
повернути борг "дочці" росдержбанку

Президент України Володимир Зеленський
відвідав КБ «Південне»

16.07.2019

12.07.2019

У рамках візиту до Дніпра 12 липня Президент України Володимир
Зеленський відвідав КБ «Південне», де як Верховний Головнокомандувач
провів зустріч з керівництвом КБП, ДКАУ та Міноборони.
Голова держави заслухав доповідь генерального директора КБ «Південне»
Олександра Дегтярева, обговорив проблемні питання ракетно-космічної галузі. Володимир
Зеленський оглянув експозицію ракетно-реактивного озброєння — самохідну пускову
установку, ракету та двигун оперативно-тактичного ракетного комплексу розробки КБ
«Південне» та зразки ракетно-реактивного озброєння, над модернізацією якого працюють
у КБП, — тактичну ракету, реактивний снаряд та авіаційну ракету. Олександр Дегтярев
розповів голові держави про перспективні розробки КБП у сфері ракетно-реактивного
озброєння для Збройних сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами КБ «Південне»
Відбувся пуск європейської
ракети-носія «Вега»
12.07.2019

З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся пуск ракети-носія
легкого класу Vega з космічним апаратом дистанційного зондування Землі
FalconEye1 на замовлення Об’єднаних Арабських Еміратів.
На превеликий жаль, сталася позаштатна ситуація, яка призвела до передчасного
завершення місії. За словами віце-президента компанії Arianespace Люс Фабрегетт, аварія
сталася через дві хвилини після старту ракети-носія. Наразі учасники пуску вивчають дані
телеметрії, щоб якомога швидше визначити причини аварії. Ракету-носій Vega розробило
Європейське космічне агентство (ESA) разом з Італійським космічним агентством (ASI) для
доставки на низьку навколоземну орбіту вантажів масою від 300 до 1500 кілограмів. Блок
маршового двигуна РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблено Державним
підприємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» та виготовлено
Державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод»
імені О.М. Макарова». Цей пуск ракети-носія Vega із Куру став першим невдалим із 15-ти,
починаючи з 2012 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами НКАУ
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Секретар РНБО України О.Данилюк провів міжвідомчу нараду щодо
реформування оборонно-промислового комплексу
04.07.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.Данилюк
повідомив, що буде створений Координаційний центр з впровадження
реформ оборонно-промислового комплексу.
Координаційний центр функціонуватие як робочий орган РНБО, пріоритетним
завданням якого стане реформування ДК «Укроборонпром». Про це Секретар РНБО заявив
під час міжвідомчої наради з реформування оборонно-промислового комплексу. В нараді
взяли участь Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України, Голова
Державної аудиторської служби України, представники Наглядової ради та керівництва ДК
«Укроборонпром» та експерти Апарату РНБО України. За словами Секретаря РНБО України,
Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації,
обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного
виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також
ефективно координувати процес імплементації реформ. Учасники ухвалили рішення про
розробку програми реформування системи управління Концерном та впровадження
законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю.
Засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua
Айварас Абромавичус возглавил набсовет
"Укроборонпрома"
11.07.2019

Экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичус избран главой
наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", в который он был введен 12
июня этого года указом президента Владимира Зеленского.
Соответствующее решение набсовет принял на прошедшем в Киеве 10 июля первом
заседании в обновленном составе. "В ходе заседания рассмотрены планы предстоящей
реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита
госконцерна", – сообщил собеседник. В работе заседания приняли участие представители
профильных ведомств, стран-партнеров Украины по ВТС и руководство госконцерна. В
предыдущем составе набсовет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "КПИ им. Игоря
Сикорского" Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из
набсовета госконцерна. Наблюдательный совет "Укроборонпрома" - высший орган
управления концерна. В его состав входят пять членов, три из которых - по квоте
президента, и еще два - от Кабинета министров. Члены набсовета назначаются на пять лет
и работают на общественных началах, но их полномочия могут быть досрочно
прекращены. В полномочия наблюдательного совета "Укроборонпрома" входят
утверждение стратегии развития, финансовых и инвестиционных планов и показателей
деятельности, контроль за использованием объектов госсобственности концерна. Именно
НС может инициировать проведение проверок и аудита финансово-хозяйственной
деятельности концерна, привлекать к ответственности должностных лиц, а также подавать
Кабмину предложения по реорганизации или ликвидации "Укроборонпрома".
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Госпсуд Миколаївської області частково задовольнив позов
Промінвестбанку до ДП “Миколаївський БТЗ” та вирішив стягнути з
відповідача на користь позивача 7,9 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, у квітні 2011 року цей же суд в рамках іншої справи
(№5016/193/2011(1/24)) задовольнив позов згаданої “дочки” російського держбанку про
стягнення з держпідприємства 3,36 млн грн боргу за цим же кредитним договором, однак
відповідне судове рішення не було виконане. 5 червня Госпсуд Миколаївської області видав
наказ на виконання рішення від 7 травня 2019 року. 8 липня Південно-західний
апеляційний госпсуд повернув для “Миколаївського бронетанкового заводу” його
апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції від 7 травня (через неподання
апелянтом належних доказів сплати судового збору). При цьому держпідприємство
зазначало, що не може сплатити судовий збір у зв’язку з тим, що виконує державне
оборонне замовлення на 2019 рік в рамках програми, пов`язаної з підвищенням
обороноздатності і безпеки держави, затвердженої Кабінетом Міністрів, що фінансується за
кредитні кошти під державні гарантії. Також “Миколаївський БТЗ” інформував, що наразі
заборгував близько 34 млн грн та виконує на умовах розстрочення різні судові рішення,
сплачуючи кошти у справах №№915/270/15; 915/861/14; 915/330/15; 915/1854/18.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

Канадська компанія вклала кошти у виробництво
боєприпасів в Україні - Трюдо
03.07.2019

Канада не згортатиме військову підтримку України, зокрема надаючи
різноманітне обладнання. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін
Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми плануємо й надалі працювати із Україною, аби вони точно отримали необхідну
допомогу як від канадських військових інструкторів (оскільки ми подовжили місію
UNIFIER), так і з необхідним обладнанням, яке Канада надійно постачає”, - сказав Трюдо. Він
зауважив, що одна з канадських компаній вже вклала кошти у підприємство із виробництва
боєприпасів в Україні. “Ми також просунулися у обговоренні питання надання Україні
допомоги зброєю, додатково до військової місії, до якої уже залучена Канада”, - додав глава
уряду Канади. Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських
військовослужбовців із 2015 року проводять заняття із українськими військовими та
представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло
більше 10 тис. українських воїнів. Минулого року Канада також внесла Україну до так
званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї,
таким чином скасувавши дефакто збройне ембарго України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Украинский производитель систем бронезащиты "Темп-3000"
выходит на рынки стран НАТО
15.07.2019

Компания
"Темп-3000"
договорилась
за
общую
стратегию
совершенствования производства с западными партнерами, в частности
представителей НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Так, небольшая, но мощная по объемам реализованных технологий выставка
образцов НПП "Темп-3000" вызвала большой интерес у представителей военного
руководства структур Альянса. Высших офицеров командования Сухопутных войск НАТО в
Европе больше всего интересовали новые направления развития украинских средств
индивидуальной бронезащиты и воплощение в рабочие образцы опыта ведения боевых
действий, говорится в сообщении. Кроме того, западных военных поразила модернизация
производства "Темп-3000", которая не прекращается в течение последних лет и которая
позволила сегодня говорить о максимальной концентрации технологий создания ЗИБз на
одном предприятии. Такой уровень локализации на самом деле могут продемонстрировать
лишь несколько компаний в Европе. Соответствие разработок "Темп-3000" мировому
уровню доказали и недавние испытания по стандартам NIJ Standard 0101.06 и NIJ Standard
0106.01, которые состоялись в аккредитованной лаборатории Военно-технического
института вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Чехии. Положительные
результаты этих баллистических испытаний позволили разновекторного подхода к
конструированию мягких пакетов, имеющих в основе один тип баллистической ткани, а
статистика, которая была наработана во время этих испытаний учтена при разработке
новых моделей бронежилетов и их отдельных элементов для внешнего рынка. "В деле
продвижения украинского продукта на рынки европейских стран последние месяцы
наблюдается ощутимый прогресс. Сейчас уже можно говорить о создании профильного
совместного предприятия с компанией из одной из стран Евросоюза, имеет
соответствующий опыт работы на рынке, международные лицензии и технологии", сообщают в компании. Европейские партнеры хорошо ориентируются в стандартах,
подходах к разработке и использованию ЗИБз в армиях стран-членов НАТО. В сочетании с
наработками украинской стороны такая консолидация усилий обещает дать хороший
результат в ближайшем будущем. Отметим, что современные бронежилеты созданы во
взаимодействии с европейскими партнерами имеют хорошую экспортную перспективу и
проходят испытания в Управлении государственной охраны Украины. Это изделия
полностью созданные с использованием украинских технологий и учетом боевого опыта
украинских подразделений.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Финансовый директор "Астарта" купил
7,5 тыс. акций холдинга

Опубликован список крупнейших получателей
возмещения НДС в АПК за июнь 2019 г.
02.07.2019

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную
стоимость (НДС) в АПК Украины в июне 2019 г. стала компания «Сантрейд»
(входит в структуру компании «Бунге Украина»).
КАк сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную казначейскую
службу (ГКСУ), «Сантрейд» в июне 2019 г. получил 799,73 млн грн возмещения НДС, что в
3,5 раза больше, чем в мае (228 млн грн). В то же время компания «Кернел-Трейд» (входит в
структуру компании «Кернел»), получила 772,3 млн грн против 701 млн грн в мае.
Основными получателями возмещения НДС в АПК в отчетном периоде стали также: «АДМ
Юкрейн» — 454,17 млн грн; «Каргилл» — 401,23 млн грн; COFCO Agri Resources Ukraine —
332,41 млн грн; «Мироновский Хлебопродукт» (МХП) — 250 млн грн; «НИБУЛОН» — 207,5
млн грн; «Катеринопольский элеватор» (входит в структуру агрохолдинга «Мироновский
Хлебопродукт» (МХП) — 195,24 млн грн; «Гленкор Агрикалчер» — 184,46 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

05.07.2019

Финансовый директор агрохолдинга "Астарта" Виктор Гладкий купил
7,474 тыс. акций холдинга, сообщила компания на Варшавской фондовой
бирже. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению, финдиректор "Астарты" купил акции 4 июля по цене PLN24,93
за штуку. К концу 2018 г. на казначейском счете "Астарты" находились 2,76% акций. Еще
36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 28,16% – канадской фингруппе
Fairfax, 32,82% – другим акционерам. По состоянию на 5 июня 2019 года Иванчик увеличил
долю до 37,99%. "Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 г. получила чистый
убыток EUR21,11 млн, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной
конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых. Ее выручка сократилась на
18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн. Экспорт снизился на 3 п.п.
- до 56%. Компания "Астарта" – вертикально интегрированный агропромхолдинг,
осуществляющий деятельность в пяти областях Украины. В его состав входят восемь
сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 27
тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в
Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Олена Ковальова зустрілася з новообраним
Генеральним директором ФАО

В Бунге Украина определили нового
вице-президента

01.07.2019

В рамках 41-ї сесії Конференції ФАО в Римі відбулася зустріч
заступника Міністра аграрної політики України Олени Ковальової з
новообраним Генеральним директором ФАО д-ром Цюй Дун’юєм.
Олена Ковальова привітала д-ра Цюй Дун’юя з обранням на посаду очільника ФАО.
Під час зустрічі було обговорено пріоритети роботи України як країни-члена організації,
зокрема, основні напрями діяльності, передбачені проектом Рамкової програми
співробітництва між ФАО та Україною до 2022 року. Вона додала, що Україна готова і надалі
продовжувати співпрацю з ФАО з метою досягнення Цілей сталого розвитку. Як стало
відомо під час виступу д-ра Цюй Дун’юя, його бачення подальшої роботи Організації
включає п’ять фокусів на: досягненні Нульового Голоду і викоріненні бідності; сільському
господарстві у тропічних районах; сільському господарстві на землях, що страждають від
посух; сприянні впровадженню цифрових технологій у галузі сільського господарства; а
також покращення сільськогосподарського виробництва та виробничо-збутових
ланцюжків. Обрання Генерального директора ФАО відбулося 23 червня шляхом таємного
голосування. За його підсумками, представник Китайської Народної Республіки Цюй
Дун'юй набрав більшість голосів – 108 із 191. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики


09.07.2019

Должность вице-президента компании Bunge по Черноморскому
региону, в Украине и России с 17 июля 2019 года займет Анджей Ружицкий.
Об этом сообщает портал elevatorist.com
Он будет отвечать за управление ключевыми активами Bunge в Украине,
Черноморском регионе и России, которые входят в цепочку создания стоимости по
переработке масличных культур. «Своим приходом в Bunge Анджей Ружицкий привносит
обширную отраслевую экспертизу и глубокие знания этих важных регионов», - отметили в
компании. Новоизбранный вице-президент впервые присоединился к Bunge в 2012 году в
роли управляющего директора Дунайского региона. Он отвечал за Польшу, Венгрию и
Румынию. В 2018 г. Анджей Ружицкий занял новую позицию в компании Louis Dreyfus
Company (LDC) в Москве. В компании указали, что до присоединения к Bunge в 2012 году
Анджей Ружицкий длительное время работал в компании Cargill на различных должностях,
отвечая за работу подразделений зерновых и масличных культур в разных регионах,
включая Украину и РФ. Напомним, что Д.Горшунов покидает должность гендиректора
компании «Бунге Украина» для реализации возможностей за пределами компании.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com

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

Компания из Дании жалуется на убытки в Украине из-за
земельного конфликта в Житомирской области
02.07.2019

ООО "ДФУ Агро" (принадлежит датской Berry Farm) заявило о
возможном убытке $100-300 тыс. в случае потери урожая из-за земельного
конфликта с ООО "Городок-Агро" (Малин Житомирской обл.).
"Мы предложили компании аналогичный участок (250 га) скультивированных
земель, однако они в ультимативной форме предложили нам продать остальные наши
земли на данных территориях. В мае-2019 мы обратились в антирейдерский комитет. В
июне большинство участников комитета выразили мнение, что "Городок-Агро" не имеет
права на урожай, однако имеет право на компенсацию", - рассказал директор "ДФУ Агро"
Вадим Шестаков. По его словам, компания с 2014 года обрабатывает 1,2 тыс. га земли в
Житомирской области на основании договора с сельсоветами об управлении наследием. В
ноябре 2018 года "Городок-Агро" арендовало несколько участков земли, в том числе 250 га,
которые пребывали в пользовании "ДФУ Агро" (до 2018 года это было невозможным из-за
законодательства). Данный участок "ДФУ Агро" засеяло озимым рапсом и рожью еще до
передачи его в аренду "Городок-Агро", в августе-сентябре-2018. Теперь "Городок-Агро"
претендует на урожай с данного участка. Он отметил, что "ДФУ Агро" согласна с
компенсацией, однако договориться об условиях компенсации пока не удалось. "Наши
убытки в случае уборки урожая нашим оппонентом составят $100-300 тыс. Мы готовы
собрать урожай и передать на ответственное хранение третьей стороне", - сказал Шестаков.
ООО "ДФУ Агро" контролируется датской компанией Berry Farm, которая является
собственником ООО "Дан-Фарм Украина" (одного из крупнейших свиноводческих
предприятий в Украине. Уставный капитал "ДФУ Агро" - 63,7 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ЕБРР выделит $10 млн кредита агропромышленной
группе "Содружество"
09.07.2019

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит $10 млн
кредита агропромышленной группе "Содружество", одной из крупнейших
мировых переработчиков сои.
Согласно информации на сайте банка, средства пойдут на финансирование
оборотного капитала для дочерних компаний группы в Сербии и Украине. Кроме того, ЕБРР
организует $80 млн кредита на финансирование капитальных затрат и оборотного
капитала для дочерней компании "Содружества" в Турции. Ожидается, что ЕБРР выделит
$55 млн, а остальная часть кредита ($25 млн) будет синдицирована. Стоимость всего
проекта оценивается в $87,5 млн. Средства будут направлены на частичное
финансирование покупки производственного объекта в Измире (Турция), модернизацию
приобретенного объекта и финансирование оборотного капитала для расширения
деятельности в Турции. По данным банка, финансирование позволит компании расширить
базу поставщиков в Украине и Сербии и поддержит покупку активов в Турции. ГК
"Содружество" основана в 1994 году, имеет штаб-квартиру в Люксембурге и свыше 30
предприятий в 20 странах. Компания работает в регионах России, СНГ, Скандинавии,
Северной Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Центральной и Латинской
Америки. Занимается торговлей с/х товарами (шротом, маслами и зерном), переработкой
соевых бобов и рапса, предоставлением логистических услуг. В августе-2015 "Содружество"
приобрело контрольный пакет акций Sarcom (Парагвай), а в декабре-2018 купило активы
турецкой компании Altinyag.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЕБРР выделил Louis Dreyfus в Украине кредит 35 млн USD
для покупки вагонов-зерновозов
12.07.2019

ДПЗКУ збільшує річні показники
експорту зернових
03.07.2019

За даними держкорпорації за 2018/19 МГ експортовано 2,44 млн т.
зернових, реалізовано 186 тис тонн готової продукції, а саме борошна та
висівок. Це найвищі показники за останні три роки.
З початку маркетингового року на адресу головного партнера Китайської
національної корпорації ССЕС ДПЗКУ відвантажила 921 тис. тонн зернових. Без змін
кукурудза займає перше місце в товарній структурі експорту зернових ДПЗКУ, зберігається
істотне збільшення її частки в загальному обсязі експорту держкорпорації, яка досягла
77%. Основними покупцями збіжжя від ДПЗКУ були Австрія, Франція, Португалія,
Нідерланди, Італія, Єгипет, Алжир, Туніс, Бангладеш та Китай. Поставки на треті країни
відбуваються через корпорацію ССЕС, генерального партнера ДПЗКУ. Як повідомлялось
раніше, такого результату ДПЗКУ досягла шляхом розширення ринків збуту, зокрема
виходу в роздрібні торгівельні мережі, та розширенню асортименту готової продукції. При
цьому корпорація здобула понад 50 нових контрагентів. Наразі така продукція Державної
продовольчо-зернової корпорації України як пшеничне борошно, крупа гречана,
соняшникова олія, рис та цукор представлені в декількох великих торгівельних мережах:
Еко маркет, Billa, Fozzy, Фуршет, Брусничка, Лоток, Континент та Таврия В. Нагадаємо, за
результатами 10-ти місяців 2018/19 МГ обсяг реалізації готової продукції на внутрішній
ринок становить 92,7 тис. тонн, в той час як результат всього попереднього сезону
2017/18 МР склав лише 65,4 тис. тонн. Таким чином, держкорпорацією було реалізовано
майже на 42% продукції більше, ніж минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДПЗКУ
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ЕБРР согласовал кредит в размере до $35 млн для финансирования
покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного
из крупнейших в мире агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине.
Такое заявление сделал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
Реализация соответствующего проекта будет направлена на решение проблемы нехватки
вагонов на украинском рынке, поддержку стратегии Louis Dreyfus по созданию надежной и
эффективной цепочки поставок в Украине. С 2012 г. LDC и ООО «Бруклин-Киев» совместно
реализуют в Одесском порту инвестпроект по строительству нового зерноперегрузочного
комплекса годовой мощностью 4,5 млн тонн. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию
летом 2019 г. Общая стоимость инвестпроекта составляет $100 млн. В начале ноября 2018
г. Президент Украины Петр Порошенко принял делегацию LDC во главе с председателем
наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding B. V. Маргаритой Луи-Дрейфус. По ее словам,
трейдер планирует существенно увеличить инвестиции в Украину в ближайшие годы. Louis
Dreyfus Company (штаб-квартира - Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле
сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового
объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров
мира - так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году
увеличила чистую прибыль на 12% по сравнению с 2017 г. - до $355 млн. В Украине LDC
работает с 1998 г. Является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной
продукции из Украины, ежегодно поставляя на внешние рынки порядка 4 млн тонн зерна.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com

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

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

Новини компаній: ІМК збільшить
виручку на третину




РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

15.07.2019

Компанія ІМК очікує в 2019 році отримати $170,2 млн виручки, що на
29,3% вище показника 2018 року ($131,6 млн). Про це свідчать результати
досліджень Pekao Investment Banking, пише agroportal.ua.
При цьому в 2020 році доходи компанії прогнозуються на рівні $160,5 млн, в 2021 —
$167,9 млн. EBITDA в нинішньому році очікується в $56,7 млн (+ 16,7%). У 2020 році цей
показник становитиме $51,7 млн, в 2021 — $51,0 млн. Згідно з прогнозом, в 2019 році ІМК
отримає $23,8 млн чистого прибутку (-14%), в 2020 — $20,7 млн, в 2021 — $21,2 млн. За
даними ІМК, тенденції попиту/пропозиції на ринку кукурудзи, які надають підтримку
ціною, віщує добрі результати ІМК, враховуючи, що компанія виділяє понад 50% посівних
площ під цю культуру. Також в ІМК очікують, що дивідендна прибутковість досягне 10,2% в
цьому році. Компанія планує виділити €12,5 млн на дивіденди в цьому році (в порівнянні з
€11,3 млн в 2018 р). Оцінка DCF передбачає 12-місячну цільову ціну в 19,00 злотих за акцію
(зараз 15,8 злотих). «Довгострокові договори оренди є позитивним фактором. IMC обробляє
близько 124 тис. га орендованої землі. До 92% всіх договорів оренди дійсні більше 5 років, в
той час як 76% — більше 10 років (на кінець 2018 року). Потенційна земельна реформа в
Україні в найближчі роки може вплинути на стратегію і оцінку компанії», — наголошується
в документі. ІМК є інтегрованою сільськогосподарською компанією в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
KSG Agro подписал соглашение о реструктуризации кредитной
задолженности перед немецким LBBW
17.07.2019

Агрохолдинг KSG Agro подписал соглашение о реструктуризации
кредитной задолженности перед немецким Landesbank Baden-Wuerttemberg
(LBBW). Об этом пишет fixygen.ua
Как сообщила пресс-служба холдинга, размер предоставленного в октябре 2012 года
кредита составил €11,5 млн, остаток долга составляет €8,3 млн. Погашению подлежит 33%
задолженности – €3,2 млн. Агрохолдинг привлекал кредит для покупки оборудования
компании Big Dutchman для свинокомплекса в с.Нива Трудовая (Днепропетровская обл.,
ООО "Рантье"). "Успешная реструктуризация означает высвобождение оборотных средств,
которые будут направлены на развитие существующих и старт новых проектов в сфере
растениеводства и свиноводства", – пояснил председатель совета директоров KSG Agro
Сергей Касьянов. В апреле 2019 года KSG Agro подписал соглашение о реструктуризации
кредита перед Big Dutchman с уменьшением долга с EUR4,8 млн до EUR1,03 млн. KSG Agro в I
кв.-2019 увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до $3,46 млн, выручку сократил на 12,5% – до
$3,4 млн. Финансовый доход за три месяца 2019 г. включает $4,3 млн прибыли от
реструктуризации. KSG Agro по итогам 2018 года получил $0,3 млн чистой прибыли, что в
2,9 раза меньше по сравнению с 2017 г. Выручка за прошлый год выросла на 7% - до $24,76
млн. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством,
хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур и свиноводством. К
концу 2018 г. земельный банк холдинга в Украине составлял около 27 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агрохолдинг Косюка збільшив експорт
курятини на 43%
17.07.2019

Агрохолдинг МХП бізнесмена Юрія Косюка в першому півріччі 2019 р.
виробив 353,6 тис. т курятини, що на 15% більше показника минулого року
(307,9 тис. т). Про це йдеться в звіті компанії.
«Зростання в звітних періодах обумовлене в основному збільшенням виробництва
курятини в результаті розширення другої черги Вінницького птахокомплексу. Пізніше в
цьому році планується запуск двох додаткових виробничих майданчиків для вирощування
птиці. Очікується, що в 2019 році МХП виробить приблизно на 15% більше курятини
(близько 100 тис. т)», — повідомили в компанії. Продажі курятини за півроку склали 345,3
тис. т, що на 20% вище, ніж в першому півріччі 2018 року. Цей результат досягнуто, в
основному, за рахунок зростання експортних продажів, які виросли на 43% в порівнянні зі
звітним періодом минулого року і досягли 190,5 тис. т. Загальний експорт курятини від
загального обсягу продажів у січні-червні склав близько 55% проти 46% у минулому році.
Експорт соняшникової олії за звітний період склав 186,3 тис. т, що на 26% вище в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяг продажів готової м’ясної
продукції (ковбаси і копчене м’яса) в січні-червні склав 16,7 тис. т і залишився відносно
стабільним рік до року. Обсяг продажів напівфабрикатів склав 8,5 тис. т і також залишився
стабільним. Раніше повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2019 року МХП
отримав $33 млн чистого прибутку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Компания "Кернел" нарастила продажи
зерна в 2,2 раза
17.07.2019

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп,
в 2019 финансовом году (ФГ, июль-июнь) нарастила продажи зерна в 2,2 раза
по сравнению с прошлым ФГ – до 10,445 млн тонн.
Продажи подсолнечного масла увеличились на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого ФГ – до 1,6 млн тонн. Продажи бутилированного масла выросли за этот
период на 10% по сравнению с предыдущим годом и составила 131 млн л. В 2019 ФГ заводы
холдинга переработали 3,2 млн тонн масличных (подсолнечника и сои), что практически
соответствует прошлогоднему показателю. Экспорт зерновых из Украины за год составил
6,1 млн тонн (+58%). Перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине
за 2019 ФГ увеличилась на 12% – до 4,6 млн тонн, в РФ – сократилась на 28%, до 1,4 млн
тонн. Холдинг за 2019 ФГ увеличил прием зерновых и масличных на хранение на 30% – до
4,3 млн тонн. "Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного
масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона
Черноморского бассейна на мировые рынки. Его вертикально интегрированная структура
строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах - производство, экспорт и
внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур;
предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых
терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га. Крупнейшим
акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябредекабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade
Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель
депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. "Кернел" в ІІІ кв.
2019 ФГ получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за
аналогичный период прошлого года, выручка компании в январе-марте выросла на 48% до $802,5 млн, EBITDA сократилась на 24% - до $55,3 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Зосередженість на зерні та олії: аналіз ринку
рослинництва в Україні
08.07.2019

Рослинництво є однією з ключових галузей не лише агропромислового
комплексу, а й економіки України в цілому. Воно забезпечує майже весь
сільськогосподарський експорт нашої країни.
Так, зернові культури в 2018 році склали 38,4% українського аграрного експорту,
рослинна олія - 23,3%, насіння олійних культур - 10,2%. Всього продукції рослинництва
продано за кордон в минулому році на 17,4 млрд доларів США, що на 762,3 млн більше, ніж
роком раніше. Такому динамічному зростанню зовнішньоекономічних показників,
пов'язаних з рослинництвом, сприяв рекордно великий урожай зернових, зібраних в 2018
році, - близько 70,1 млн т. Крім того, на найвищому рівні в минулому році були валові збори
соняшнику і сої. Олійні культури є найбільш рентабельними в Україні. Наприклад,
рентабельність вирощування соняшнику становить від 60 до 80%, залежно від врожаю і
кон'юнктури цін в конкретному періоді. Через це, до 2016 року площі під соняшником були
збільшені на 20,2% в порівнянні з 2013-м, до 6 млн га, що склало 23% всіх посівних площ в
Україні. Збільшення площ призвело до зростання виробництва, але воно могло би бути ще
більше у разі більш активного застосування інтенсивних методів. Так, по використанню
мінеральних добрив Україна значно відстає від сусідніх країн. Якщо у нас на гектар
вноситься в середньому 20,7 тонн азотних добрив, то в Польщі цей показник становить 51,7
тонн, а в Білорусі - 50,1 тонни. Крім зернових і соняшнику, українські аграрії приділяють
увагу і іншим високомаржинальним олійним, серед яких виділяються соя та ріпак. Першої в
минулому році було зібрано 4,4 млн тонн, а другого - 2,6 млн тонн. Серед бобових культур
лідируюче положення за посівними площами займає горох - 415,8 тис. га з 565,4 тис. під
бобовими в цілому в 2017 році. У порівнянні з 2016 роком посадки гороху збільшилися
відразу на 73%, і прогнозується, що ця тенденція продовжиться, оскільки попит на бобові
на світовому ринку значно більше пропозиції. Вирощування овочів в Україні поки що
зосереджено в основному приватних домогосподарствах. Це пояснюється низькою
привабливістю цього сегмента агробізнесу для великих підприємств і відсутністю
достатньої кількості овочесховищ. В цілому, за результатами аналізу ринку рослинництва в
Україні напрошується висновок, що потенціал природно-кліматичних умов України
використовується ще не в повній мірі. Цьому заважає невідповідність матеріальнотехнічної та технологічної озброєності галузі вимогам сьогодення.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
USDA снизил производство пшеницы
в Украине
11.07.2019

Эксперты USDA снизили прогноз производства пшеницы в 2019/20 МГ
на 1 млн т по сравнению с июньским прогнозом. Об этом свидетельствуют
данные отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Аналитики отмечают, что прогноз производства пшеницы снизился для Украины и
ЕС в целом из-за жары и отсутствия осадков. Однако, несмотря на прогнозируемое
снижение урожая, он все равно будет выше, чем в прошлом сезоне. Производство зерновой
в Украине в текущем сезоне уменьшили с 30 млн т до 29 млн т, когда в 2018/19 МГ USDA
прогнозировал отечественным аграриям урожай пшеницы в 25,06 млн т. Таким образом, в
2019/20 МГ ее производство возрастет почти на 5 млн т. В 2017/18 МГ Украина собрала
26,98 млн т зерновой. Экспорт пшеницы из Украины снизится на 0,5 млн т по сравнению с
июньским прогнозом и составит 19 млн т, тогда как в прошлом сезоне экспорт составил
16,2 млн т. Отметим, в новом 2019/20 МГ на рынках Юго-Восточной Азии пшеница из
Австралии будет терять экспортное преимущество на фоне внутренних цен и растущей
конкуренции со стороны Украины и России. Также увеличиться количество пшеницы из
Аргентины. Урожай австралийской пшеницы сильно пострадает из-за еще одного
засушливого лета. По прогнозам ABARES, Rabobank и Australian Crop Forecasters, сбор
пшеницы в новом сезоне будет в диапазоне 18-22,1 млн т при среднем показателе за 5
предыдущих лет 23,22 млн т. Ожидается, что Австралия достигнет экспорт пшеницы в 1112 млн т, когда средний показатель за 5 лет — 15,92 млн т. Доля австралийской пшеницы
на крупнейшем для нее индонезийском рынке уменьшилась с почти 58% в 2015 году до
31% на март 2019 года. Параллельно с этим доля Украины и России на том же рынке
выросла с соответственно 9% и 3,5% 4 года назад до 21% и 14% на март текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com

Читайте также: World Agricultural Supply
and Demand Estimates >>>

Жнива-2019: В Україні вже зібрали зерна
з понад 6 млн га площі
19.07.2019

Станом на 19 липня українські аграрії вже провели збирання ранніх
зернових та зернобобових культур на площі 6,1 млн га або 63% до прогнозу.
Про це повідомляє п рес-служба Мінагрополітики.
Так, намолочено 21,6 млн тонн зерна нового врожаю, з яких зібрано: пшениці – 15,4
млн тонн з площі 4,1 млн га або 63% до прогнозу при врожайності 37,1 ц/га; ячменю – 5,6
млн тонн з площі 1,7 млн га або 69% до прогнозу при врожайності 32,3 ц/га; гороху – 537
тис. тонн з площі 237 тис. га або 84% до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га; жита – 32 тис.
тонн з площі 12 тис. га або 10% до прогнозу при врожайності 26,5 ц/га; вівса – 12 тис. тонн з
площі з площі 5 тис. га або 3% до прогнозу при врожайності 23,3 ц/га. Крім того, озимого
ріпаку зібрано 2,4 млн тонн з площі 1,0 млн га або 79% до прогнозу при врожайності 23,7
ц/га. Відзначимо, за результатами 2018/2019 маркетингового року Україна збільшила
поставки на зовнішні ринки зернових та борошна на понад 10 млн тонн. Про це повідомила
пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства. "За офіційними даними ДФС
на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 МГ поставлено рекордні 50,4 млн тонн
зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше ніж минулого МР, коли
експорт склав 39,9 млн тонн", - йдеться у повідомленні. У профільному міністерстві
зазначили, що за маркетинговий рік було всього експортовано зернових і зернобобових 49
995 тис. тонн, з яких: пшениця і суміш пшениці та жита – 15 579 тис. тонн; ячмінь – 3 692
тис. тонн; жито – 87,8 тис. тонн; кукурудза – 29 822 тис. тонн; інші зернові та зернобобові –
815 тис. тонн. За 2018/2019 МР також було експортовано борошна 301 281 тонн, з яких:
борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299 897 тонн; борошно інших
зернових культур 1 384 тонн. У 2018 році зібрано найбільший урожай зернових за часів
Незалежної України - всього 70,1 млн тонн. З них зібрано 35,5 млн т кукурудзи - на 44%
більше, ніж у 2017-му (попередній рекорд встановлено у 2013 р. - 30,9 млн тонн). Також
рекорди встановлено зі збору деяких олійних культур. Соняшнику у 2018 р. зібрано 13,7
млн тонн - на 12% більше, ніж у 2017 р. (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 13,6
млн тонн). Одержано також рекордний врожай сої - 4,4 млн тонн, на 13% більше, ніж у 2017
році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 4,2 млн тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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PAEK покупает два элеватора у
Веревского
Зерно врожаю-2019 розпочав приймати новий найбільший
елеватор АСТАРТИ – Семенівський
01.07.2019

На початку липня на Полтавщині розпочав роботу Семенівський
елеватор. Це найбільший елеватор АСТАРТИ з можливістю одночасного
зберігання 120 тис. тонн зернових та олійних культур.
Потужності елеватора розраховані для приймання зерна з агрофірм Полтавського
регіону та від партнерів-агровиробників. До складу Семенівського елеваторного комплексу
входять 17 силосів (об’ємом по 5 та 9 тис. т.) та 9 силосів оперативного зберігання вологого
зерна об’ємом по 1 тис. тонн кожен. Елеватор обладнаний за найсучаснішими технологіями
та відповідає державним екологічним стандартам, нормам з охорони праці та пожежної
безпеки. Це перший елеватор АСТАРТИ, який може виконувати сім незалежних операцій
одночасно: функціонують три лінії приймання продукції з авто продуктивністю 150 т. на
годину кожна з можливістю прийому трьох різних культур, встановлено дві енергозберігаючі зерносушарки Shtral 18000 FR з системою рекуперації тепла, які можуть забезпечувати автономне сушіння двох окремих культур, працюють по дві лінії відвантаження на
авто та з/д транспорт з можливістю одночасної подачі 27 вагонів. Для цього до елеватора
було прокладено близько 1,5 км залізничних колій, придбано тепловоз та збудовано депо.
Будівництво Семенівського елеватора тривало 9 місяців і стало завершальним етапом
інвестиційної програми «Зерно АСТАРТИ». Інвестиції у новий елеватор склали – 19,2 млн
доларів. На підприємстві створено 50 нових робочих місць. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АСТАРТИ
Евровнешторг будет переваливать зерно
Soufflet Negoce и Cargill
02.07.2019

Портовый оператор «ЕВТ ГРЕЙН» будет переваливать зерно компании
Cargill и Soufflet Negoce через зерновой терминал «Евровнешторг» (г.
Николаев) в 2019/20 МГ. Об этом сообщает «ЦТС» со ссылкой на «ЕВТ Грейн».
«В конце июня были подписаны договора с Soufflet Agro Ukraine, дочерней
компанией французской агропромышленной группы Soufflet Negoce, и «Каргилл»,
дочерним предприятием американской корпорации Cargill. Согласно подписанным
документам, стороны договорились об условиях приема, хранения, документального
оформления перевалки на морском зерновом терминале «Евровнешторг», - указывается в
сообщении. По словам директора компании «ЕВТ ГРЕЙН» Сергея Гунько, терминал в силах
обеспечить перевалку около 3% всего экспорта зерновых Украины. В перспективе в
компании планируют увеличить мощности и ежегодно обрабатывать до 8% зерновых.
Напомним, что специалисты компании Интерпроект GmbH закончили работы по
автоматизации нового морского зернового терминала «Евровнешторг». Как сообщалось
ранее, в конце декабря прошлого года была запушена первая очередь морского зернового
элеватора «Евровнешторг». Свое первое судно терминал погрузил 16 декабря 2018 г. Все
это время управление погрузкой осуществлялось «в ручном режиме». У морского зернового
терминала «Евровнешторг» большая погрузочная линия. Транспортная система терминала
представлена оборудованием компании Buhler, а мощности хранения первой очереди
напольным складом на 90 тыс. т и четырьмя металлическими силосами GSI по 6,5 тыс. т
каждый. Сейчас на терминале вовсю идет строительство второй очереди, по завершению
которого количество металлических емкостей увеличится до 24.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Компания "Нибулон" запускает речной терминал в Запорожской
области стоимостью $23 млн
02.07.2019

Компания "Нибулон" запускает речной перегрузочного терминала в
Терновке (Вольнянский р-н Запорожской обл.) стоимостью около $23 млн.
Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
"Мощности этого объекта позволят принимать 300 тыс. т. зерна в год, что разгрузит
автодороги области более чем на 12,5 тыс. грузовиков ежегодно… Терминал начал работу и
готов принимать зерно нового урожая", - говорится в сообщении компании. По данным
"Нибулона", компания осуществила дноуглубление 2 км р. Плоская Осокоровка для
обеспечения водного подхода к терминалу. В конце июня-2019 генкомпании Алексей
Вадатурский сообщил, что компания закупила вагоны-зерновозы. "Честно говоря, мы не
планировали заказывать вагоны, ведь хорошо понимаем, что именно безответственность и
бездействие в управлении логистикой в нашей стране приводит к тому, что все участники
рынка страдают. А вагонного парка в Украине достаточно для того, чтобы даже перевозить
в два раза больше зерна… Сколько вагонов не добавляй, если эффективность их
использования не будет улучшена, ситуация не изменится, а оборот вагонов даже
ухудшится, они превратятся в склады на колесах", - отметил Вадатурский. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В ПАО ГАК «Хлеб Украина» украли имущество, – заявил управляющий
санацией компании Евгений Лахненко
13.07.2019

Евгений Лахненко, который в последнее время проводил работу по
восстановлению контроля за государственной собственностью Украины за
границей, а именно порта «Лотос», разоблачил преступную схему на
территории Украины.
Находясь в статусе управляющего санацией ПАО ГАК "Хлеб Украины" Евгений
Лахненко разоблачил преступную схему, которая позволила преступным способом вывести
из государственной собственности по меньшей мере два элеватора, которые находились в
собственности ПАО ГАК "Хлеб Украина" и были переданы в пользование двух дочерних
предприятий ОАО ГАК "Хлеб Украины": "Баловский комбинат хлебопродуктов" и
"Мировский элеватор". Так, на этапе судебных разбирательств в деле о банкротстве ГАК
"Хлеб Украины" еще в 2013-м г. Хозсуд Днепровской обл. вынес постановление, в котором
признал Дочернее предприятие ГАК "Хлеб Украины" "Баловский комбинат хлебопродуктов" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. За год ликвидатор этого предприятия предоставил в суд отчет по результатам анализа финансово-хозяйственного состояния
комбината и отметил, что должник имущества не имеет, хотя по данным ГАК "Хлеб Украины" стоимость имущества комбината оценивается в размере более 35 млн. грн. Впоследствии тот же Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом еще одно
дочернее предприятие ГАК "Хлеб Украины" - "Мировский элеватор". И ликвидатор вновь
предоставил в суд отчет о балансе предприятия, в котором указал, что за должником не
зарегистрировано никакого имущества, хотя по данным ГАК "Хлеб Украины" стоимость
этого имущества дочернего предприятия оценивается в размере свыше 12 млн. грн. Оба
указанные предприятия имели на балансе элеваторы, поскольку были работающими
предприятиями. Таким образом, по мнению Евгения Лахненко, суд узаконил рейдерский
захват активов, целью которого было установление монополии на формирование
закупочных цен на зерно.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
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Антимонопольный комитет Украины разрешил группе компаний PAEK
(ООО СП «Южная аграрно-экспортная компания») приобрести элеваторы
«Кернела». Об этом говорится в сообщении АМКУ.
«Предоставлено разрешение разрешения ООО «СП «Южная аграрно-экспортная
компания» (Николаев) на приобретение долей в уставном капитале ООО «Оилтранстерминал» (г. Николаев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления общества», - говорится в сообщении. Аналогичное разрешение предоставлено
PAEK на прибретение доли более 50% в ООО «Бугский элеватор». По данным
Государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром
ООО «Оилтранстерминал» и ООО «Бугский элеватор» является Андрей Веревский. Для
справки: ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «Раздолье» группы
компаний PAEK («Южная аграрно-экспортная компания») арендовать ООО «Бугский
элеватор». Группа компаний PAEK («Южная Аграрно-экспортная Компания») ведет свою
деятельность в Николаевской области с 2012 г. Общая площадь обробатываемых земель
почти 59 тыс. га. Основные направления в деятельности предприятия: выращивание
зерновых, бобовых и масличных культур; разведение крупного рогатого скота;
выращивание семян. «Кернел» - крупнейший в мире производитель и экспортер
подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной
продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикальноинтегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнессегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла;
высокотехнологичное растениеводство; экспорт зерновых культур; оказание услуг по
хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. На долю «Кернел»
приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua



ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Інтриги та змови придушують розвиток
ринку зелені в Україні
18.07.2019

В Україні вирощуванням і продажем зелені, салатів і пряних трав
займається невелика кількість постачальників. Про це повідомляє служба
новин порталу seeds.org.ua
Причин багато, але основна з них – дуже ніжний і швидкопсувний товар, розповіла
засновник ТМ Салатик Лайф Людмила Яріз. “З боку виглядає як високорентабельний бізнес,
але за фактом нюансів стільки, що нагадує ясельну групу в дитсадку, яка кожен день готує
нові турботи. Емоційно цей бізнес підходить активним підприємцям, але в Україні його
немає змоги зробити масштабним. Єдиний масштабний проект зробили АТБ. За
інсайдерською інформацією, під Дніпром під цю нішу відведено близько 15 гектарів”, –
каже Людмила Яріз. “Дана ніша дуже сильно залежить від особистості. Зміни і розвиток
починаються, коли з’являється постачальник, який не тільки думає про заробіток, а й палко
бажає розвивати бізнес. Ми від Європи (Польща, Чехія) за пропозицією і споживання на
душу населення відстаємо приблизно в 8-10 разів. Від Німеччини в 20-30 разів. За
оформленням, сервісу і асортименту відстаємо від Європи років на 7-10, від Росії на 5 років.
В Європі існують дотації компаніям, які розвивають цю нішу. Полякам пощастило
найбільше. Сподіваюся, підприємці зрозуміють, що суттєвої конкуренції немає. Є погана і
неякісна пропозиція. А також існують інтриги, змови, які тільки душать цю нішу”, –
зазначила експерт. “Прийшов час, коли пора правдиво обговорювати проблеми і підняти
питання корумпованості в сегменті. Бізнес потрібно масштабувати, взаємодіяти і
працювати над якістю. Урвати вже не вийде. Тому підприємцям необхідно розвивати цю
нішу, а на законодавчому рівні зменшити кількість домовленостей, так як потрібно знизити
відсоток корумпованості на ринку, щоб підвищити рівень продажів. У цій ніші великі
перспективи, і ринок можна і потрібно зробити більш прозорим”, – вважає Людмила Яріз.
Читати повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua
Україна продовжує збільшувати імпорт
огірків і томатів
19.07.2019

За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. тонн огірків та
55 тис. тонн томатів, що відповідно на 38% і 15% більше ніж показники за
аналогічний період минулого року.
Цікаво, що імпорт як огірків, так і томатів, за першу половину 2019 року, став
рекордним за останнє десятиріччя. Натомість експорт овочів закритого ґрунту продовжує
знижуватися. Так, поставки томатів за кордон з початку року становлять всього 0,97 тис.
тонн, що втричі менше ніж в минулому сезоні. Експорт огірків також зменшився майже в
два рази, в порівнянні з 2018 роком, і за 6 місяців поточного року склав 1,3 тис. тонн. «Така
тенденція на ринках огірків і томатів пояснюється тим, що Україна доволі довгий період
була орієнтована на російський ринок, який після загострення політичної ситуації між
країнами став недоступним для українських виробників. До того ж, вітчизняним
виробникам доволі складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією,
оскільки витрати на газ та електроенергію в Туреччині набагато менші ніж в Україні. Наразі
українські виробники овочів закритого ґрунту потребують квотування ввезень та
впровадження торгового мита на імпортну продукцію», – пояснює ситуацію Директор з
розвитку УПОА Катерина Звєрєва. «Українські виробники огірків та томатів зараз
переживають часи змін. Звичайно, ситуація з втратою російського ринку зумовила
тепличників шукати нові ринку збуту та розширювати асортимент продукції. На сьогодні
основними імпортерами українських томатів та огірків залишаються Білорусь та Польща –
країни, які в подальшому реекспортують українську продукцію», – розповідає аналітик
УПОА Семен Крамаренко.
Читати повністю >>>
За матеріалами УПОА
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В Україні взялися рятувати
вівчарство

Виноградники на півночі України: фермери розповіли
про ризикований експеримент
03.07.2019

На Півночі України фермери показали, що не бояться експериментів, і
висадили виноградники, а потім запросили журналістів "Сьогодні" і
розповіли про те, чи є вигода від такого незвичайного ходу.
"Ми зараз просто експериментуємо і підбираємо ті сорти, які найкраще адаптуються
в наших умовах", – зазначив Артем Севаст’ян, директор агропідприємства. Фермери взялися
за ризиковану справу, адже погодні умови для цієї культури на Чернігівщині – не дуже
підходящі. Однак досвідчені виноградарі, які стали консультантами експерименту, вірять в
успіх. "Найголовніше, щоб в голові ввімкнулося, що виноград можна на Чернігівщині
вирощувати. Зараз триває кліматичне потепління, і настільки воно просунулося", – пояснив
виноградар Леонід Ющенко. Фермери розраховували, що свій перший дохід вони
отримають років через п'ять, але цікавлять їх не тільки гроші. "Ми будемо Чернігівщину
прославляти в Україні, і наше славне місто Остер. І це можна тут його частково залучати до
зеленого туризму. Плюс буде для всіх, величезний", – певен Артем Севаст’ян. У селі
Беремицьке, на території Остерської територіальної громади, є, на що подивитися –
наприклад, парк "Беремицьке", де висаджують унікальні дерева і розводять тварин. "І
коней, і ланей, і косуль, і муфлонів, і кабанів, не говорячи вже про велику кількість птахів,
які є", – перерахував менеджер парку Ростислав Полушвайко. Так, лосеня на прізвисько Єва
працівники парку тиждень тому врятували від смерті. "Врятували його грибники, нам
сказали, ми забрали. Зараз теж таке маленьке, відгодовуємо", – розповів Ростислав
Полушвайко. Водночас, парк справно платить податки і наповнює місцевий бюджет. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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Вівчарство в Україні в не такі вже й далекі часи було одним з
головних напрямів тваринництва. Поголів’я становило майже 10 млн.,
пише Павло Федикович на сайті газети «Голос України».
Рентабельність галузі підтримувалась за рахунок відносно високих цін на вовну, її
потреб для виробництва в легкій промисловості. Найбільша концентрація поголів’я
припадала на гірські райони Прикарпаття і Закарпаття, в яких наявність важкодоступних
для ВРХ кормових ресурсів особливо велика. Вівці ж випасаються на крутих схилах, де
висота над рівнем моря понад 800 м. З переходом на ринкові умови в АПК поголів’я овець
скоротилося у дев’ять разів. Колись великотоварна галузь перетворилася на дрібнотоварну
і налічує 1 млн 100 тис. голів. У господарствах з поголів’ям більш як 500 голів нині
утримується їх 172,5 тис. Це зумовлено низкою чинників. Передусім за роки незалежності
знизились ціни на вовну, а ткацький комбінат у Чернігівській області припинив приймати
цю сировину. Вести рентабельно вівчарство можна б і за рахунок покращення годівлі
молодняку на м’ясо. Тут посприяли б бюджетні дотації на корми. Розвиток вівчарства
стримує і віддаленість гірських пасовищ від населених пунктів, незадовільні умови праці
вівчарів упродовж періоду їх перебування на полонинах, труднощі з використанням техніки
для доставки виробленої продукції до місця реалізації... І хоча це давні проблеми для галузі,
все-таки Україна рухається до об’єднаної Європи, люди бачать ставлення до вівчарської
справи в інших країнах, і закривати очі на ці питання з боку влади не можна. ...
Читати повністю >>>
© Павло Федикович
За матеріалами golos.com.ua
В Україні майже 90% овець та кіз вирощують
в господарствах населення
09.07.2019

ТВАРИННИЦТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Названа кількість працюючих підприємств з утилізації
відходів тваринного походження
03.07.2019

Наразі в Україні існує лише 18 підприємств з утилізації відходів
тваринного походження, шість із яких зовсім не працює, а з тих, що
залишилися, частина також діє не на повну потужність.
Держава вже п’ятий рік поспіль не фінансує реконструкцію та будівництво заводів з
утилізації відходів тваринного походження, йдеться у повідомленні прес-служби Асоціації
тваринників України. «Утилізацію відходів тваринного походження здійснює ДП
«Укрветсанзавод», до складу якого входять 18 філій, які розташовані в 15 областях України.
На цей час 6 філій не працює, частина філій працює не на повну потужність», - зазначають у
Держпродспоживслужбі.
Щодо
фінансування
наявних
підприємств,
то
у
Держпродспоживслужбі відповіли, що останній раз кошти з бюджету виділялися у 2014
році: «ДП «Укрветсанзавод» було профінансовано за бюджетною програмою «Заходи по
боротьбі зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання
розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин» у сумі 3000,00 тис. грн, при цьому
використано 2145,89 тис. грн, залишок невикористаних коштів склав 854,1 тис. грн. За
період 2015-2019 років ДП «Укрветсанзавод» коштів із державного бюджету на
фінансування будівництва та реконструкцію підприємств з утилізації відходів тваринного
походження та закупівлю обладнання не отримувало».
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

На сьогодні 85.6% поголів’я овець і кіз вирощують не сільгоспідприємства, а господарства населення. Про це йшлося під час робочої зустрічі з
представниками сектору вівчарства/козівництва.
“Чисельність поголів’я кіз і овець на початок червня 2019 р. в Україні становило
1.598 млн. голів. З них в с.г. підприємствах знаходяться 199 тис. голів. На сьогодні 85.6%
поголів’я овець і кіз є в господарствах населення”, – пише в. о. міністра аграрної політики та
продовольства Ольга Трофімцева на своїй сторінці в Facebook. “До Державного реєстру
суб’єктів племінної справи у тваринництві внесено 14 племінних заводів та 22 племінних
репродукторів, які розводять 14 порід та типів овець. Також ми маємо 8 племінних
репродукторів, які розводять 3 породи кіз. На початок року чисельність племінного
поголів’я овець становить 23.7 тис. голів, кіз – 2 тис. голів. Понад 200 крафтових сироварень
існують сьогодні в Україні”, – додає в. о. міністра аграрної політики та продовольства.
“Серед актуальних питань, які піднімались на зустрічі: простежуваність продукції від ферми
до столу кінцевого споживача і боротьба з фальсифікатом і контрабандою; отримання
експлуатаційних дозволів мікро-виробниками для крафтового виробництва сирів; належні
виробничі практики для крафтових виробників. Питання дуже різнопланові і вимагають
активної співпраці з боку Міністерств та представників сектору та профільних асоціацій”, –
резюмувала Трофімцева, нагадавши про проект Наказу Мінагро “Про затвердження Вимог
до безпечності та якості молока і молочних продуктів”.
Читати повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua


СВИНАРСТВО

АСУ ініціювала створення стратегії розвитку
вітчизняного свинарства

Поголовье коров и свиней в Украине
продолжает падать, – Госстат
16.07.2019

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на
1 июля 2019 г. составило 3,74 млн голов, что на 4,1% меньше, чем на
аналогичную дату 2018 года, пишет biz.censor.net.ua
Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), поголовье
коров к указанной дате сократилось на 4,4% – до 1,92 млн голов, передает БизнесЦензор со
ссылкой на Интерфакс-Украина. Поголовье свиней на 1 июля текущего года сократилось на
0,4% – до 6,41 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,5% – до 1,58 млн голов. В то
же время поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июля 2018 года выросло на 2,9% – до
253,62 млн голов. Данные приведены без учета временно оккупированной территории
Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС. Как сообщалось со ссылкой на Госстат,
поголовье крупного рогатого скота в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на
4,3% меньше, чем в 2017 году. Поголовье свиней сократилось на 2% – до 5,99 млн голов,
овец и коз на 3,1% – до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% – до 210,79 млн голов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Власникам телят нараховано 323,6 млн грн
за їх утримання

12.07.2019

Робота будь-якого сектора починається зі стратегії. Наразі такий
документ розробили для української галузі свинарства. Ініціатором стала
Асоціація «Свинарі України».
Стратегію презентували та обговорювали з представниками вітчизняної свинарської спільноти в ході ХІ Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство», передає пресслужба асоціації. «У всіх цивілізованих свинарських країнах розвиток галузі починається із
затвердження стратегії, чого в Україні досі не було. До того ж, розроблений документ - не
просто папірець… Для реалізації прописаних цілей уже зроблені кроки. Наприклад,
відбулася зустріч із представниками Держпродспоживслужби та Мінагрополітики щодо
пошуку дієвих механізмів підтримки свинарського бізнесу в умовах поширення АЧС,
напрацьовані Вимоги щодо біобезпеки для всіх операторів ринку тощо», - розповіла
президент АСУ Оксана Юрченко. Ключові цілі стратегії: покращення контролю епізоотичної
ситуації щодо АЧС; створення сприятливого бізнес-середовища; збільшення попиту на
свинину та продукти з неї; формування ефективного виробничо-збутового ланцюга (ВЗЛ);
підвищення сталості та ефективності виробництва свинини в Україні; розширення
географії поставок вітчизняної свинини. «За написання стратегії узялися ще з початку
2019-го. У рамках підготовки документу провели низку зустрічей з учасниками АСУ,
представниками м’ясопереробки спілкувалися з вітчизняними та закордонними фахівцями,
вивчали досвід інших держав, долучили до діалогу рітейл», - підсумувала експертка.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

30.07.2019

Станом на 1 травня нараховано 323,6 млн грн спеціальної бюджетної
дотації фізичним особам за вирощування молодняка великої рогатої худоби.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Кошти вже спрямовані на рахунки структурних підрозділів ОДА для виплати
населенню. Така підтримка буде надана 130,7 тис. фізичних осіб за вирощування 214,9 тис.
голів великої рогатої худоби. Зокрема, 213,9 тис. телят народжені в господарствах
населення та 985 телят – закуплені. Нагадаємо, така дотація надається на безповоротній
основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в
установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку,
який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення
від інших власників. Відзначимо, станом на 3 липня за кожну наявну на 1 січня корову
сільгоспвиробникам нараховано 275,9 млн грн спеціальної бюджетної дотації за утримання
корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності. Такою підтримкою
скористаються 885 суб’єктів господарювання за утримання ними 306 600 корів. Зокрема,
120,1 млн грн вже спрямовано на рахунки сільгоспвиробникам у Вінницькій, Волинській,
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, ІваноФранківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській обл. та
частині виробників Полтавської області. Решта коштів – 155,8 млн грн буде перераховано
одержувачам дотації найближчим часом. Як відомо, у 2019 році збільшено розмір дотації за
утримання корів з 750 до 900 гривень за одну голову (двічі на рік).
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

На фермі у Вінницькій області успішно
вирощують креветки
15.07.2019

На Вінниччині працює підприємство з вирощування креветок. В
акваріумах живе близько 180 тис. креветок. Як повідомляє газета
«Експрес», вирощені на підприємстві креветки продають за ціною 500 грн за кг.
Підприємство розпочало свою роботу минулого року у м.Жмеринка Вінницької обл.
Розташувалося воно у приміщенні колишньої хутряної фабрики. За словами заступника
директора Володимира Деркача, фабрика, у якій відкрили підприємство, до цього 10 років
пустувала, все було зруйновано і демонтовано. «Близько двох років «реанімували» саме
приміщення, а саму бізнес-ідею з вирощення креветок втілили у життя після того, як
побачили подібне за кордоном», — додав він. Будівля підприємства має три поверхи. Тут
встановлене обладнання — великі резервуари, заповнені водою. Робота на підприємстві
повністю автоматизована. Креветки потребують догляду і дотримання всіх умов. Годують
їх спеціальним кормом: картопля, борошно, крохмаль, дріжджі, риб’ячий жир і полівітаміни.
Щоб виростити кг креветок — до 36 штук, потрібно 4 кг корму.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.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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БДЖІЛЬНИЦТВО

Рынок мёда Украины: потребительские
предпочтения

Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних
підприємств в агросекторі України
03.07.2019

Журнал “Бізнес” опублікував добірку інновацій у аграрному секторі,
який складає левову частку експорту України та стрімко рухається у
напрямку переробки продукції.
Птахофабрика "Авіс" агрохолдингу "Авангард" українського бізнесмена Олега
Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за
версією видання “Бізнес”. Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва
відома як виробник курячих яєць ТМ "Квочка". Як зазначає "Бізнес", птахофабрика "Авіс" це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє
виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і
дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і
корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам
та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до
споживачів
максимально
свіжими.
Інкубатори
агрохолдингу
«Авангард»
є
високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури
повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції,
пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує
очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis та спільно з Державним
Інститутом Охорони Ґрунтів України розробляє нові методи компостування, щоб отримати
безвідходне виробництво. Відходи виробництва перетворюються на корисні для людини і
навколишнього середовища продукти - органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та
електроенергію. Для цього «Авангард» побудував біогазовий завод, який виробляє
«зелену» електроенергію з відновлюваних джерел - курячого посліду.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
ЕБРР выделит EUR20 млн агропромгруппе "Днепровская"
на реконструкцию забойного цеха
09.07.2019

ЕБРР выделит группе «Днепровская», одной из крупнейших
производителей птицеводческой продукции , кредит на €20 млн (два
транша по €10 млн) на реконструкцию и расширение забойного цеха.
Согласно информации на сайте банка, общая стоимость проекта - €33,8 млн, из них
€23,8 млн будет инвестировано в 2019–2020 гг., еще €10 млн - в 2020–2021 гг. По данным
на сайте ЕБРР, проект даст компании возможность получить необходимую сертификацию
для выхода на рынок ЕС. Как сообщалось, в марте-2018 ЕБРР выделил агромпромгруппе
«Днепровская» $5млн на строительство биогазовой установки. Общая стоимость проекта
составила $5,85 млн. В начале 2018 года группа завершила строительство первой очереди
«Энергетического комплекса по выработке электроэнергии на биотопливе», планирует
реализовать вторую очередь. Комплекс сжигает куриный помет с подстилкой (лузга
подсолнечника). ГК «Днепровская» занимается птицеводством, растениеводством и
переработкой технических культур. В состав группы входят ООО "Птицекомплекс
«Днепровский» (Днепропетровская обл.), ООО "Племптицекомбинат «Запорожский», ООО
«Агропроинвест-08» (оба - Запорожская обл.), другие предприятия. ГК производит
продукцию под ТМ «Днепровские Курчата» и «Знатна курка». Годовой объем производства
в живом весе - 60 тыс. тонн. Поставляет продукцию на рынки Ближнего Востока, Азии,
Африки и Океании под ТМ Ulas. Доля группы на украинском рынке курятины - свыше 7%.
Группа обрабатывает более 15 тыс. га арендованных земель в Запорожской и
Днепропетровской областях. Основными культурами являются зерновые, зернобобовые и
масличные. ГК также производит подсолнечное и соевое масло и шрот.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Фермер на Київщині вирощує фазанів
для полювання
01.07.2019

На Київщині чоловік вирощує фазанів, аби полювати на них. Розводить
щонайменше 4 види цих птахів. Загалом пернатих у господарстві близько півтисячі.
Повідомляє espreso.tv.
Своїх улюбленців Юрій Співак обходить по кілька разів на день. Розповідає — його
захоплення дикою природою почалось ще в дитинстві. «Я народився в приватному секторі,
завжди в мене було хобі голуби, кури, я це любив з дитинства», — розпові власник
фазанського господарства Юрій Співак. Вже 10 років фермер виводить фазанів: є і
мисливські і румунські і навіть жовті фазани. Птахів вирощують в умовах, максимально
наближених до диких, аби ті, коли виростуть, змогли існувати в природі. Саме для цього
Юрій збудував клітки двох типів. У перших тримає молодняк, а в другій живуть дорослі
птахи. Постачає фермер птахів у лісомисливські господарства, які беруть їх для
вирощування у дикій природі, а в подальшому для полювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами nastup.net
Мінприроди замовчує про проблеми популяції
зайців північній України

Шкурне питання: як в Україні працюють
норкові ферми

02.07.2019

15.07.2019

Ферми з виробництва хутра норки приносять Україні мільйонні
валютні доходи, але стикаються з обуренням із боку захисників прав тварин.
Про це пише Олександр Пасховер на порталі biz.nv.ua
Юрій Галенко, головний зоотехнолог компанії Пелском, з легкістю утримує свою
підопічну - неспокійну норку. Та весь час норовить зіскочити з п’ясті правої руки, на яку
надіта шкіряна рукавичка. Лівою Галенко притримує тварину за хвіст. «Може і вкусити, попереджає зоотехнолог. - Це хижак, то не підставляйте їй пальці». Вже через хвилину
норка повертається у клітку до своїх побратимів. Не всім приємно спостерігати таку
картинку. Особливо захисникам прав тварин, які час від часу вимагають закрити і
заборонити подібні ферми. Стосовно цього у виробників хутра вже готова відповідь:
норкові ферми - це просто одна з підгалузей тваринництва, як розведення страусів, кролів,
свиней або овець. Хутро спритних і в міру агресивних норок розміром до 40?50 см в
довжину цінується у світі: вартість однієї шкурки на ринку зараз становить близько $30. В
Україні ферм, де розводять норок, зовсім небагато - не більше 10. У лідера галузі Данії їх 1,4
тис., у Польщі - 600. Чотири найбільші вітчизняні ферми дають 95% всієї валютної виручки
галузі: завдяки їхнім зусиллям українська норка зуміла відкусити 1% світового ринку. У
найкращі сезони хутро приносить країні до $100 млн на рік. Цей показник можна легко
збільшити уп’ятеро, а то й удесятеро, стверджує Марія Зубарєва, прес-секретарка Асоціації
звірівників України (АЗУ). Незважаючи на те, що ціни на світовому ринку істотно просіли,
попит на головних аукціонах планети - в Данії, Фінляндії та Канаді - все ще високий. Одна з
причин - масове банкрутство норкових ферм в Європі та ренесанс інтересу до хутра з боку
найбільшого його покупця - Китаю. Справи у вітчизняних звірівників хоч і не скоро, але
йдуть у гору. «Я щороку збільшував ферму, - каже Олександр Харченко, власник Пелском. Але, з огляду на нашу політичну ситуацію, не хочеться нічого нового будувати. Хочу
подивитися, як мине 2019 рік».
Розійшлися по нірках >>>
© Олександр Пасховер
За матеріалами biz.nv.ua

37

08.07.2019

В 2019 года с целью выяснения ситуации на рынке и пониманя
предпочтений украинских потребителей ТМ «Знатный Мед» был проведен
телефонный опрос потребителей меда.
В опросе приняли участие 162 респондента из Киева (60% опрошенных) и других
городов Украины (40% опрошенных). Что касается места жительства, пола и возраста, то
портрет респондентов следующий – 76% - жители городов, 19% - пригород, 5% - поселок
городского типа (пгт), женщины – 51%, мужчины – 49%, возраст – 26-45 лет - 57%, старше
46 лет – 25%, до 25 лет – 18%. По итогам опроса, большинство респондентов потребляют
мед в холодное время года (53%), круглый год мед потребляют 25%, а время от времени на
протяжении года (т.е. в разные сезоны) – 22% опрошенных. «Итоги опроса подтвердили,
что в Украине потребители воспринимают мед, скорее как лечебно-профилактическое
седство, чем десерт. При этом, стоит напомнить, что для получения максимальной пользы
для организма, натуральный мед нужно употреблять регулярно, независимо от времени
года. Суточная норма потребления меда для взрослых составляет 1-2 столовые ложки
ежедневно», - отметил Валерий Курейко, представитель ТМ «Знатный Мед». Что касается
основных критериев выбора меда во время покупки, на первом месте была названа цена
(39%), на втором – определенный вид меда (32%). Для 21% опрошенных важным является
ассортимент (наличие разных видов меда) и наконец 8% отметили органолептику (вкус,
цвет, консистенция и т.д.). Стоит заметить, что при ответе на этот вопрос респонденты
могли выбрать только 1 критерий из предложенных вариантов. То есть, тот факт что
органолептические свойства меда оказались на 4 месте, не означает, что они не важны,
просто другие критерии оказались более важными, по мнению респондентов. В целом же,
все названные критерии являются важными при покупке меда. По месту покупки,
аудитория опрошенных потребителей разделилась следующим образом: 32% покупают
мед у знакомых пасечников, 28% - на базарах (на рынках), 23% - в Интернете и 17% - в
розничной сети (в магазинах). Итоги опроса также показали, что наблюдается тенденция
увеличения количества потребителей, которые покупают мед в Интернете (по сравнению с
прошлым годом, их количество возросло на 6%), в то время как приобретение меда в таких
каналах продаж, как рынки и розничные сети, постепенно уменьшается.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

Поголів’я зайця в північних районах України знаходиться на
критично низькому рівні, проте профільне міністерство практично не
привертає увагу до цього.
При цьому всіляко приділяючи увагу більшим тваринам. Про це в інтерв’ю виданню
“Світ захоплень: Полювання & Зброя” розповів власник успішного мисливського
господарства в Глухівському районі Сумської області Костянтин Рябченко. «… Зайця в
північних регіонах України потрібно вже вносити до Червоної книги – їх просто немає. Ось у
мене 9 років немає полювання на зайця – ми його взагалі не стріляємо, а його все одно
немає. Козулі є, а зайця немає. Тварини просто так рідкісні, що не бачать один одного і не
можуть злучитися », – розповів він. «Я коли отримав господарство (в 2009 році – ред.)
Проїхав по ньому з тепловізором – зайці були по 3-5 км один від одного. І за ніч їх
зустрічалося не більш 3-5 голів на 11 тис. Га. Це неймовірно мало. Повинні бути сотні і сотні
… Так, що у нас на півночі його просто немає, а полювання на нього продовжують
відкривати. А його немає взагалі – можна цілий день проходити й сліду не побачити », –
констатує охотпользователей. При цьому фахівець звернув увагу на бездіяльність
профільного міністерства в цьому питанні. «Але про це, чомусь не хоче говорити наш
міністр екології (Остап Семерак – ред.). Він лося «заніс» до Червоної книги, а зайця зовсім не
хоче помічати. Але документи на норми відстрілу зайця підписуються, що він нібито існує і
це ніхто не хоче помічати », – констатує Костянтин Рябченко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nas.org.ua
На Прикарпатті функціонує успішна
страусина ферма
17.07.2019

На Прикарпатті на території хутора Ловаги колишній військовий АТО
Сергій Швець, уже 5 років відновлює приміщення для страусиної ферми. Про
це повідомляє agro-business.com.ua
Страусина ферма Швеця повноцінно запрацювала недавно. Однак вже приносить
непогані прибутки – близько 2 тис. грн у день. "За рік до служби мати придумала ідею зі
страусиним бізнесом, коли десь побачила якусь телепередачу про цей бізнес. Мені ідея
сподобалась, я проаналізував інформацію – з усього виходило, що це вигідно і рентабельно.
Тоді ж і почали готувати ділянку. Коли повернувся і ситуація трохи стабілізувалась, ми з
родиною зрозуміли, що можна розпочинати бізнес", - розповідає власник ферми.
Зазначається, що паралельно з відбудовою приміщення для ферми Швець шукав варіанти
де б купувати тварин, оскільки ринок страусів не дуже насичений. "Ми тільки набираємо
оберти – навіть у селі поблизу багато людей не знають, що тут є ферма зі страусами. Зараз
одна екскурсія без дегустації коштує 50 грн, із дегустацією – 300 грн. За екскурсію нас
відвідує людей із тридцять", — відзначає господар.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
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FMCG ІНДУСТРІЯ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Товарообіг на ринку FMCG. Поточні тенденції та перспективи –
аналітики компанії Pro-Consulting. Logist.FM
16.07.2019

Ринок споживчих товарів повсякденного попиту грає в економіці
України найважливішу роль. Компанія Pro-Consulting зробила невеличкий
аналіз, який показує, як сектор FMCG розвивався в останні роки, які фактори
впливали на його динаміку і які у нього перспективи.
Експорт-імпорт. Починаючи з 2016 р., спостерігається зростання обсягів реалізації
товарів у сфері FMCG в грошовому вираженні. Правда, тут слід враховувати ще й курс
національної валюти. А він у 2017 р. змінився, знецінивши гривню приблизно на 4-5%.
Зрозуміло, такі фактори дещо знижують даний показник. Важливою тенденцією стало різке
збільшення товарообігу з країнами ЄС на 21% за той же період. Половина цього обсягу
досягнута за рахунок переорієнтації вітчизняної економіки з ринків РФ і СНД на ЄС. І ≈ 10%
зростання товарообігу з ЄС утворилися за рахунок нового експорту. В даному сегменті
простежується позитивна динаміка. Так, за підсумками п'яти місяців поточного року
зростання експорту в ЄС склало 7,2%. Якщо умови не зміняться на гірше, до кінця 2019 р.
можна очікувати показника на рівні 8-9%. Схожа динаміка спостерігається і в сфері імпорту.
Правда, тут зростання показників більш стримане. Найбільше збільшення обсягів імпорту
відзначено в 2018 р., так як саме в цей час стабілізувався курс гривні. Крім того, у 2018 р.
спостерігався рекордне за останній час зростання реальних доходів населення (в основному, за рахунок зростання середньої зарплати). Якщо розглядати тільки період перших
п'яти місяців ц.р., то видно, що імпорт уже ріс не так швидко. Втім, таку ситуацію можна
вважати прогнозованою, так як в Україні, зазвичай, найбільший обсяг імпорту приходить у
другій половині року. У натуральному вираженні обсяги експорту збільшу-ються не так
швидко, наскільки в грошовому. Це говорить про те, що Україна все-таки стала продавати
товари з більшою доданою вартістю. Різниця між показниками, розрахованими за цінами і в
натуральному вираженні, складає приблизно 7%. Динаміка обсягів імпорту в натуральному
вираженні практично повністю повторює ту картину, яка спостерігається при аналізі
експорту в грошовому вираженні. На нашу думку, це також пов'язано з відновленням
реальних доходів населення. Хоча, слід уточнити, що Україна все ще не повернулася до
показників докризового 2013 р. Приблизно, те ж саме можна сказати і про обсяги експорту,
які знизилися після закриття для України російського ринку. Однак, при збереженні темпів
зростання в 6-8%, докризового рівня ми зможемо досягти вже в 2021 році. Трохи знизилася
частка товарів FMCG в структурі імпорту. Ми пов'язуємо це з ростом поставок товарів для
агросектору. Натомість українські підприємства стали більше експортувати продовольства.
На жаль, поки не доводиться говорити про зростання продажів за кордон продукції легкої
та важкої промисловості. В таких умовах природним процесом є нарощування експорту
продовольства. У структурі імпорту до ТОП-продуктів відносяться: морепродукти, овочі та
фрукти (особливо, в осінньо-зимовий період), алкогольна продукція (український ринок
необхідно поповнювати за рахунок закордонних виробів на 30-40%), чай та кава,
косметика. Список товарів, що експортуються з України очолюють: сигарети, шоколад,
овочі та фрукти, м'ясні і молочні продукти. Зазначу, що зростання експорту по м'ясу і
молоку прискорилися в останні два роки. При цьому Україна вже займає друге місце серед
постачальників м'ясної продукції в ЄС, а в секторі «молочки» ми п'яті.
Структура українського ринку FMCG. Аналізуючи динаміку товарообігу, слід
звертати увагу не стільки на темпи зростання в грошовому вираженні, скільки на рівень
споживчої інфляції. Наприклад, в 2017 році вона перевищувала показники зростання
товарообігу. Однак ситуація змінилася в 2018 році, коли роздрібна торгівля реалізувала
товарів FMCG більше на 14-15%. З початку 2019 року рівень споживчої інфляції в Україні
був невисокий, що, в першу чергу, пов'язано з політикою Національного банку України.
Якщо ситуація до кінця року не зміниться, то до грудня, швидше за все, прогнозується
зростання цін в даному секторі не більше ніж на 6-7%. Починаючи з 2010 року,
збільшується частка імпортних товарів на внутрішньому продовольчому ринку. Причина - у
відсутності в українській економіці достатньої кількості великих і середніх виробників, які
активно конкурували б один з одним, заповнюючи полиці магазинів достатньою кількістю
різноманітних товарів. Навпаки, така конкуренція у нас практично відсутня. А малий бізнес
поки що знаходиться на тому низькому рівні розвитку, при якому важко змагатися з
великим і середнім виробником, пропонуючи достатні обсяги і кращу якість. В Україні
дрібний виробник, звичайно, володіє необхідною робочою силою. Однак у нього немає
доступу до дешевих фінансових ресурсів, а значить - відсутня можливість масштабувати
свою діяльність як у себе в регіоні, так і по всій країні. У структурі ринку продуктів
харчування зараз основну частину обороту забезпечує м'ясна продукція (44,8%). За нею
йдуть хлібобулочні вироби (24%). І на третьому місці - молоко, сир, яйця (14%). У секторі
непродовольчих товарів спостерігається дещо інша ситуація. По-перше, тут 68% загального
обсягу займає імпорт. По-друге, починаючи з 2010 року, непродовольчий сектор зростав
швидше продовольчого. Засилля імпорту на внутрішньому українському ринку пов'язане з
тим, що в країні практично відсутній повний цикл виробництва дуже багатьох
затребуваних непродовольчих товарів. Більшу частину їх могли б постачати підприємства
великого та середнього бізнесу, які мають можливість запустити повний цикл
виробництва. Малий бізнес тут також поки не може повноцінно конкурувати за якістю і
кількістю. Частка непродовольчих товарів зростає в структурі продажів роздрібних мереж.
В першу чергу, ми пов'язуємо це з ростом реальних доходів населення. Хоча навіть при цій
позитивній динаміці нам далеко ще до нормальної структури ринку FMCG розвинених
країн. Наприклад, Міністерство аграрної політики США відзначає, що, чим більше в
структурі ринку FMCG витрат на продовольчі товари, тим бідніше народ цієї країни. Якщо
ми подивимося на ситуацію в розвинених державах ЄС, то побачимо, що домогосподарства
витрачають там приблизно 10-12% на харчування. В Україні ж частка витрат на
продовольчі товари з 1999 року знизилася з 65% до 53%. Як бачимо, цифра все ще
залишається невиправдано високою. І це значить, що відновлення купівельного попиту в
сфері FMCG показує, що звичайний споживач, в першу чергу, починає більше витрачати на
продукти харчування, саме їх сприймаючи як продукти першої необхідності. Непродовольчі
товари при цьому все ще залишаються на другому плані. Цей факт підтверджується
структурою продажів роздрібних мереж, в якій частка непродовольчих товарів становить
сьогодні близько 16%. ТОП-список непродовольчих товарів повсякденного попиту
виглядає так: фармацевтика, паливо, косметика, будівельні матеріали. До речі, за
підсумками 2018 року найбільший приріст в непродовольчому секторі FMCG показала
фармацевтика. Це й не дивно, так як в Україні фармацевтичний сектор давно вже
демонструє можливість швидше інших підвищувати ціни. Зростання продажів в грошовому
вираженні тут помітно випереджає динаміку показників в натуральному вираженні. В
цілому ж за 2018 рік непродовольчих товарів продано на внутрішньому ринку на 10,7%
більше в натуральному вираженні. Причиною стало зростання доходів населення за 201718 р.р. на 15-20% з урахуванням споживчої інфляції. До стану розвинених країн нам ще
далеко, хоча обсяги і структура споживчого кошика українців все-таки трохи покращилася.
Роль логістики на ринку FMCG. Подивимося тепер, як українська логістика
справляється зі своїми завданнями забезпечувати доступність товарів і знижувати їх
вартість для кінцевого споживача. В Україні відзначається приріст обсягів перевезень на
4%, що прямо пов'язане з проблемами залізничників. Там - нестача вагонів, зношеність
інфраструктури, дефіцит локомотивної тяги. Незважаючи на появу великих приватних
парків вагонів, ринок з/д перевезень залишається закритим і монополізованим.
«Укрзалізниця» - все ще єдиний в країні з/д перевізник. Реформи в цьому секторі йдуть
дуже повільно. У 2020 році, можливо, з'явиться конкуренція десь на обмежених ділянках
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доріг. Але першими самостійними операторами все-таки стануть компанії, які сьогодні
відчувають проблеми з дефіцитом вагонів і намір возити власні вантажі. Обсяги перевезень
на тентованих вантажних автомобілях росли в 2017-2018 рр. Додатковий попит для них
створили компанії, які переорієнтувалися з ж/д на авто. Найбільший обсяг забезпечили
зернові, а також будівельні матеріали. За нинішніми прогнозами, зростання автомобільних
перевезень в Україні збережеться і в майбутньому. Однак для підтримки позитивної
динаміки необхідно розвивати інфраструктуру. Мова йде не тільки про те, що потрібно
будувати дороги. Необхідно також інвестувати в логістичні комплекси. Адже може настати
такий момент, коли чергова хвиля замовників, які вирішили розлучитися з залізницями,
втопить ринок в занадто великих обсягах попиту, з якими автоперевізники і склади не
зможуть впоратися. Такі проблеми вже почали проявлятися. Так, за останній рік мільйони
тонн сільгосппродукції залишилися на складах тільки тому, що їх не змогли відправити на
експорт. Зокрема, не вистачало зерновозів. У структурі вантажообігу для ринку FMCG, як і
раніше, лідируючі позиції займають товари для роздрібної торгівлі. Однак в 2018-2019 рр.
продовжують рости поштові відправлення, так як нові поштові оператори в Україні швидко
розвиваються. Аналіз показує, що цей сегмент продовжить збільшувати свою частку в
перевезеннях, чого не можна сказати про виробників. За обсягами вантажообігу в Україні
лідирують Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Найбільший приріст за
останній рік відзначений у Вінницькій та Донецькій областях.
Основні фактори впливу на ринок FMCG. Можна назвати чотири основні чинники,
що безпосередньо впливають на темпи і напрям розвитку сектора FMCG: Загальний стан
економіки. Темпи зростання роздрібного обороту залежать від того, як розвивається
промисловість, що випускає споживчі товари. Рівень споживчої інфляції. За останні роки
стало очевидно, що цей показник навіть важливіше, ніж темпи девальвації національної
валюти. Реальні доходи населення. В першу чергу, зростання заробітної плати. Собівартість
вантажних перевезень, яка також залежить від: цін на паливо; ситуації на ринку праці;
витрат на утримання транспортних засобів. Ми змушені визнати, що по четвертому пункту
у нас зараз найбільше проблем. У 2019 Україна знову відчула свою залежність від РФ. Яка
ввела спецдозволу на поставки нафтопродуктів в Україну, а також створила проблеми з
брудною нафтою в трубопроводі «Дружба». З іншого боку, за українськими законами
підприємства, які зберігають паливо для своїх машин, тепер змушені отримувати ліцензії.
Багато операторів повідомляють, що вони фізично не встигли вчасно зібрати необхідний
пакет документів. А штраф за порушення тут становить 400 тисяч гривень. Що стосується
ринку праці, то тут логістика в Україні входить в трійку галузей економіки, в яких
відчувається гостра нестача робочої сили. За даними різних джерел, логістичним компаніям
зараз потрібно найняти додатково від 50 до 70 тис. фахівців. А людей немає! Тільки за
останній рік кількість незаповнених вакансій збільшилася на 10%. І це незважаючи на те,
що в логістиці швидко зростав рівень оплати праці. Нарешті, всім відомі проблеми з
дорогами, оновленням і ремонтом автопарків. Ситуація не райдужна, хоча є перспективи.
Зокрема, логістика в нашій економіці входить в трійку найбільш привабливих для
інвестицій секторів. Але якщо на автотранспорті є на що сподіватися, то найближчі
перспективи залізничників ніяк не радують. Якщо в найближчі два роки умови роботи на
з/д транспорті не зміняться на краще, він продовжить втрачати клієнтів в унісон із
скороченням своїх можливостей. Наприклад, зараз Із 1800 локомотивів, які
використовуються на магістральних маршрутах, справно працює тільки половина. Але чи
надовго? Термін експлуатації більшості з них перевалив за десятиліття. І все-таки ми
намагаємося дивитися в майбутнє з оптимізмом і очікуємо позитивних змін на ринку FMCG
(як в продовольчому, так і в непродовольчому секторах), поліпшення структури
споживчого кошика та інших ознак економічного розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua




ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)

Китайська делегація відвідала
компанію «Рудь»
15.07.2019

Протягом останніх років підприємство успішно експортує свою
продукцію до майже 30 країн світу, тому компанія приймає багато ділових
делегацій. Про це повідомляє zhitomir.info
В понеділок, 15 липня 2019 р. китайська делегація відвідали компанію «Рудь»
(Житомирський маслозавод). Упродовж ділового візиту поважні гості дізналися багато
цікавого про виробництво морозива. В дегустаційній залі екскурсанти скуштували різні
види «солодкого холоду». Вони також подивились фільм про компанію «Рудь»: історію
підприємства, його досягнення. Іноземні гості відкрили для себе Житомирщину: природу
та гостинних людей, бізнес-потенціал нашого краю. АТ «Житомирський маслозавод» —
компанія «Рудь» — лідер серед українських виробників морозива. «Морозиво № 1» — це не
лише рекламний слоган, а й мета існування компанії. Саме тому продукція підприємства не
тільки задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші
з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції. На підприємстві працює
команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають профільну освіту та
великий досвід роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.info
Дочерняя компания Mondelez в Украине увеличила
прибыль до 450 миллионов
16.07.2019

ЧАО "Монделис Украина" (ранее – "Крафт Фудз Украина") в 2018 году
увеличило чистую прибыль на 63% – до 450,6 млн грн, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно отчету компании, ее выручка составила 5,9 млрд грн, увеличившись на
24%. По данным отчетности, кондитерские изделия принесли 42% выручки, печенья – 24%,
соленые закуски – 17%, остальное – какао-продукция и снэки. При этом доля экспорта в
общей сумме продаж составила 57%. Долгосрочные обязательства у компании отсутствуют,
а текущие за 2018 год выросли на 33% – до 1,9 млрд грн. Нераспределенная прибыль по
итогам прошлого года составила 1,4 млрд грн (-16%). ЧАО "Монделис Украина" входит в
группу компаний Mondelēz International – одного из крупнейших в мире производителей
шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки. В состав компании в
Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы
Люкс". "Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka,
"Ведмедик "Барни", Tuc, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic. 99,94% ЧАО
"Mondelez Украина" принадлежит Kraft Foods Entity Holdings B.V. (Нидерланды).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рентабельность производства подсолнечника в Украине
снизилась на 21%

В Виннице построят завод по производству
лецитина
15.07.2019

Новый инвестор готов вложить деньги и строить предприятие на
территории Винницкого индустриального парка. Начать первую очередь
строительства обещают уже через несколько месяцев.
На заседании 11 июля исполнительного комитета городского совета ООО «УКРОЕКСПЕРТПОСТАЧ» было предоставлено выходные данные – градостроительные условия и
ограничения на проектирование завода по производству лецитина. Предприятие будет
располагаться на территории индустриального парка по ул. Немировское шоссе, 213.
Заместитель городского головы Владислав Скальский рассказал, что ранее в этом году был
подписан Меморандум с этим инвестором и работа довольно активно продолжается. Наше
коммунальное предприятие “Винницкий муниципальный центр инноваций” является
управляющей компанией индустриального парка и работает над дальнейшими проектами
его развития. Не буду раскрывать все секреты, но у нас пока около пяти переговоров по
вхождению в Винницкий индустриальный парк. Инвесторы интересуются, есть активные,
которые очень быстро перешли от подписания Меморандума к регистрации на территории
индустриального парка, а это обеспечит налоговые поступления в городской бюджет. Они
уже взяли в субаренду участок, им необходима, чтобы строиться. Сейчас они получили
градостроительные условия и ограничения для того, чтобы проектировать и переходить
непосредственно к строительству. Вкладывать деньги в строительство завода будет
украинская компания и они будут производить лецитин – добавку, которая используется, в
частности, в пищевой промышленности и медицинской отрасли. «Насколько мне известно,
согласно планам инвестора, и пищевая добавка, которая будет производиться на
территории этого предприятия будет использоваться в медицинской отрасли, – добавил
Владислав Скальский. – У них есть очень серьезный спрос, они нашли свою нишу и каналы
поставок сырья. По нашей информации, это продукция нашего агропромышленного
сектора Винницкой области, является технология производства, есть оборудование,
которое уже закуплено». Отмечает, что строительство первой очереди начнется уже в
ближайшие месяцы, ведь инвестор имеет достаточно амбициозные планы по скорости
строительства и запуска завода. В общем запланированная сумма инвестиции превышает
100 млн гривен, а первые 80 млн планируют инвестировать в первую очередь. Согласно
подписанного Меморандума планируется создать 65 рабочих мест на первую очередь.
Также была достигнута договоренность, что инвестор сможет расширить предприятие,
если будет необходимость и средства. ...
Читать полностью >>>
По материалам vinnytsianews.com


БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Эпицентр" начала производить муку и
продавать ее в своих супермаркетах
09.07.2019

Группа компаний "Эпицентр К" начала производство пшеничной
муки высшего сорта на Гниваньском хлебо-пекарном предприятии под ТМ
"Винницьке борошно". Об этом сообщает delo.ua
«С экономической точки зрения, это позволит нам повысить собственную
прибыльность и несколько диверсифицировать экспортные риски. В отличие от зерновых
культур, которые преимущественно поставляются на экспорт, изготовленная нами мука
будет реализовываться на внутреннем рынке», — отметил руководитель аграрного
направления «Эпицентр К» Василий Мороз. Мука, изготовленная на Гниваньском ХПП,
будет продаваться через торговую сеть "Эпицентр". Первые партии этой продукции уже
поступили в ТЦ в Киеве, Броварах, Виннице, Днепре, Одессе, Львове, Хмельницком и т.д. В
ближайшее время муку можно будет приобрести во всех торговых центрах сети. Компания
заключает договоры на поставку муки с хлебопекарскими предприятиями. Отметим, что
аграрное направление группы компаний "Эпицентр К" обрабатывает 120 тысяч га в
Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В его состав
входит 20 животноводческих ферм и 6 элеваторов. После завершения реконструкции
действующих зернохранилищ и строительства новых элеваторов мощности компании по
хранению зерна вырастут до 1 млн тонн. Напомним, ООО "Эпицентр К" (Киев),
развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, 15 июня открыла
двухэтажный торговый центр по улице Марии Примаченко, 14 в Краматорске (Донецкая
область). ТЦ включает отделы "Сад и огород" (3,3 тысячи квадратных метров), "Изделия из
дерева" (1,5 тысячи квадратных метров) и "Сантехника" (1,4 квадратных метров) и др.
Кроме того, в нем действует центр выдачи онлайн-заказов, форматно-раскроечный
участок, кафе, отделение банка и автомобильный паркинг на 232 паркоместа. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua


ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укрцукор заявляє про скорочення
експорту вдвічі

03.07.2019

Рентабельность производства семян подсолнечника в 2018 г. снизилась на 21% и составила 32,5% против 41,3% в 2017 г. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Этот показатель на 48,4% уступает рентабельности производства семян подсолнечника в Украине в 2016 г. (63%). Напомним, что согласно предварительным расчетам,
проведенным Agritel, в 2018/19 МГ рапс сохранил звание самой рентабельной масличной
культуры, обойдя по этому показателю сою и подсолнечник. Высокой маржинальности
производства рапса в Украине (62%) способствовала как рекордная урожайность (2,85 т/га,
согласно USDA), так и довольно высокие цены, благодаря активному спросу со стороны ЕС.
Аналитик зерновых рынков Виктория Блажко подчеркнула, что рекордный уровень
производства (2,85 млн т) обеспечил высокий объем экспорта масличной из Украины. За
июль-май 2018/19 МГ было экспортировано 2,5 млн т рапса. При этом в структуре
украинского экспорта этой культуры 89% заняли страны Европейского Союза.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Суд арештував активи групи "Креатив" через мільярдні
борги перед Укрексімбанком
08.07.2019

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ та наклав
арешт на низку об’єктів нерухомості та іншого майна, що належать
структурам, пов’язаним з групою “Креатив”.
Йдеться в т.ч. про: ПрАТ “Креатив” (комплекс нежитлових будівель за адресою:
Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, с. Берізки, вул. Леніна, 1А); ТОВ “Креатив Постач”
(елеваторний комплекс, місткістю 84 700 м3 для зберігання зернових культур за адресою:
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Личкове, вул. Партизанська, 83Д; елеваторний комплекс для зберігання зернових культур за адресою: Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, с. Берізки, вул. Леніна, 1А; будівлі та споруди за адресою: Сумська обл.,
Конотопський р-н, с. В`язове, вул. Фрунзе, 16); ТОВ «Завод модифікованих жирів» (комплекс
будівель І та ІІ черги за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14); ТОВ
«Одеський олійноекстракційний Завод» (нерухоме майно площею 32 850,6 кв. м. за
адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 132). Крім того, 26 березня Печерський райсуд м. Києва в
рамках згаданого кримінального провадження своїми ухвалами (які були оприлюднені в
судовому реєстрі лише 4 липня) також арештував майно таких структур: ПП «Еллада»
(комплекс будівель І, ІІ, ІІІ черги за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14-А);
ІП «Ліга» (комплекс будівель і споруд, а також виробничого обладнання за адресою:
Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, смт. Компаніївка, вул. Вишнева, 1б); ТОВ «ПротеїнПродакшн» (виробниче обладнання та комплекс будівель за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10). Як писав Finbalance, 6 червня Печерський
райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №420180000000002103 також за
клопотанням ГПУ наклав арешт на майно ТДВ «Яготинське хлібоприймальне
підприємство» - комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Київська обл.,
Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Комсомольська, 15. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ViOil нарастила выпуск высокоолеинового
масла в 2,5 раза
10.07.2019

Как говорится в сообщении компании, Группа ViOil в 2018/19
маркетинговом году в 2,5 раза увеличила производство высокоолеинового
(ВО) подсолнечного масла. Об этом пишет agroportal.ua
Всего за сезон заводы группы переработали более 100 тыс. т семян
высокоолеинового подсолнечника и получили около 41 тыс. т ВО подсолнечного масла.
«Сейчас в мире активно развивается тренд потребления здоровых продуктов питания.
Поэтому спрос на високоолеиновую подсолнечное масло ежегодно увеличивается на 10%.
Чтобы удовлетворить потребности рынка, наша компания наращивает объемы
производства этого продукта», — говорит коммерческий директор промышленной группы
ViОil Игорь Гадомский. По его словам, благодаря специальной технологии переработки ВО
подсолнечника содержание фосфора в таком масле составляет не менее 130 ppm. В нем
также много полезной для здоровья олеиновой кислоты омега-9 и витамина Е. «Уровень
олеиновой кислоты в нашем нерафинированном ВО масле мы проверяем трижды за
смену», - уточнил Игорь Гадомский. Традиционными рынками сбыта для високоолеинового
подсолнечного масла являются страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. В прошлом году
компания ViOil начала экспортировать этот продукт в Японию, Южную Корею и Австралию.
Всего за прошлый сезон предприятия промышленной группы ViOil переработали около 800
тыс. т подсолнечника всех видов. Для справки: ViOil входит в тройку крупнейших
производителей растительных масел в Украине и является лидером по выпуску рапсового
масла. Продукцию экспортирует более чем в 60 стран, в том числе в страны СНГ, Евросоюза,
Юго-Восточной Азии.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

09.07.2019

Українські виробники за червень поточного маркетингового року на
40% порівняно з попереднім місяцем скоротили експорт цукру - до 24,8 тис.
т. Про це повідомляє Асоціація "Укрцукор".
"За червень поточного маркетингового року українські виробники експортували
24,8 тис. т цукру, що на 40% менше, ніж у травні (41,3 тис. т)", - йдеться у повідомленні.
Основним імпортером українського цукру в червні залишився Азербайджан, проте Лівія
склала йому конкуренцію – по 28% від загального об’єму експорту припадає на ці дві
країни. Також значні поставки здійснювались у Грузію і Таджикистан – 12% і 10%
відповідно. Сумарно за 10 місяців 2018/2019 МР було експортовано 403,0 тис. т цукру, що
майже на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року. «Ймовірно, що за
результатами поточного маркетингового року експорт цукру становитиме близько 500 тис.
т. Це, орієнтовно, на 10% менше, ніж за минулий МР. Зниження обсягів поставок зумовлене
низькими світовими цінами на цукор та несприятливою кон’юнктурою», - спрогнозувала
заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. За оцінками аналітичного
відділу НАЦУ «Укрцукор» у наступному сезоні кількість працюючих цукрових заводів
скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн т. Україна
входить до 20 найбільших виробників цукру у світі і замикає десятку найбільших
експортерів - за результатами 2018 року сума експорту становила 217 млн дол. У 2018/2019
маркетинговому році переробку цукрових буряків здійснювали 42 цукрозаводи, які
виробили 1,823 млн тонн солодкої продукції при потребі внутрішнього ринку 1,3 млн тонн.
Перехідні запаси цукру минулих років на початок поточного маркетингового року
оцінюються в обсязі 390 тис. тонн. Експортний потенціал цукру в поточному році
оцінюється щонайменше у 600 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших
компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске
09.07.2019

НБУ отменил свое решение от 9 апреля о согласовании продажи
переданных Дельта Банком в залог НБУ мощностей масложировых
комбинатов в Одесской области и инфраструктуры в порту Черноморск.
"Национальный банк как залогодержатель части активов сообщил Фонду
гарантирования вкладов (физических лиц, ФГВФЛ - ИФ) об отмене своего предыдущего
решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) в связи с наличием
обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по
заниженной стоимости", - говорится в сообщении на сайте НБУ. Как сообщалось, ФГВФЛ 7
июня продал на площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) обязательства по
кредитным договорам Дельта Банка балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн) за
182,5 млн грн при стартовой цене 868,8 млн грн. Цена этих же активов на подобном
аукционе 6 марта этого года составила 906,2 млн грн с тем же покупателем, однако
Окружной административный суд заблокировал сделку по иску компании, которая в торгах
участия не принимала. "Национальный банк считает, что проведенный аукцион прошел с
наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые
могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", отмечается в релизе центробанка. По мнению НБУ, за три месяца активы не могли
обесцениться в несколько раз. "Национальный банк уверен, что проанализировав всю
имеющуюся в его распоряжении информацию, Фонд гарантирования вкладов примет
взвешенное и ответственное решение относительно дальнейших действий", - говорится в
сообщении без дополнительных деталей….
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



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ



М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Закарпатського виробника оштрафували
за неправдиву інформацію

Компанія «Агросвіт» купує в PepsiCo Харківський
молочний комбінат
27.06.2019

Науково-виробнича компанія «Агросвіт», дистрибутор насіння і
засобів захисту рослин, купує
Харківський молочний комбінат, що
належить ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» (входить у «PepsiСo Україна»).
АМКУ погодив угоду з продажу майнового комплексу. За даними АМКУ, ПрАТ «ВіммБілль-Данн Україна» виробляє молочну продукцію за договором підряду з ТОВ «Сандора»,
пов'язаного з ним відносинами контролю. ТОВ «Харківський молочний комбінат» не
здійснює господарської діяльності, планує виробляти питне молоко, вершкове масло і
кисломолочні продукти. Харківський молочний комбінат пов'язаний відносинами
контролю із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з розведення ВРХ
молочних порід, надання послуг складського зберігання сільгосппродукції, надання послуг
оренди та лізингу вантажних транспортних засобів, вирощування зернових і технічних
культур, виробництва цукру, йдеться в тексті рішення АМКУ. Раніше «PepsiCo Україна»
заявляла, що продовжить розвивати молочний напрям і випускатиме продукцію під
торговими марками, що належать «Вімм-Білль-Данн Україна». «У рамках проекту
підвищення ефективності виробничої інфраструктури ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»
компанія ухвалила рішення про консолідацію молочного виробництва на єдиному
виробничому майданчику в Київській області, – повідомили в «PepsiCoУкраіна». – Процес
продажу Харківського молочного заводу і його передання новому власнику наразі
перебуває на завершальному етапі». НПФ «Агросвіт» займається впровадженням нових
технологій, а також продажем засобів захисту рослин, посівного матеріалу і добрив,
виробляє насіння ярих та озимих культур. Земельний банк становить 6 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Компания «Укрпродукт Групп» сменила
убыток на прибыль
09.07.2019

Компания «Укрпродукт Групп» завершил 2018 г. с чистой прибылью
0,1 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млн грн) по сравнению с убытком в 1,1
млн фунтов стерлингов (40,6 млн грн) в 2017 году.
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, выручка
увеличилась на 36,9 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд грн). Валовая прибыль в
гривневом выражении увеличилась на 4,3% до приблизительно 115 млн грн, однако в
выражении в фунтах стерлингов отрицательное влияние курсовых разниц привело к
снижению на 2,5% до примерно 3,2 млн фунтов стерлингов. Операционная прибыль
составила около 0,2 млн фунтов стерлингов (около 6,2 млн грн) в 2018 финансовом году по
сравнению с операционной прибылью около 0,5 млн фунтов стерлингов (около 16,2 млн
грн) годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2018 года чистые активы компании
составили 1,0 млн фунтов стерлингов (около 35,13 млн грн), чистые текущие обязательства
в размере около 0,03 млн фунтов стерлингов (около 1,05 млн грн). В течение 2018 ФГ
группа выполнила свои непогашенные обязательства, включая погашение займов ЕБРР,
которые были выплачены в срок в размере €0,52 млн. Объемы продаж выросли на 4%,
включая продажи фирменных продуктов в ключевых сегментах упакованного масла и
плавленого сыра. «Объемы экспортных продаж и выручка сократились из-за мирового
снижения цен на сухое обезжиренное молоко. Несмотря на то, что компания продолжала
извлекать выгоду из своих мощностей по переработке запасных молочных продуктов,
приобретая новых партнеров по B2B, валовая прибыль «Укрпродукта» в B2B-сегменте
немного снизилась в 2018 году. Хотя валовая прибыль от марочных продуктов показала
существенный рост, к сожалению, она была компенсирована потерями, вызванными
снижением цен на сухое молоко и сливочное масло», — объясняют в «Укрпродукте». …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ГК "Молочный альянс" в 2019г инвестирует более
200 млн грн в развитие
17.07.2019

Группа компаний "Молочный альянс" в 2019 году планирует
инвестировать более 200 млн грн в очистные сооружения и новое
оборудование для заводов. Об этом пишет interfax.com.ua
"Мы утвердили на этот год план капитальных инвестиций в сумме 150 млн грн. За
шесть месяцев уже вложили 117,5 млн грн. Возникают новые идеи, потребности, поэтому за
год вложим не менее 200 млн грн. Основные проекты - это очистные сооружения в
Пирятине и Яготине, фасовочное оборудование в Баштанке и на заводе детского питания,
вакуумный испаритель в Золотоноше", - сообщил председатель наблюдательного совета ГК
Сергей Вовченко в интервью. По его словам, "Молочный альянс" установил в этом году на
Баштанском сырзаводе линию для выпуска продукции в полиэтиленовой бутылке разного
объема (молоко, кефир, йогурт). "Производство запускаем в конце июля, начнем с шести
новых продуктов, в конце года добавим еще несколько. Инвестиции в новую линию
составили €1,2 млн", - указал Вовченко. На Яготинском маслозаводе "Молочный альянс" в
конце июля планирует запустить производство новых кисломолочных сыров. В планах на
следующий год - установить новую фасовочную линию для творожной продукции на
заводе "Яготинское для детей" стоимостью около $1 млн. Вовченко также сообщил, что
покупать новые мощности "Молочный альянс" не планирует Более того, в 2018 году группа
продала Городенковский сырзавод, который, "не вписывался в логистическую и
производственную схему". "Как правило, действующий завод всегда покупаешь вместе с
административными и социальными проблемами. В 2008 году мы купили "Баштанский
сырзавод", и нам пришлось дополнительно потратить $2,5 млн на то, чтобы построить
локальные очистные сооружения. Сейчас мы начали строительство очистных сооружений в
Яготине и Пирятине - это обойдется примерно в 50 млн грн. В Пирятине мы запустим
очистные сооружения в ноябре 2019 года, в Яготинев этом году завершим первый этап, а
второй - весной следующего года. Таким образом, все наши предприятия будут отвечать
требованиям", - сказал он. В целом группа решила развивать три основные бренды и не
выводить новые ТМ, в тоже время в планах продолжать выпуск новой продукции во всех
категориях. "По твердых сырах планируем начать выпуск новых крупнопористых сыров и
расширить чедерну группу, рассольных сыров, творожных десертов, есть планы по выпуску
новых продуктов в категории плавленых сыров", - отметил Вовченко. В прошлом году в
рекламную кампанию бренда "Приятно" группа вложила 28 млн грн. "В этом году
запустили "спокойный" ролик с 2 млн грн, каждый месячный прокат стоит в среднем 7 млн
грн (стоимость включает рекламу на телевидении и видео-рекламу на YouTube). Очень
активная предвыборная кампания и высокий спрос на эфирное время со стороны
кандидатов в президенты дали возможность телеканалам повысить цены на рекламу и для
коммерческих рекламодателей, в среднем, на 35% по сравнению с прошлым годом", указал председатель набсовета ГК. Также "Молочный альянс" занимается развитием
бренда "Хопсы". В прошлом году рекламная кампания этого бренда обошлась в 12,5 млн грн
(включая YouTube, рекламу в метрополитене, создание и размещение брендованого
стикер-пака в Viber). …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Закарпатське
відділення
АМКУ
оштрафувало
фермерське
господарство «Світ м’яса» на 40 тис. грн. за вчинення порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Як встановило Відділення, Товариство розмістило на етикетці сосисок варених із
м’яса птиці «ІНДИЧАТКО» напис «ІНДИЧАТКО» та зображення індички, в той час як у складі
продукту м’ясо індички було відсутнє. Дії фермерського господарства визнано порушенням
статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді
поширення на етикетках Продукції інформації, яка є неправдивою, що може ввести в оману
споживачів. На Товариство накладено штраф у розмірі 40 000,00 (сорок тисяч) гривень. У
ході розгляду справи фермерським господарством введено в рецептуру м’ясо індички та
змінено етикетки продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами ekonomika.ko.net.ua
В Краматорске готовится к запуску мясоперерабатывающий завод
13.07.2019

На улицах Краматорска сегодня можно увидеть билборды, где
кандидат в депутаты Максим Викторович Ефимов обещает исполнение
крупных проектов. Об этом пишет obs.in.ua
К примеру, краматорчанам обещают возродить мясоперерабатывающий завод.
Насколько реально это обещание, и не «потеряется» ли оно после 21 июля? Как выяснилось,
не только реально. Работы по восстановлению работы Краматорского мясоперерабатывающего завода (КМПЗ) уже начаты! Если углубиться в историю, Краматорский мясоперерабатывающий завод начал работать в 1950-м году. В 1997 году для завода начался новый этап.
АП "Шахта им. А.Ф. Засядько" своими инвестициями вывела предприятие на совершенно
новый, тогда современный, уровень производства. Вплоть до 2008 года КМПЗ «гремел» на
всю страну и за ее пределами. В Краматорске было около 80 точек торговли краматорской
колбасой, а поставки готовой продукции производились в 60 городов страны… С 2012 года
мясоперерабатывающий завод в Краматорске был законсервирован. Но забота бывшего
собственника об охране территории принесла плоды: помещения КМПЗ, в отличие от ранее
находившегося рядом хлебокомбината, полностью сохранены. «С детства мы помним
душистый краматорский хлеб, наши вкусные колбасы, а краматорское пиво было известно
далеко за пределами области. Незаметно те предприятия, которыми мы когда-то
гордились, из нашей жизни исчезли. Моя цель - возродить эти производства в Краматорске,
- комментирует Максим Викторович Ефимов. - Поиск инвестора, который будет готов
вложить немалую сумму денег в восстановление и развитие, процесс непростой. Поэтому
до того, как цели были озвучены на бордах, была проведена подготовительная работа.
Были переговоры. Были поиски возможных векторов развития. Сегодня я четко понимаю,
что КМПЗ будет возрожден». Три недели назад на КМПЗ начались активные работы по
демонтажу старого оборудования и ремонту коммуникаций. …
А откуда завод будет брать мясо? >>>
По материалам obs.in.ua
На Харківщині вилучають з обігу небезпечні
для здоров’я м’ясні снеки
17.07.2019

У Харківській області контролери прийняли рішення відкликати та
вилучити з обігу усі вироблені партії снеків “М’ясні палички Meat Sticks”
виробництва ПСП “АПК Юпітер”. Про це повідомляє УНН.
Річ у тім, що після вживання вказаних снеків було зафіксовано випадок ботулізму,
пояснили контролери, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у
Харківській області. “Головним державним ветеринарним інспектором Харківської області
було прийнято рішення про відкликання та вилучення з обігу усіх вироблених партій
снеків “М’ясні палички Meat Sticks” (сушене м’ясо птиці), виробництва ПСП “АПК Юпітер”, —
йдеться у повідомленні. Крім того, контролери прийняли рішення тимчасово припинити
виробництво вказаної продукції, у тому числі у зв’язку з відсутністю у підприємства
дозволу на виробництво таких харчових продуктів. Контролери також застерегли
споживачів від вживання вказаних снеків, а операторів ринків попросили вилучати вказану
продукцію з продажу та повертати виробнику. Як повідомляв УНН, в Україні ситуація з
якістю продуктів харчування негативна: кожен другий товар на полицях магазинів —
фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування — наслідок
провальної реформи, вважають експерти. “У вересні 2014 року в Україні була зруйнована
система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все
призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт
Олексій Дорошенко. Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому
числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з
тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua


РИБОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Переробка рибного філе збільшилась
майже на 50%
03.07.2019

За підсумками 5 міс. в Україні було вироблено 517 тонн філе рибного
в’яленого, солоного чи у розсолі (крім копченого). Про це повідомила пресслужба Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів».
Це майже у 1,5 рази більше (на 49 %), ніж за аналогічний період 2018 р. Зростання
виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями:
оселедці солоні – 1 472 тонни (+1 % до січня-травня 2018 року); лосось тихоокеанський,
атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів
та черевець) – 212 тонн (+7,6 %); продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи
шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 161
тонна (+11,6 %); готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та
страв готових із риби) – 6 466 тонн (+29,9%). Крім того, протягом п’яти місяців 2019 року в
Україні було вироблено: м’ясо риби (перероблене або не перероблене на фарш; крім філе),
заморожене – 51 тонна; риба сушена і в’ялена – 1 486 тонн; риба солона (крім оселедців) –
681 тонна; риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та
дунайського лосося та оселедців, а також, крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 1 662
тонни; продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи
шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 5 529
тонн; готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді,
томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 920 тонн; ікра інших риб – 1 144 тонни.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

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

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



ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кондитерская компания Петра Порошенко
запустила новую фабрику
04.07.2019

Антимонопольний комітет України провів робочу
зустріч з виробниками хліба
04.07.2019

Представники Комітету разом із резидентами Всеукраїнської
асоціації пекарів (ВАП) розглянули актуальну кон’юнктуру на ринках хліба
та хлібобулочних виробів, стан та перспективи розвитку галузі.
Під час зустрічі учасники ВАП визначили нагальні проблеми на ринках хліба та
хлібобулочних виробів: відсутність достовірної галузевої статистики та системи обліку
хлібобулочної продукції непромислових виробників; різні умови оподаткування для різних
категорій виробників; «тіньові» ринки хліба та сировини для його випікання; значні
повернення від торговельних мереж. Президент ВАП Володимир Череда зазначив, що на
сучасному етапі промислові виробники хлібобулочної продукції зазнають дискримінації
через нерівність підходів до оподаткування по відношенню до приватних виробників, які
оподатковуються за спрощеною процедурою. За його словами необхідно терміново
переглянути можливість різних підходів до учасників ринку, які можна виправити шляхом
законодавчих змін. Віце-президент ВАП Владислав Аверченко на зустрічі наголосив на
тому, що недобросовісне маркування хлібобулочної продукції дрібними виробниками,
вибіркове пакування продукції та відтермінування платежів торговими мережами, –
негативно впливають на розвиток здорової конкуренції учасників ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами hlibprom.com.ua
Асоціація "Укрхлібпром" заявляє про брак у 2019 р. продовольчого
жита для виробництва хлібобулочних виробів
05.07.2019

Дисбаланс попиту та пропозиції продовольчого жита на
внутрішньому ринку призвів до коливання цін на окремі види
хлібобулочної продукції. Про це пише interfax.com.ua
Ціна на житнє борошно з початку поточного року зросла більш ніж удвічі - до 11 тис.
грн за тонну, йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ) за
підсумками зустрічі з головою ради об'єднання "Укрхлібпром" Олександром Васильченком.
На думку голови "Укрхлібпрому", сьогодні в Україні достатньо сучасних потужностей для
виробництва продукції з твердих сортів пшениці (макаронні вироби). Водночас відсутність
посівів такого сорту пшениці в країні стримує розвиток здорової конкуренції продукції
власного виробництва з високою доданою вартістю. Голова об'єднання зазначив, що ціна
на житнє борошно з початку поточного року зросла більш ніж удвічі - до 11 тис. грн за
тонну, а загалом за п’ять місяців 2019 року ціни на хліб житній та житньо-пшеничний
зросли в середньому на 7-8%. Васильченко зазначив, що на нинішньому етапі в Україні
залишається неврегульованим порядок взаємодії виробників хліба і хлібобулочних виробів
із торговельними мережами щодо продукції з вичерпаним терміном реалізації, зокрема
відсутня фінансова відповідальність торговельних мереж при поверненні цієї продукції.
Голова об'єднання також наголосив на необхідності перегляду стандарту на пшеницю в
частині показників вмісту в ній клейковини і білка, що гарантувало б відповідні
хлібопекарські властивості борошна для виробництва хліба високої якості. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Киевхлеб окончательно проиграл дело о тортах
против АМКУ и Roshen
09.07.2019

Верховный Суд оставил без удовлетворения иск ПАО "Киевхлеб",
который оспаривал решения Антимонопольного комитета в пользу
кондитерской корпорации Roshen в споре о защите интеллектуальной
собственности.
Согласно решению Верховного суда, решения предыдущих инстанций о том, что
производство торта "Казковий ключик" могут воодить в заблуждение потребителей торта
"Золотой ключик" производства Roshen являются правомерными, а доводы истца необоснованными. Обжалованию решение не подлежит. На запрос LIGA.net прокомментировать ситуацию в Киевхлебе не ответили. Ранее ООО Киевский БКК подало в Кассационный хозсуд Верховного Суда жалобу на постановление Северного апелляционного суда от 5
марта 2019 года и решение Хозсуда Киева от 2 ноября 2018 года, которыми подтверждена
правота решения Антимонопольного комитета о нарушении Киевским БКК конкурентного
законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", упаковка которого
настолько похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen, что может ввести в
заблуждение потребителей. Напомним, летом 2018 года АМКУ оштрафовал ООО Киевский
Булочно-кондитерский комбинат (БКК), который входит в холдинг Киевхлеб, на почти 330
тыс. гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего
предприятия Кондитерская корпорация Roshen. Ранее красная лента стала предметом
разора между Roshen и конкурентом корпорации - компании "Киевский БКК", который
также использовал красную ленту при оформлении тортов. Как ранее писала LIGA.net,
Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного
цвета в элементах упаковки тортов. Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП Украинский институт интеллектуальной собственности и апелляционной
палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ. Компания просит суд обязать
МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кондитерская компания "Конти" подала заявку на реструктуризацию долга перед Укрэксимбанком
02.07.2019

ЧАО "ПО "Конти" подало заявку на реструктуризацию обязательств
перед Укрэксимбанком в рамках процедуры, определенной законом "О
финансовой реструктуризации".
Как сообщается на веб-сайте административного секретариата при Независимой
ассоциации банков Украины, который курирует систему финансовой реструктуризации,
первые собрания привлеченных кредиторов назначены на 12 июля. Завершение
процедуры реструктуризации установлено до 30.09.2019 г. На веб-сайте секретариата
также приводится список связанных с заемщиком юрлиц. В их числе - ООО "Мико-Фуд", ООО
"АПК - Зерноресурс", Konti Confectionary Limited. При этом в сообщении отсутствует
информация об объеме обязательств "Конти" перед банком. ЧАО "Производственное
объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Основными
производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская
кондитерские фабрики, две фабрики в Курске (РФ). Основные торговые марки - Amour,
Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти"
является Борис Колесников. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру
партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила
производство на бисквитном комплексе в Борисполе.
Как свидетельствует информация на упаковке пордукции Roshen, которая продается
в фирменной сети, продукция произведена Бисквитным комплексом Рошен,
расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя. Официально о запуске фабрики в
Roshen не сообщали. Ранее LIGA.net писала о том, что запуск предприятия планировался на
осень 2018 года. Однако этого не произошло. На запрос LIGA.net в Roshen сообщили, что
предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых
мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад. "Сейчас на фабрике работает
более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников.
При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна
достичь 1 100 человек", - сообщили в Roshen. На бисквитном комплексе в Борисполе
работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печения в
час и линия, на которой производится печенье Эсмеральда с новым вкусом и печенье
Karolina. Вывод фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.
Продукция с Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны
присутствия Roshen, добавили в пресс-службе корпорации. Впервые о бисквитной фабрике
в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро
отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 г. к
идее снова вернулись. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять
земельных участков в Бориспольском районе. Преимуществом участка в Борисполе стало
его расположение в промышленной зоне, что не требовало изменения целевого назначения
земель, рассказывал в интервью LIGA.net директор Бисквитного комплекса Roshen
Константин Пивень. Сейчас корпорация рассматривает возможность выкупа этих земель за
60 млн грн. Как ранее писала LIGA.net, Бисквитный комплекс Рошен в Борисполе судится с
Бориспольским исполкомом. Дело касается договора о паевом участии. Рассматривает спор
Хозяйственный суд столицы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Киевская кондфабрика Roshen намерена
увеличить уставной фонд в 3 раза
11.07.2019

Акционеры Киевской кондитерской фабрики "Рошен" намерены
увеличить уставный капитал в 2,9 раза до 505,83 млн грн. Об этом говорится в
повестке дня собрания акционеров.
Согласно ей, акционеры рассмотрят возможность увеличения уставного капитала
путем эмиссии акций. На данный момент фонд составляет 175 833 098 грн, а общее
количество простых именных акций - 703 332 392 штук. Так, предлагается внести
изменения в устав общества, согласно которым количество акций будет увеличено до 2 023
332 392 штук номинальной стоимостью 0,25 гривны, что составляет 505 833 098 грн.
Отмечается, что собрание состоится 30 июля. Ранее корпорация Roshen заявляла, что
проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в
связи с этим намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен и
Кременчугской - на 300 млн грн. Как сообщалось, Киевская кондфабрика Roshen увеличила
прибыль в 4 раза до 11 млн грн в 2018. Roshen заняла 25-е место в международном
рейтинге крупных мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по
итогам 2018 года, опустившись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com




НАПОЇ
ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

НБУ у суді виграв суперечку з підконтрольною
Коломойському компанією
19.07.2019

Велика палата Верховного суду вирішила, що націоналізація "ПриватБанку" не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів,
укладених з підконтрольними І.Коломойському майновими поручителями.
Як зазначили в прес-службі, Верховний суд 2 липня відхилив касаційну скаргу
підконтрольного Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання
укладеного з НБУ іпотечного договору. Відповідно до цього договору ПрАТ "Ерлан" надало
НБУ в заставу майно вартістю 3 млрд грн, в якості забезпечення кредиту рефінансування,
що надавався банку до націоналізації. Позивач вважав, що внаслідок входження держави в
капітал "ПриватБанку", відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний
банк) та боржник ("ПриватБанк") поєднались в одній особі, повідомили в НБУ. "Верховний
суд погодився з правовою позицією НБУ, і таким чином, сформував судову практику в цій
категорії справ. Наразі майнові поручителі за кредитами рефінансування "ПриватБанку"
намагаються в судах розірвати іпотечні договори, посилаючись на істотну зміну обставин.
Загалом, суди першої та апеляційної інстанцій вже ухвалили більше 50 судових рішень на
користь НБУ, які набрали законної сили. Однак рішення Великої палати Верховного суду від
2 липня є першим у цій категорії справ, ухвалених на користь НБУ судом найвищої інстанції,
яке не підлягає оскарженню", - наголосив начальник управління претензійно-позовної
роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Як відомо, «Біола» – один із
лідерів ринку, український виробник соків та нектарів, солодких газованих напоїв,
мінеральної води «Знаменівська», холодного чаю та енергетиків з 1997 р. До групи компаній
«Біола» входять два виробничі майданчики: у Дніпрі та Києві, сукупна проектна потужність
яких понад 1 млрд пляшок на рік. Продукція компанії представлена в Україні, а також у
країнах Євросоюзу, США, Ізраїлі, Лівії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Молдові, Таджикистані.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua

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

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




ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГФС проиграла апелляцию по требованиям
к «Тедис Украина» на 50 млн
11.07.2019

Горілці в Україні бути: Кабмін врегулював
проблему витратомірів
12.07.2019

КМУ схвалив "дорожню карту" заходів, розроблених Мінфіном,
МінАПК та Державною фіскальною службою для відновлення
відвантаження спирту, яке було призупинене з 1 липня.
Серед заходів, які будуть прийняті - застосування вже встановлених і зареєстрованих приладів обліку до врегулювання питання установки і реєстрації електронних
витратомірів - лічильників спирту етилового спиртовими заводами. Зазначається, що
найближчим часом спиртова галузь та суміжні галузі, які є споживачами спирту,
запрацюють в плановому режимі. Згідно з повідомленням, зупинка відвантаження спирту
спиртовими підприємствами була пов'язана з впровадженням нової системи контролю за
обігом етилового спирту. Як повідомлялось, 4 липня відбулася робоча зустріч Мінфіну та
представників Податкової служби для врегулювання проблем із запуском системи
електронного адміністрування реалізації спирту. Раніше "Укрспирт" заявив, що в разі
надання Мінфіном роз'яснень щодо використання витратомірів та оформлення вивезення
спирту з території акцизного складу, підприємство почне відвантаження негайно. За його
словами, роз'яснення вже готове, однак його повинен затвердити Кабінет Міністрів. Наразі
ДП вже закупило 9 витратомірів з 40 необхідних і заявляє про встановлення 5 штук на
заводах. Раніше "Укрспирт" заявив про неможливість встановлення необхідних для
відвантаження спирту витратомірів, оскільки в законодавстві не закріплені вимоги до них.
Крім того, він зазначив, що існують неузгодженості в податковому законодавстві щодо
процесу фіксації виїзду і в'їзду спиртовозу з акцизного складу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com


ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українське виноробство та виноградарство
на краю прірви
16.07.2019

В Запоріжжі 17-18 серпня має відбутися П’ята виставка-конференція
«Золоте гроно-2019», яка організовується компанією «Інфоіндустрія» за
підтримки канадського проекту UHBDP.
Для участі заході вже зареєструвалося 700 виноградарів та виноробів Одеської,
Миколаївської, Запорізької, Херсонської та інших областей України. За традицією учасники
конференції обговорюватимуть проблеми виноградарства та виноробства. Треба сказати,
що ситуація в галузі протягом останніх трьох років значно погіршилася. Через зменшення
споживчого попиту, втрату традиційних ринків у ближньому зарубіжжі вирубуються
виноградники, закриваються підприємства, які виробляють вина та соки. Нещодавно з
ініціативи виноградарів та виноробів в Мінагрополітики відбувся круглий стіл із
обговорення проблемних питань виноградарської галузі під головуванням в.о міністра
аграрної політики та продовольства Ольги Трофімцевої. В розмові брав участь народний
депутат України Антон Кіссе, представники відомих господарств та заводів. Заступник
директора із загальних питань ТОВ ПТК «Шабо» Юрій Шелехов, запропонував провести
імпортозаміщення в кафе та ресторанах, переглянути мінімальну ціну на біле столове тихе
вино в бік збільшення, висловився про недоцільність перейменування коньяку, і заявив про
готовність підприємства закупити 2,5 тис т ягід для недопущення вирубування
виноградників в регіоні. Член наглядової ради ПАТ «Коблево» Віра Козлівська говорила про
те, що найбільшою проблемою є висока собівартість винограду, і низькі ціни на нього.
Експорт виноробної продукції скоротився, на сьогодні на підприємстві великі запаси
виноматеріалів, запропонувала за прикладом Молдови створити спільно з державою
виноградарями та виноробами спільне об’єднання для лобіювання інтересів галузі,
наголосила на необхідності створення виноробної лабораторії, для аналізу вітчизняної та
імпортної продукції. Представниця Guliev Vine Group Юлія Комарова висловилася проти
необґрунтованого підняття акцизу та мінімальних цін на вина ігристі, що призвело до
скорочення ринку, обмеження імпорту імпортних газованих напоїв, які своїм виглядом
нагадують вина ігристі. Учасники пропонували провести семінар для малих виноробів,
запровадити спеціальність виноградар – винороб, розробити документацію на виробництво віскі, підготувати проект Указу Президента про встановлення свята Виноградаря та
винороба України, ввести в дію електронний реєстр малих виноробів, розробити дорожню
карту розширення виноградних зон, запровадити бренд «Українське вино». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

СБУ спільно з іноземними партнерами припинила діяльність міжнародного
угруповання контрабандистів цигарок
09.07.2019

СБУ спільно з ДБР, ГПУ, Податковою і митною службою Великої
Британії та спецслужбами Польщі припинили діяльність угруповання, яке
організувало контрабанду тютюнових виробів з України до країн ЄС.
Спецоперація під назвою «Магма» відбувалась у тісній взаємодії з британськими
партнерами і була проведена у три етапи. На території Одеської обл. за місцем незаконного
зберігання виготовленої тютюнової продукції було вилучено цигарок на суму понад 50 млн
грн. У прикордонних районах Закарпатської обл. під час обшуків правоохоронці затримали
13 вантажних автомобілів з тютюновими виробами на рекордну за часи Незалежності суму
70 млн грн. На завершальному етапі спецоперації оперативники спецслужби встановили,
що до складу угруповання входять понад десять громадян України, Польщі та Білорусі. «У
нашій країні ділки організували на території Київської області, зокрема КиєвоСвятошинського та Макарівського районів, підпільні цехи та складські приміщення, де
здійснювалось незаконне виробництво та зберігання тютюнових виробів», ? підкреслив
Іван Баканов. Потім контрафактна продукція контрабандою переправлялась через
державний кордон України до країн Європейського Союзу. Співробітники СБ України також
виявили на території Одеської області підпільну поліграфічну фірму, де учасники
угруповання друкували етикетки пачок цигарок відомих брендів, які використовуються
для пакування контрафакту, виготовленого у нелегальних цехах на Київщині. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Пятый апелляционный админсуд решил дело в пользу крупнейшего
дистрибутора сигарет в Украине «Тедис Украина». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал
из сообщения Finbalance.
Отказался удовлетворить жалобу Офиса крупных налогоплательщиков и оставил
без изменения вердикт Одесского окружного суда от 28 ноября 2018 года. Последний по
требованию компании отменил налоговое уведомление-решение от 15 сентября 2017-го об
увеличении денежных обязательств по налогу на прибыль. Речь шла о сумме в 37,9 млн
грн., включая штрафные санкции на 12 млн грн. Свою апелляцию налоговики
обосновывали тем, что суд первой инстанции не учел доводы контролирующего органа по
наличной налоговой информации. В частности, о неподтверждении дальнейшей
реализации контрагентами приобретенного товара, о деятельности некоторых
контрагентов вне правового поля, отсутствии предприятий по налоговому адресу. Также
налоговики утверждали, что у компании просто-напросто не было необходимых ресурсов
для ведения хозяйственной деятельности. По данным ведомства, во время проверки
компания не смогла подобающим образом подтвердить фактические продажи, не
предоставив правильно оформленные ни накладные, ни доверенности.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Правоохранители проводят
обыски в ГФС
12.07.2019

Правоохранители проводят обыски в Государственной фискальной
службе. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах, передает ukranews.com
Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием
мирового соглашения между компанией Philip Morris и государством. 5 декабря 2018 г. на
своем заседании Кабмин принял соответствующее решение, обязав и.о. председателя ГФС
Александра Власова подписать указанное мировое соглашение. Мирное урегулирование
спора тогда позволило предотвратить предъявлению иск к государству и избежание
значительных расходов в ходе инвестиционного арбитража, о намерениях подать который
предупредила компания. Как сообщалось, "Philip Morris Украина" инвестировала более $11
млн в Харьковскую табачную фабрику в 2017 г., а общая сумма инвестиций, направленная
на строительство и дальнейшую модернизацию фабрики, составляет на данный момент
347,8 млн долларов. Более 40% произведенного объема сигарет с табачной фабрики в
Харьковской области отправляется на экспорт. При этом фабрика производит на экспорт не
только сигареты, но и резаный табак и фильтры для других фабрик компании в странах
Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и ЕС. Строительство фабрики "Philip Morris
Украина" начала в 2003 году, оно длилось 3 года - в 2006 году фабрика была открыта. Philip
Morris International Inc. сократила объем отгрузки сигарет в Украине на 12,1%, или на 2,666
млрд штук, до 19,356 млрд штук в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Philip Morris
International (PMI) работает на украинском рынке с 1994 года, производство расположено
на табачной фабрике в Харьковской области. Компания производит и реализует продукцию
под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS и другие.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО «Дарница» вошла в Европейскую
Бизнес Ассоциацию
01.07.2019

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) стала членом
Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Assosiation – EBA). Об
этом сообщает пресс-служба компании.
«Нашей главной задачей в сотрудничестве с ЕВА мы видим участие в решении
вопросов, важных для инвестиционного климата страны и развития украинской
фармацевтической индустрии», – приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, главы
совета директоров Darnitsa Group. «Дарница» также сообщает, что ее специалисты войдут в
состав комитетов EBA. Европейская Бизнес Ассоциация – одно из крупнейших объединений
бизнеса в Украине. ЕВА работает 20 лет, в нее входят около 1000 украинских и
международных компаний из 59 стран мира. Среди задач ЕВА – помощь бизнесу в
налаживании партнерских отношений с правительством и установлении деловых связей с
международными и украинскими компаниями. ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»
основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в
натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых
лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. В 2018 году «Дарница»
увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициаром компании
является семья Загорий. Фармацевика Украины растет в среднем на 11% в год, что втрое
быстрее, чем экономика Украины в целом. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компанія "Фармак" залучив у ЄБРР кредит €15 млн для
розширення виробництва
10.07.2019

Компанія "Фармак" залучив у ЄБРР кредит в сумі до €15 млн для
розширення виробництва і діяльності в сфері досліджень і розробок, а
також реалізацію заходів з енергоефективності.
"Ми з ЄБРР працюємо з 2006 року, і за цей період нам вдалося реалізувати багато
проектів. На сьогоднішні було залучено €72 млн, і це четверта частина від наших інвестицій
за останні 20 років. Я з упевненістю можу сказати, що це наш стратегічний і надійний
партнер", - зазначив виконавчий директор компанії Володимир Костюк. Кредит буде
використано на розширення діяльності в сфері досліджень і розробки, що буде сприяти
розвитку інновацій, впровадженню передової галузевої практики і стимулюванню
конкуренції серед українських фармацевтичних виробників. При цьому реалізація заходів
щодо підвищення енергоефективності, зокрема впровадження комплексної системи автоматизації та енергетичного менеджменту та реконструкція спеціалізованого обладнання,
зробить "Фармак" більш конкурентоспроможним на місцевому та міжнародних ринках. "5річний кредит ЄБРР буде використано на розширення виробництва рідких дозованих
лікарських форм і модернізацію лабораторій компанії. Розширення діяльності в сфері
досліджень і розробок, а також виробничих потужностей дозволить АТ "Фармак"
розробляти і виробляти нові власні формули ліків і виконувати відповідні стандарти ЄС,
завдяки чому компанія зможе краще конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати
свій експорт", - наголошується в інформації ЄБРР . Кредит супроводжується грантом
програми ЄБРР "Центр фінансування і передачі технологій у сфері кліматичних змін"
(FINTECC) на оплату енергетичного аудиту виробничих потужностей компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Національний експертно-будівельний альянс стає
найбільшою інформплатформою галузі

В Запорізькій області завод сплатив 1,2 млн грн
за шкоду екології
15.07.2019

В Запорізькій обл. прокуратура домоглась стягнення з підприємства
майже 1,2 млн. грн. збитків, заподіяних навколишньому природному
середовищу внаслідок забруднення земельної ділянки.
Як передає ztv.zp.ua, завдяки вжитим апаратом прокуратури Запорізької області
заходам цивільно-правового характеру вдалося стягнути з суб’єкта господарювання кошти
в розмірі майже 1,2 млн. грн., завдані державі внаслідок порушення останнім вимог
природоохоронного законодавства. Відтак, рішенням господарського суду Запорізької
області задоволені позовні вимоги заступника прокурора Запорізької області в інтересах
держави в особі Державної екологічної інспекції у Запорізькій області до ТОВ «Василівський
завод МК» про відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному
середовищу внаслідок забруднення земельної ділянки. Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону довкілля в результаті господарської
діяльності перераховуються до різних видів бюджетів.
Читати повністю >>>
За матеріалами newformat.info
Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется
по нулевой ставке пошлины
15.07.2019

В центре столицы активисты требовали от властей остановить
коррупцию на Одесской таможне. Они утверждают: 90 процентов ткани
оформляется по нулевой ставке государственной пошлины.
В Киеве активисты пикетировали ДФС, Минфин и Офис президента с требованиями
расследования преступлений чиновников и отстранения коррупционеров, которые
требуют взятки от белого бизнеса на Одесской таможне и "крышуют" "серые" схемы,
приносящие государству многомиллионные убытки. Инициативная группа, состоящая из
представителей белого логистического бизнеса, экспедиторов, водителей, общественных
активистов, провела предупредительные акции под стенами Государственной фискальной
службы, Министерством финансов и Офисом президента с требованиями вмешаться в
ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров.
Между тем для других предпринимателей каждый 10-й контейнер, который выезжает с
одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузки товара с контейнера.
Движение грузов задерживается на недели, товар сознательно портится. Этого можно
избежать, если согласиться платить взятки таможенникам. Иначе убытки от порчи товара
и простоев существенно больше. Сумма взятки за 1 контейнер с товаром составляет $200300, заявляют экспедиторы. Сейчас около 2000 контейнеров вынуждены платить "дань"
таможенникам, еще 1000 к тому вынуждают. Активисты называют и возможных виновных,
создавших коррупционные схемы на Одесской таможне. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал
контрабанди товарів широкого вжитку
16.07.2019

СБУ припинили діяльність транснаціонального угруповання, яке
організувало контрабандні поставки товарів широкого вжитку з Китаю
до України в особливо великих розмірах.
У ході розслідування оперативники спецслужби встановили, що починаючи з 2016 р.
організоване угруповання, до складу якого входили громадяни КНР та України, налагодило
постачання у нашу країну текстильних товарів. Продукція надходила у морські порти поза
митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів до державного бюджету
України. Потім продукція реалізовувалась у «роздріб» та «оптовими партіями», виключно
за готівку без належного оформлення фінансово-господарської документації.
«Співробітники СБУ задокументували, що у 2018 р. учасники угруповання контрабандою
ввезли продукції на 234 мільйони гривень. З початку 2019 року – сто двадцять мільйонів
гривень без сплати до бюджету обов’язкових платежів», - наголосив на брифінгу т.в.о.
Голови СБУ Іван Баканов. Загальний обсяг ввезеного текстилю становить від 1,5 до 2,5
тисяч тонн на рік, що складає 40% від всієї кількості текстилю, який реалізовується на
вітчизняному ринку. В Одесі правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії у місцях
проживання фігурантів провадження та за адресами складських приміщень і вилучили
понад дев’ятсот тонн контрабандної продукції на суму сто мільйонів гривень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «Kronospan» збудує на Рівненщині
потужний європейський завод
11.07.2019

Потужний завод з переробки деревини планують побудувати у
промисловій зоні у селі Городок Рівненського району. Про це повідомляє
служба новин порталу rivnepost.rv.ua
Нове виробництво постане на території колишніх Рівненського ливарного заводу
(РЛЗ) та Рівненського заводу тракторних агрегатів (РЗТА). Спорудити його тут вирішила
компанія з іноземними інвестиціями «Кроноспан», яка є власником ТОВ «Технопривід
Інвест Груп». "«Kronospan» – це світовий лідер в галузі виробництва високоякісних деревних плит і суміжної продукції. Сьогодні «Кроноспан» має понад 40 виробничих заводів у 30
країнах світу: в Європі, Азії та США, зокрема, у Польщі, Білорусії, Туреччині, Болгарії,
Великобританії, Люксембурзі, Хорватії, США, Чехії, Латвії, Китаї, Україні тощо, - підкреслив
директор Агенції "ІнвестІнРівне" Дмитро Янушевський. – Прихід такого потужного
інвестора став можливим завдяки якісній співпрації з Агенцією "ІнвестІнРівне", що була
розпочата ще в лютому 2018 р". Як розповів керівник майбутнього заводу на Рівненщині
Павло Пильтяй, у 2004 р. компанія «Kronospan» за підтримки ЄБРР збудувала свій перший в
Україні завод з виробництва деревостружкових плит у місті Новолинську Волинської
області. Тим часом будівництво заводу поблизу Рівного лише починається, однак вже в
2021 році тут обіцяють випустити першу продукцію. Для створення заводу планують
інвестувати 200 мільйонів євро прямих іноземних інвестицій. "Ми компанія не тільки з
іноземними інвестціями, а й з іноземними традиціями ведення бізнесу. Законно, публічно і
відкрито. Саме тому всі наші будівельні роботи, обладання, продукція – сертифіковані за
найвищими міжнародними стандартами. Інакше й бути не може, адже репутація на
міжнародному ринку дуже важлива, - підкреслила генеральна директорка ТОВ «Кроноспан
УА» Наталія Покінська. – Політика нашої компанії – залучати до контролю за якістю
виробництва експертів, незалежні громадські організації, масимально співпрацювати з
органами місцевого самоврядування і мешканцями територіальних громад". …
Читати повністю >>>
За матеріалами rivnepost.rv.ua
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Півтора десятка провідних професійних спілок підписали
меморандум про співпрацю з Національним експертно-будівельним
альянсом України. Про це повідомляє depo.ua
"Будівельна галузь переживає трансформацію, як і вся країна. Сьогодні – найкраща
нагода перевести будівництво на міжнародні стандарти і задати тон для всієї
промисловості", - заявив Віктор Лещинський, голова НЕБАУ. "Синергія – ось що може
вивести основну фондоутворюючу галузь на передові позиції", - каже Іван Перегінць,
виконавчий директор НЕБАУ. Рівнятись на ФРН закликав колег Іван Салій, голова Спілки
виробників будматеріалів України. Він нагадав, що будівництво дає до скарбниці
Німеччини стільки ж прибутку, скільки німецький автопром. Тож і Україні не варто
зосереджуватись лише на сільському господарстві, а розвивати будівництво та суміжні
галузі. У НЕБАУ хочуть бути не лише інтелектуальним хабом для всіх у професії, а й
розробляти великі інфраструктурні проекти. Члени НЕБАУ прагнуть розробити
реалістичний проект реконструкції старого житлового фонду. "Це 280 тисяч
багатоквартирних будинків та 6 мільйонів приватних осель", - каже про масштаби
майбутньої реновації Віктор Лещинський. Голова НЕБАУ вже вивчив досвід Словаччини та
Польщі, є відповідні домовленості про співпрацю і з Брюсселем. Щодо інформаційної
відкритості, то експерти альянсу готові відповідати он-лайн в режимі 24/7.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua


ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

Житло для постраждалих від афери «Еліта-центр»
збудують на Троєщині
03.07.2019

У Києві проведуть конкурс, аби залучити інвестора, який має
спорудити житло для постраждалих від будівельної афери компанії «Елітацентр». Про це повідомляє портал vechirniy.kyiv.ua
Місто вже виділило для цього будівництва ділянку у Деснянському районі – на вул.
Милославській на Троєщині. Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА № 1144
від 25 червня 2019 р. «Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій: будівництво
житлового будинку з об’єктами громадського призначення (у тому числі для громадян, які
постраждали від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр») на
вул. Милославській у Деснянському районі міста Києва», – йдеться у тексті Розпорядження.
Згідно з документом, комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство» має
оформити право користування земельною ділянкою на вул. Милославській та розробити і
погодити орієнтовні техніко-економічні показники проекту. Своєю чергою, Постійно діюча
конкурсна комісія по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації щодо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного
будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва має провести відповідний
інвестиційний конкурс. Як відомо, афера «Еліта-Центр» – будівельна афера в Києві, у
результаті якої постраждали понад 1,7 тис. осіб. Громадяни укладали договори з
інвестиційно-будівельною компанією «Еліта-Центр» про пайову участь у будівництві
будинків у різних районах Києва. Насправді будівництво не велося, шахраї укладали
договори подвійного чи потрійного продажу тих самих квартир у неіснуючих об’єктах. За
даними правоохоронців, загальна сума отриманих шахраями коштів сягнула 400 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua
SAGA Development зацікавлена у будівництві Китаєво
в Голосіївському районі Києва
12.07.2019

Компанія SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ)
зацікавлена в реалізації проекту житлового будівництва в Китаєво у
Голосіївському районі Києва. Про це пише ukranews.com
"Загальна вартість нерухомості, яка може бути побудована на цій території, близько
400 млн доларів. Це десь 7-10 років роботи з цим проектом. Інвестиції потрібні початкові
близько $30-40 млн", - повідомив в інтерв'ю виданню The Page власник компанії Андрій
Вавриш. Зі слів бізнесмена, SAGA Development має намір залучити партнерів до реалізації
проекту будівництва, зокрема будівельну компанію Perfect Group. Площа проекту
становить близько 70 га. "І можна розвивати діяльність, пов'язану з еко-туризмом, екоініціативами. І тут є звідки це робити. Велика кількість садів, червонокнижних тварин,
рослин. І це можна було б розвивати далі, розчищаючи місто. Я вам просто хочу показати,
що навіть робота з культурною спадщиною може відбуватися бережливим способом, не
створюючи загрози існуючих об'єктів", - підкреслив Андрій Вавриш. До проекту входить
будівництво наземного пішохідного моста від Китаєва до Корчуватого. "Це могла б бути
територія з величезним обсягом різнопрофільних схем забудови, яка б створила
неповторне середовище. Вона б у кожному клаптику території була різною. Я впевнений у
тому, що всі хотіли б тут жити і розвивати цю територію. Тому що це було б дуже круто. Це
було б найкраще, що взагалі відбувається в Україні. Взагалі це дуже великий комплексний
проект", - сказав бізнесмен. При розробці проекту було застосовано параметричне
моделювання, яке дає можливість напрацювати різні варіанти об'ємно-просторових рішень
на території. Як повідомляли Українські Новини, SAGA Development має намір інвестувати
2,5 млрд грн на будівництво на Рибальському півострові у Києві. "Ми вже інвестували в
проект 1,7 млрд грн. Плануємо інвестувати ще 2,5 млрд", - повідомив Андрій Вавриш.
Вавриш зазначив, що його проект не має зв'язку з проектом бізнесмена Сергія Тігіпка, який
має намір розпочати будівництво житлового масиву на території суднобудівного заводу
"Кузня на Рибальському". Крім того, компанія почала будівництво житлового комплексу
Washington Concept House в Лабораторному провулку. "Ми проводимо будівельні роботи,
пов'язані з винесенням мереж, підготовкою об'єкта", - розповів Вавріш. За його словами,
будівельним компаніям складно отримувати дозволи на будівництво. Стан справ
Державної архітектурно-будівельної інспекції бізнесмен оцінює як жахливий. "Жах не
полягає в окремої особистості. А в тому, як вона працює, в тому, як складно отримати папір.
Проблема неврегульованості правового поля функціонування будівельного комплексу в
цілому. Він або працює проти інтересів суспільства, а він не має так працювати, або працює
як інструмент тиску з боку муніципальної влади на бізнес. За великим рахунком ми всі
заручники", - прокоментував Вавріш.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

Читайте також: Керівник SAGA дав дозвіл на
будівництво ЖК Rybalsky сам собі >>>
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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

У Києві зустріч "польського інвестора" та ошуканих покупців
квартир закінчилася бійкою, – ЗМІ
15.07.2019

В офісі будівельної компанії "Енергополь-Україна" відбулася зустріч
віце-президента великої польської будкомпанії PBG S.A. Даріуша
Шиманського з покупцями квартир 4-ї черги ЖК по вулиці Кондратюка 1.
Менеджер повідомив клієнтам, що у компанії поки немає коштів добудувати житло
4-ї черги комплексу. Так як навколо колишніх фінансових втрат забудовника зараз почався
скандал, розслідування поліції, судові розгляди і опубліковано гучне журналістське
розслідування на сайті PBG Leaks. І все це підірвало відносини з кредиторами, які під
застави компанії відмовляються видавати кошти. "І фінансові партнери, які обіцяли нам
дати на будівництво гроші, відмовилися, поки у нас не буде тиші", - повідомив Шиманський.
Після цього визнання менеджера у приміщенні почалася штовханина та спроби блокувати
вихід виступаючого, так як чіткої відповіді про терміни здачі квартир, які вже кілька разів
зривалися, отримано не було. Ряд осіб спробували не випустили забудовника з приміщення,
сталася тиснява. "Тобто це як "тиші"? Це виходить, що поки йтимуть якісь розгляди, поки
люди будуть скаржитися і протестувати, а поліція розслідувати - то їм грошей ніхто не
дасть, і вони не добудують будинок? Так це виходить? А куди тоді поділися наші гроші, які
ми вже заплатили, чому на них не добудований будинок?" - обурився ситуацією один з
покупців квартир. У квітні 2019 р. Нацполіцією України було розпочато розслідування за
фактами виведення і розтрати коштів компанії "Енергополь-Україна". Зокрема, адвокат
потерпілої сторони - українських акціонерів забудовника Юрій Сухов, робив заяви про дуже
відверте виведення коштів з компанії польськими інвесторами. Він висловив припущення,
що суди зможуть швидко розібратися в справі, так як схеми виведення грошей під фіктивні
договори - були не дуже складні. За підрахунками журналістів-розслідувачів всього з
компанії "Енергополь-Україна" з період з 2008 року за участю польських акціонерів було
виведено понад 20 млн доларів. Зокрема, ЗМІ вдалося отримати текст фіктивного договору
на розробку робочої документації будівництва, за яку було заплачено 5,6 млн доларів. Хоча
потім, за ці ж роботи, але реально виконані, "Енергополь-Україна" заплатила ще 3 млн
доларів. У 2012 році, вже після покупки "Енергополь-Україна" в 2008 році, польська PBG S.A.
вже переживала складний період і процедуру банкрутства, причиною якого послужили
махінації зі звітністю компанії з боку її керівництва. Результатом скандалу стало падіння
акцій компанії. Одночасно серед її акціонерів з'явилися 3 великих польських банку Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP
Paribas SA - 6,1%. На початку літа 2019 року польська PBG S.A. знову опинилася у складному
фінансовому становищі та мало не стала банкрутом, але змогла домовитися з покупцями
своїх облігацій про зміну умов виплат за ними.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Инвесторы получат свои квартиры в ЖК “Пражский квартал-2”, гендиректор BD Holding
18.07.2019

Сдача в эксплуатацию ЖК "Пражский квартал-2" запланирована в
конце 2019 года. Об этом KV стало известно из интервью генерального
директора BD Holding Юрия Кватерчука.
До этого момента компания BD Holding намерена завершить все судебные
процедуры по объекту и выполнить свои обязательства перед инвесторами. “В КиевоСвятошинском районном суде сторона, подавшая иск, доказательств того, что мы
нарушили законы или нормы, не предоставила. В первой инстанции мы дело выиграли,
конечно, будут апелляции, но мы отстоим права – наших инвесторов и компании. И люди
наконец-то получат свои квартиры в ЖК "Пражский квартал-2". Мы настроены решить этот
вопрос до конца года – закрыть все судебные процедуры и задачи ввода в эксплуатацию”, –
рассказал Юрий Кватерчук. По его словам, юридический отдел компании и другие
департаменты активно работают над решением этой задачи. Также BD Holding интенсивно
сотрудничает с Научно-техническим советом Минрегионразвития, строительства и
инфраструктуры Украины. Так, на данный момент устраняются их замечания по проекту и
выполняются компенсационные мероприятия. “Резкая волна претензий госструктур к
объектам возникла под большим давлением групп "псевдоактивистов", которые хотели
заработать на нас за снятие прессинга. Все претензии госструктур мы либо оспорили в
судах, и успешно, либо устранили в рамках действующих процедур строительного
законодательства и регулирования”, – говорит он. Также гендиректор отметил, что
несмотря на пострадавшую от давления репутацию и финансовые потери, компания
гарантирует достроить и нести ответственность за качество домов, сданных в
эксплуатацию. Он добавил, если инвесторам этого недостаточно и они все же решать через
суд получить компенсацию, компания готова к конструктивному диалогу и поиску пути
для решения сложившейся ситуации. “Мы готовы предложить выкупить у подобного
инвестора его квартиру, вернуть ему средства. Потому что сейчас, когда ситуация с
разрешительными документами выравнивается, мы вопреки всему выстояли и строим,
спрос на наши объекты вырос. Такого качества жилых комплексов в этой локации очень
мало, стадия готовности наших домов подходит к завершению. Есть много желающих
приобрести жилье именно у нас”, – резюмировал он. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

Читайте также: Мы сохранили BD Holding,
доказали, что строим ответственно >>>

 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Рейтинг крупнейших торговых центров
Украины в 2019 году

ТРЦ Gulliver заменит наружную рекламу на медиаэкраны,
реконструирует паркинг
02.07.2019

ТРЦ Gulliver планирует реновацию подземного паркинга, а в 20192020 гг. заменить все наружные конструкции на медиаэкраны, сообщила
генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.
"Мы в первой зоне охвата, где запрещены баннеры, поэтому меняем полностью наш
фасад, уже срезали все баннеры. Меняем их на медиафасады, медиаэкраны. Первый будет
смонтирован 10-15 июля, а в целом будет четыре больших медиаэкрана. В следующем году
– вторая очередь медиаэкранов, то есть весь наш фасад будет полностью облицован
медиаэкраном. Это неокупаемый проект, но мы должны инвестировать, чтобы быть всегда
в тренде", - сказала Круппа в ходе CP Round Table "Торговая недвижимость Украины: рынок
на подъеме". Кроме того, по ее словам, в МФК решили полностью реконструировать
паркинг. "В прошлом году у нас была чрезвычайная ситуация, нас подтопило в конце
августа. На этом фоне мы понимали, что нам необходимо вложить деньги в ремонт
паркинга, но приняли решение полностью его обновить, сделать реновацию. Сейчас работы
идут полным ходом: меняем дизайн, систему навигации, закупаем новую автоматическую
систему расчета, меняем организацию паркинга", - отметила она. Как уточнили агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе МФК, в рамках реконструкции планируется сделать
на –3 уровне велопарковку для офисных сотрудников на 186 мест с возможностью зарядки
электросамокатов, гаджетов. Она будет включать четыре душевые кабинки. Также будет
расширена сеть зарядных станций для электромобилей до трех (была одна). По данным
пресс-службы, реконструкция паркинга проводится в несколько этапов. До сентября будут
обновлены дизайн и навигация для авто, до ноября – установка электрозарядок, до декабря
– автоматическая система. После реконструкции количество паркомест составит 389.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Девелопер "НЕСТ" намерен привлечь $8 млн у латвийского банка
на строительство бизнес-центра около Майдана
02.07.2019

ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ") намерено привлечь кредит у
Регионального инвестиционного банка (Латвия) в размере $8 млн сроком на
пять лет для финансирования строительства БЦ по ул. Михайловская, 12.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий
проект решения внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров,
запланированного на 18 июля 2019 г. Так, "Недвижимость столицы" намерено заключить
кредитный договор с латвийским Региональным инвестиционным банком в размере $8
млн под процентную ставку не более 11% сроком на пять лет с обеспечением кредита в
виде ипотеки незавершенного строительства по ул. Михайловской, 12, а также прав на
земучасток. Как сообщалось, строительство бизнес-центра класса "А" общей площадью 14
тыс. кв.м по ул. Михайловская, 12 планировалось начать еще в 2009 году, однако компания
отложила старт на неопределенный срок. ЧАО "Недвижимость столицы" основано в 1997 г.
За время деятельности компания ввела в эксплуатацию 570 тыс. кв. м бизнес-центров и
ЖК. Портфель реализованных проектов компании включает ЖК "Изумрудный", "Времена
года" и "Покровский посад", а также шесть бизнес-центров в Киеве. По данным годового
отчета компании за 2018 г., чистый доход ЧАО увеличился на 8,3% по сравнению с 2017 г. –
до 52 млн грн, чистая прибыль составила 102,4 млн грн против 27 млн грн убытка в 2017 г.
Согласно данным НКЦБФР, собственником 34,01% акций ЧАО на первый квартал 2019 года
являлось ООО "КУА "Капитал Груп" в интересах венчурного фонда "Новые строительные
технологии". Уставный капитал компании на июль-2019 составляет 25,7 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТРЦ Art Mall продал часть паркинга под строительство
нового дельфинария "Немо" с гостиницей
02.07.2019

Владельцы ТРЦ Art Mall, размещенного по ул.Заболотного, 37 в Киеве,
продали участок площадью около1 га возле ТРЦ под строительство нового
дельфинария "Немо" с гостиницей.
"На паркинге через полгода откроется дельфинарий "Немо". Он переехал, мы
продали 1 гектар земли и строится полноценный, не переездной, как ранее на ВДНГ, а
полноценный дельфинарий и гостиница… Объект запроектирован, и уже идет
строительство", - рассказала руководитель ООО "А Скай" и гендиректор ТРЦ Sky Mall Юлия
Ванченко в ходе CP Round Table "Торговая недвижимость Украины: рынок на подъеме". Как
она рассказала, ТРЦ Art Mall построен в неудачной локации с точки зрения траффика –
рядом нет жилых домов, метро, а возвращающийся после работы автомобильный поток
движется на противоположной от ТРЦ стороне дороги. В связи с этим, как она пояснила,
несколько лет назад было принято решение изменить концепцию ТРЦ – ключевым было
избрано направление "детский мир", и объект повысил свои показатели. "Торговая галерея
проработала три года, и мы ее переформатировали в новый детский бизнес, тоже новый
для Украины...", - отметила Ванченко, добавив, что сейчас в объекте работают Planet Toys,
Kids Will, Kids Island, wow park, Reserved и LC Waikiki с большими детскими отделами,
"Люксоптика Kids". "Сейчас ТРЦ Art Mall улучшает состав соседей вокруг себя, а значит и
трафики постоянных покупателей. Кроме дельфинария, рядом с ТРЦ есть небольшой
недострой, там будет офисный центр", - отметила она. Как сообщалось, ранее соинвестор
столичного ТРЦ Sky Mall Андрей Адамовский в интервью "Экономической правде", он
выступил единственным инвестором строительства ТРЦ Art Mall. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Львовский Innovation District IT Park планирует привлечь
на строительство до $100 млн у ЕБРР и IFC

01.07.2019

В 20-ку крупнейших торговых центров вошло 8 столичных ТЦ,
среди которых Lavina Mall, Ocean Plaza, Sky Mall, Проспект и Эпицентр, а
также крупнейшие объекты Одессы, Днепра, Херсона, Львова и пр.
Представляет рейтинг крупнейших торговых центров Украины по арендной
площади (GLA). В списке 20-ти крупнейших в Украине собраны объекты, которые
подпадают под определение торгового центра по классификации ICSC — Международного
совета торговых центров. Среди прочего, эта классификация предусматривает, что у
торгового центра должно быть централизованное управление, основной якорный
арендатор должен занимать не более 90% всей площади объекта, а минимальное
количество лотов под аренду должно быть не менее 20. В рейтинге представлены все
крупнейшие ТЦ Украины, независимо от их географического расположения, за
исключением временно оккупированных территорий восточных областей страны и
Автономной Республики Крым. Отметим, что с учетом этих территорий, которые с 2014
года оккупированы Российской Федерацией, финальный ТОП-20 выглядел бы по-другому.
Например, двенадцатое место рейтинга занимал бы симферопольский Меганом, арендная
площадь которого составляет 55 120 кв. м, а общая — 81 500 кв. м. Также стоит обратить
внимание на наличие в рейтинге торгового объекта сети Эпицентр К. Бизнес, который
начинался как сеть DIY-гипермаркетов, за годы работы на рынке вышел за пределы DIYформата. Сейчас компания позиционирует себя как сеть торговых центров. ...
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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Innovation District IT Park во Львове, начало строительства первой
очереди которого запланировано на осень этого года, планирует привлечь
кредиты от ЕБРР и IFC на сумму до $100 млн
В кулуарах конференции Lviv IT Jazz 2019, инициатор проекта и его миноритарный
совладелец, директор Galereja Centre Владимир Женчак уточнил, что в настоящее время
ведутся переговоры с этими международными финансовыми организациями. Женчак
выразил надежду, что успешно завершить их удастся уже до конца 2019 г. Глава
украинского офиса ЕБРР Марина Петров в кулуарах этой конференции подтвердила
агентству факт ведения таких переговоров. Она уточнила, что подписание
предварительных договоров аренды с будущими резидентами бизнес-парка повышает
интерес к этому проекту. В ходе конференции 28 июня такие договоры с одним из
инвесторов и застройщиком проекта - Galereja Centre подписали пять ИТ-компаний Львова,
которые разместят в бизнес-парке свои офисы: SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial и
GlobalLogic. Женчак уточнил агентству, что первую фазу строительства площадью 110 тыс.
кв. м и стоимостью около $180 млн планируется завершить за 24 месяца. Он напомнил, что
мажоритарным акционером проекта выступает канадская Brookfield&Partners, а еще одним
инвестором – Horizon Capital. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Директор компанії-власника ТРЦ "Блокбастер"
купує частку в "Блокбастер Кіно"
03.07.2019

Директор ТОВ "Блокбастер-Київ" (Київ) Антон Шишкін має намір
придбати частку в ТОВ "Блокбастер Кіно", що забезпечує перевищення 25%
голосів у вищому органі управління товариства.
"Надати дозвіл фізичній особі - громадянину України Шишкіну Антону Вікторовичу
на придбання у власність частки в статутному капіталі ТОВ "Блокбастер Кіно", що
забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в
рішенні АМКУ від 20 червня 2019 року. Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та
фізосіб-підприємців, станом на 3 липня 2019 року засновником ТОВ "Блокбастер Кіно"
зазначено кіпрську "Мувімакс лімітед" (100%), кінцеві бенефіціари - Андрій Шпиг і Дмитро
Деркач. Зареєстрований капітал ТОВ на липень-2019 становить 1 млн грн. Шпиг і Деркач
також є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Тріумф Медіа Груп" (Київ), що розвиває мережу
кінотеатрів "Планета Кіно". ТОВ "Блокбастер-Київ" (до вересня 2014 року - ПАТ, до 2011
року - ВАТ) створено в 2008 році. Є власником столичного ТРЦ "Блокбастер" загальною
площею 32,8 тис. кв. м (орендна - 26 тис. кв. м, наземна парковка розрахована на 1,5 тис.
машиномісць) на просп. Бандери, 34-а в Оболонському районі Києва. ТОВ "Блокбастер-Київ"
у 2017 році отримало 969 тис. грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2016 року - 19
млн збитку. Згідно з даними НКЦПФР, сума операції з купівлі ТРЦ "Блокбастер" у січні 2009
року становить 84 млн грн (з урахуванням ПДВ). Основними учасниками ТОВ, за даними
Держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців на 3 липня 2019 року, є Федір, Олександр і Андрій
Шпиги (25% і по 12,5% кожен відповідно), керівник компанії Антон Шишкін (15%), Кирило
Сінцов (15%), Євген Ленг і Михайло Голубицький (по 7,5%) та Сергій Агафонов (5%).
Зареєстрований капітал ТОВ "Блокбастер-Київ" на липень-2019 становить 30 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ТЦ Квадрат на Лукьяновке закрылся
на несколько месяцев

Британская IWG откроет 9-этажное креативное
пространство в БЦ Maidan Plaza
08.07.2019

04.07.2019

ТЦ Квадрат закрився на кілька місяців, на сьогодні працює тільки
перший поверх, де розташовані магазини з продажу ювелірних прикрас. Всі
інші магазини закрилися», — повідомила вона.
Після завершення реконструкції, частина магазинів ТЦ закриється, а площа тих, що
залишаться - збільшиться. Планується, що для кожної торгової точки буде виділено окреме
приміщення. ТЦ Квадрат на Лук’янівці був відкритий в 2002 році. У будівлі п’ять поверхів і
налічувалося близько 80 магазинів. ТЦ відкрила девелоперська компанія XXI Століття, а в
2011 році Квадрат був проданий компанії Monkar Ltd за $14 млн. Пізніше власником активу
стала компанія Petricol Investment, якій також належали ТЦ Квадрат на Перова і ТЦ Комод.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Ресторани, житло та офіси. Що побудують на колишній
території київського заводу Арсенал
05.07.2019

Василь Хмельницький, Володимир Зубик, Алекс Купер, Михайло
Бейлін і Андрій Вавриш стануть сусідами на Печерську. Що вони побудують
на колишній території колись великого заводу Арсенал?
Бізнесмени готуються забудувати територію одного з найстаріших київських
підприємств — заводу Арсенал, який розташований на Печерську. Підприємство було
відкрито в 1764 році і в різний час займалося випуском інвентарю (вози, сокири, плуги),
млинів для цукрових заводів, військової техніки, авіаційних прицілів, оптико-механічних
станцій для систем наведення балістичних ракет. Площа заводу склала близько 27 га. До
2004 року підприємство перебувало у віданні Міністерства оборони, але потім його
передали в підпорядкування Національному космічному агентству. Через п’ять років
Кабінет міністрів своїм рішенням реорганізував «Завод «Арсенал» і приєднав його до КП
спеціального приладобудування Арсенал. Юридичну особу держпідприємства було
ліквідовано. У 2009 році Господарський суд Києва почав процедуру банкрутства Арсеналу,
частина майна заводу була продана. Найближчі кілька років девелопери планують
забудувати територію і ділянки, що примикають до неї, колись одного з найбільших
київських промислових підприємств. «Територія заводу Арсенал — вдала локація для
розміщення офісних будівель класу А. Земельна ділянка розташована в центральному
районі Києва, в межах пішохідної доступності від станції метро Арсенальна, зі зручним
заїздом з боку вул. Московська», — повідомили НВ Бізнес в прес-службі консалтингової
компанії Colliers International (Україна). Основну масу площ завод здає підприємцям в
довгострокову оренду, розповідає НВ Бізнес інвестбанкір, що побажав залишитися
неназваним. Продаються тільки поодинокі корпуси. НВ Бізнес знайшов п’ять проектів, які
будуть реалізовані на колишній і нинішньої території заводу Арсенал

БЦ Arsenal Plaza. Укрбуд розпочав підготовчі роботи з будівництва бізнес-центру класу
«А» Arsenal Plaza, розповіла керівник департаменту комерційної нерухомості Укрбуду
Анна Кузьміна. Ввести його в експлуатацію готуються в другому кварталі 2021 р.
Планується, що на першому поверсі відкриється галерея бутіків, ресторани, відділення
банків, а з другого до восьмого - офіси. Передбачено підземний паркінг. На відміну від
більшості київських бізнес-центрів приміщення в Arsenal Plaza не здаються в оренду, а
виставлені на продаж. Ціна стартує від 86-400 за м². На подіб-ний крок в столиці пішло
керівництво БЦ Парус девелопера Вагіфа Алієва. «У бізнес-центрі продано вже близько
15% площ», - повідомила Анна Кузьміна.

Проект Василя Хмельницького. Компанія UDP бізнесмена Василя Хмельницького є
власником корпусу №?59 на території заводу Арсенал, повідомили НВ Бізнес в пресслужбі компанії. Спочатку на цій ділянці планувалося будівництво торгово-офісного
центру Smart Plaza Arsenal. Компанії Хмельницького вже реалізували два подібні
проекти — Smart Plaza Polytech і Smart Plaza Obolon, які згодом були продані львівському
бізнесмену Олегу Баляшу та інвестиційній компанії Dragon Capital, відповідно. Сума
угоди по кожному об'єкту, за оцінками опитаних НВ Бізнес інвестбанкірів, склала $14?15
млн. Але потім концепція забудови ділянки на вул. Московської змінилася.
«Менеджмент девелоперської компанії UDP прийняв рішення брати участь ву проекті
ревіталізації (реалізація нових можливостей для старих територій) занедбаної
промислової зони в центрі міста, а саме побудованого в радянський період корпусу
№?59 на території заводу „Арсенал“. На поточний момент, концепція оновленого
громадського простору на території колишнього заводу перебуває в стадії розробки.
Для фінансування цього проекту компанія збирається створити спеціальний фонд,
участь в якому можуть взяти будь-які інвестори, які відповідають нашим критеріям в
частині дотримання всіх вимог законодавства», — повідомили НВ Бізнес у прес-службі
компанії UDP.

Об'єкт Інтергал-Буду. У березні на державному майданчику СЕТАМ був проданий
корпус №?4 заводу Арсенал, який раніше належав Укргазбанку. При стартовій ціні
об'єкта, який продавався з кінця 2017 за 561 млн грн, лот був реалізований за 563,7 млн
грн. Площа корпусу, який перебуває в аварійному стані, складає 37?900 кв м, а площа
земельної ділянки — 1,3633 га. Ім'я покупця не озвучувалося. «Об'єкт купила
девелоперська компанія Інтергал-Буд Володимира Зубика», — розповіли НВ Бізнес
інвестиційний банкір і керівник девелоперської компанії. У прес-службі Інтергал-Буду
НВ Бізнес підтвердили, що придбали один з корпусів заводу Арсенал, а більш детальну
інформацію пообіцяли надати пізніше. Що компанія планує побудувати на цій ділянці
поки що невідомо.
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Ресторанний проект Бейліна і Купера. По сусідству із заводом Арсенал київський
ресторатор Михайло Бейлін і його одеський колега Алекс Купер планують відкрити
фуд-хол площею 1600 кв. м, де розмістяться 24 заклади. Відкриття заплановано на
вересень, розповідає НВ Бізнес Михайло Бейлін. «Будівля, в якій відкриється фуд-хол, не
належить заводу Арсенал і перебуває в приватній власності», — уточнює експерт. За
його словами, в приміщенні відкриються заклади Алекса Купера і Михайла Бейліна, а
також локації інших відомих ресторанів. У фуд-холі будуть представлені різні страви —
від бургерів до морепродуктів. Формат фуд-холів — просторів, де представлено багато
різних закладів, тільки розвивається в Києві. Перший такий об'єкт Бухта біля Річкового
вокзалу в травні відкрив ресторатор Роман Тугашев. По сусідству з фуд-холом, який
належить Алексу Куперу і Михайлу Бейліну, з’явиться коворкінг, розповів НВ Бізнес
інвестиційний банкір, який побажав залишитися неназваним.

Житлова висотка на ділянці Генпрокуратури. У червні компанія Спецмехбуд 21
отримала дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання
будівельних робіт на вул. Московська, 8 (обмежена вулицями Грушевського,
Московською і Кловським узвозом), пише видання Наші гроші. За даними видання,
будівництво пов’язане з компаніями Saga Development екс-заступника голови
Департаменту містобудування КМДА Андрієя Вавриша і Perfect Group екс-заступника
керівника Мінрегіонбуду Дмитра Ісаєнка. Земельна ділянка належить Генеральній
прокуратурі. «З Генпрокуратурою укладено договір на будівництво будинку. Ця ділянка
не має відношення до заводу Арсенал», — повідомив Андрій Вавриш. Земля під забудову
була передана заводом Арсенал в користування Генеральній прокуратурі. На ділянці
планується побудувати 17-поверховий будинок Philadelpia Concept House на 65 квартир.
Читати повністю >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua


Британская IWG Plc. планирует открыть в бизнес-центре (БЦ) Maidan
Plaza (Киев) девятиэтажное офисное креативное пространство бренда
Spaces. Об этом сообщает interfax.com.ua
"В 2019г. в Киеве откроется первый центр глобальной сети креативных пространств
для работы Spaces. В качестве локации выбран БЦ Maidan Plaza. Пространство площадью 6,1
тыс. м² на 600 рабочих мест займет сразу 9 этажей. Официальное открытие первой очереди
пространства запланировано в августе", - сообщается в пресс-релизе Spaces в Украине.
Одной из ключевых составляющих концепции Spaces являются регулярные мероприятия как деловые, так и лайфстайл. Цель – не только предоставить новые возможности для
развития, но и вдохновить на создание идей, поощрить к применению нестандартных
подходов в решении ежедневных операционных задач, способствовать нетворкингу. В
Spaces утверждают, что спрос на подобные практики в Украине достаточно высокий:
четыре с пяти (84%) респондентов посещают курсы и бизнес-лекции для получения новых
знаний, навыков, и затем применить их на практике, имплементировав в свой бизнес.
"Spaces – это место, которое призвано объединить предпринимателей и обеспечить
идеальные условия для создания новых идей, запуска стартапов и развития успешного
бизнеса. Мы верим, что здесь украинские компании смогут повторить путь успешных
глобальных инновационных предприятий", – цитируется в сообщении директор Spaces в
Украине Юлия Литвиненко. Бренд Spaces основан в 2006 г. и находится под управлением
компании IWG. Пространства Spaces расположены в 39 странах мира (включая Нидерланды,
США и Австралию) и 150 локациях. Формат офисных пространств призван способствовать
активному развитию бизнеса – от предпринимателей и стартапов до крупнейших
корпораций. IWG (ранее - Regus Group) является глобальным оператором ведущих
арендодателей офисных помещений. Первый офисный центр Regus в Украине – Horizon
Tower по ул.Шелковичной – открыт в 1998 году. Всего в Украине Regus представлен в
восьми бизнес-центрах Киева: Horizon Tower, Kiev Podil, Gulliver, Horizon Park Business
Center, IQ centre, Silver Breeze, Forum West Side, Podil Heritage.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Мартин" привлекло кредитную линию на
сумму EUR41,1 млн у польского банка BGK
09.07.2019

ООО "Мартин", входящее в группу BT Invest, привлекло кредитную
линию на общую сумму €1,1 млн у польского госбанка BGK (Bank
Gospodarstwa Krajowego S.A.) с целью финансирования достройки МФК
Retroville в Киеве.
Компания "Мартин", которая развивает торгово-развлекательный и бизнес-центр
Retroville в Киеве, сообщила о привлечении кредитной линии на общую сумму в €41,1 млн у
польского государственного банка BGK. На текущий момент получены EUR12,2 млн", сообщила пресс-служба Colliers International (Украина), эксклюзивный брокер проекта. По
ее данным, кредитные средства будут направлены на завершение строительства ТРЦ и БЦ
Retroville, в частности – на проведение отделочных работ и пуско-наладку инженерных
сетей. Общая площадь двухуровневого МФК Retroville на пр.Правды, 47 составляет 122,7
тыс. кв. м, из которых 11,1 тыс. кв. м занимает БЦ класса "B", а 80,7 тыс. кв. м – ТРЦ. По
данным Colliers, по состоянию на начало июля строительная готовность объекта
составляет около 70%. Завершить работы девелопер намерен в декабре 2019 г. Якорными
арендаторами ТРЦ выступят: супермаркет Novus, кинотеатр Multiplex, детский
развлекательный центр Fly Kids, строительный гипермаркет Leroy Merlin, магазин товаров
для дома JYSK в обновленном формате, магазины электроники Eldorado, "Фокстрот", MOYO,
а также фитнес-клуб SportLife. Кроме того, финализированы договоренности с Broсard,
McDonald’s, Salateira, Intertop, Ecco, Skechers, Evrasia, Tezenis, Calzedonia, Intimissimi, Citrus,
Stem, Walker, Oggi, Under Armour, KFC, Sportmaster, Ostin, Fun Day, Librarium, др. Как
сообщалось, осенью 2018 года компания Unibep S.A., одна из крупнейших строительных
компаний на рынке Польши, сообщила о заключении с украинским ООО "Мартин" (Киев)
условного соглашения о завершении строительства торгово-развлекательного комплекса
(ТРЦ) в Киеве. Условием его вступления в силу являлось получение ООО "Мартин" кредита
от польского банка BGK и наличия письменного подтверждения вступления кредитного
договора в действие. Согласно сообщению, стоимость контракта на выполнение
строительства составит EUR34,6 млн. При этом заказчик оплачивает Unibep S.A. за свой счет
аванс в размере 15%, а остальные 85% будут профинансированы за счет кредита,
предоставленного банком BGK. Срок реализации – 14 месяцев с даты начала строительных
работ. Группа BT Invest, в частности, входящая в нее инвестиционно-девелоперская
компания Stolitsa Group, в настоящее время развивает проект строительства ТРЦ Retroville
ООО "Мартин" создано в 1992 году, основным видом деятельности является строительство
жилых и нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО
являются ЗАО "Консул Девелопмент", ЗАО "Консул Пропертис" (обе – по 33,25%, Литва),
компания с ограниченной ответственностью "Первая коммерческая компания Б.Т.П."
(Кипр). Конечными бенефициарами указаны совладельцы литовской сети Novus и группы
BT Invest Марина Познякова, Раймондас Туменас и Агне Рузгине (все - граждане Литвы). BT
Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом
Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Впервые за 10 лет рынок офисной недвижимости Киева вышел
в категорию высокодоходного бизнеса
10.07.2019

По данным аналитиков компании UTG, в 2019 году впервые за 10 лет
рынок офисной недвижимости Киева вышел в категорию высокодоходного
бизнеса. Об этом сообщает commercialproperty.ua
«Галопирующее развитие IТ-индустрии в Украине и раскрытие потенциала
аутсорсинговых компаний впервые за 10 лет превратили рынок офисной недвижимости
Киева в высокодоходный бизнес. Средняя вакантность снизилась до 5,7%, а средневзвешенная ставка аренды достигла $22,6 за м2 (без учета НДС и OPEX). Благодаря
положительным изменениям на рынке офисной недвижимости в первом полугодии 2019,
диапазон запрашиваемых арендных платежей продолжает демонстрировать рост. В
бизнес-центрах класса А он составляет $19-39/м2/месяц, в классе В – $10-27/м2/месяц (без
учета НДС и OPEX)», – отмечает Оксана Гаврилевич, старший аналитик Департамента
стратегического консалтинга компании UTG. В связи со стойким спросом на офисные
помещения и небольшим объемом нового предложения, средневзвешенный уровень
вакантности сократился до уровня 5,57%, показав снижение за первое полугодие 2019 на
3,3 процентных пункта. В структуре классов вакантность в классе А составляет – 4,3%, а в
классе В – 6,1%. При этом доля в структуре спроса на профессиональные офисные помещения со стороны IT-компаний ежегодно возрастает и к концу первого полугодия 2019
составила 43,5%, показав рост на 2,5 процентных пункта. Бум спроса на офисные помещения со стороны IТ-компаний оживил практически все замороженные девелоперские
проекты и к концу 2019 года ожидается к вводу в эксплуатацию более 180 000 м2 офисных
помещений. По подсчетам специалистов, на конец І полугодия т.г. в Киеве функционируют
125 бизнес-центров, из которых класса А – 23 и В – 102. При этом их совокупная арендуемая
площадь составляет 1 583 712 м2, что соответствует показателю 536,4 м2 на 1000 жителей.
В первом полугодии 2019 новое предложение пополнилось четырьмя бизнес-центрами:
Maidan Plaza, Iceberg, PALO ALTO, «Паладис» совокупной арендуемой площадью 32 300 м2,
из которых 24,8 % (8 000 м2) – помещения класса А, и 75,2% (24 300 м2) – класса В.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Дослідження UTG: як змінився український
рітейл за півроку 2019-го
10.07.2019

Вихід на ринок міжнародних операторів, підвищення купівельної
спроможності, зниження вакантності і підвищення орендних ставок. Головні
події на українському ринку роздрібної торгівлі за перші 6 міс. цього року.
Експерти компанії UTG підвели підсумки і визначили основні тенденції ринку
торговельної нерухомості України за два квартали 2019 р. З огляду на те, що більшість
покупців і великих торгових об’єктів зосереджено в столиці, основна увага була приділена
саме ринку Києва. Проте, за прогнозами експертів, незабаром все зміниться: в Києві ринок
вперше насититься торговими площами, а основний розвиток рітейлу піде в регіони.
Зміна якорів і брендів. За словами директора компанії UTG Євгенії Локтіонової, в
Україні триває зростання сегмента e-commerce – за перше півріччя 2019 року ринок виріс
на 3%, що продовжує міняти розстановку сил на ринку українського рітейлу. «Особливо
сильно це відчувають магазини електроніки, у яких скорочуються площі і асортимент. Що
враховують власники ТРЦ, де за три роки замість магазинів електроніки основними
повноцінними якірними орендарями стали фуд-корти. Частка фуд-кортів уже досягає 30%
замість 10-15% у колишніх проектах ТЦ», – повідомила директор UTG. За її словами, навіть
невеликі районні об’єкти, такі як ТРЦ Smart Plaza Polytech, включають в свій склад об’єкти
розваг – кінотеатр. За рівнем насичення торговими площами Київ досяг показника в 527,1
кв. м на 1000 жителів, що вже більше, ніж в Будапешті або Софії, і близько до показників
Кракова та Варшави. Це сталося в тому числі завдяки введенню в експлуатацію ТЦ Smart
Plaza Obolon (орендна площа 11 765 кв. м) і ТЦ Оазис (7800 кв. м). Плюс минулий рік
виявився рекордним по введенню в експлуатацію нових торгових площ. За словами
керівника департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника, через
збройний конфлікт на сході український ринок вже покинула приблизно половина
російських брендів, а їх місце зайняли західні торгові марки. Тому загальна частка
присутності іноземців майже не змінилася. Так, у 2017 році це було 29,6%, а в першому
півріччі 2019 го – 28,7%. За даними аналітиків компанії UTG, за підсумками минулого року
на ринок України вийшли або повернулися 22 міжнародних бренди, в першій половині
2019-го – ще 2. І до кінця року додатково очікуються ще 7 нових операторів.
Вакантність і ставки. Вихід на ринок нових міжнародних рітейлерів сприяв заповненню торгових галерей і скороченню рівня вакантності – на липень 2019-го середньозважений показник склав 5,5%. «З огляду на те, що середній показник вакантності в Європі
становить 10-15%, у нас ще є триразовий запас міцності», – кажуть в UTG. Найменша
вакантність характерна для мікрорайонних торгових центрів щоденної покупки (2,9%) і
спеціалізованих об’єктів (3,8%) з вираженим цільовим відвідуванням. Разом зі стрімким
скороченням вакантності в найбільшому ТРЦ Києва Lavina Mall (до 3,5%) знижується частка
вільних площ і в регіональних об’єктах (7,5%). «Стабілізація обмінного курсу національної
валюти, скорочення вакантності провокують зростання ставок оренди. Вартість оренди
приміщень площею 100-200 м² в провідних об’єктах окружного та регіонального формату
досягла $24-70/кв. м/міс (без ПДВ і OPEX) з середньозваженим ринковим значенням
$35,4/кв. м/міс», – зазначив Костянтин Олійник. За перше півріччя 2019-го середні ставки
оренди в валюті виросли на $0,9. На формування ставок оренди надають переважний вплив
якість концепції, кваліфікація брокера, розташування торгового центру, середньодобова
відвідуваність, популярність у споживачів, пул орендарів і якірних операторів.
Відвідуваність і прогноз товарообігу. При цьому середньоринковий показник
відвідуваності на початок липня 2019 р. становить 677 чол. на 1000 кв. м GLA, що
підтверджує тезу про поступове відновлення купівельної активності в Києві. За останні 12
місяців цей показник виріс на 4%. Причому, зростання товарообігу фіксується в основному
в столиці. За розрахунками експертів, в Києві приблизно 3 млн споживачів із середнім
доходом 15 200 грн на людину в місяць або 13 800 грн на сім’ю, а з урахуванням 40%
доходів, що знаходяться в тіні – 18 500 грн на сім’ю. З цієї суми 62,5% витрачається на
покупки, відпочинок і розваги, що генерує торговий оборот в роздробі Києва на рівні 13
млрд грн. Плюс 2,5 млрд грн приносять жителі передмість столиці. Найбільш популярні
ТРЦ регіонального формату (Ocean Plaza і SkyMall) мають порівняно рівномірну середньодобову відвідуваність на протязі всього року близько 40 000 – 50 000 осіб з піковими
значеннями до 70 000 на святкові дні. Провідні окружні об’єкти (Gulliver і Проспект)
демонструють зіставні абсолютні результати (30 000 – 35 000 осіб), що у відносному
вираженні на одиницю площі виводить їх на лідируючі позиції. Розташований на відстані
від житлових масивів і транспортних розв’язок ТРЦ Lavina Mall характеризується пікової
відвідуваністю в вихідні дні (близько 80 000 – 85 000 осіб) та істотним просіданням в будні
(20 000 – 25 000 осіб), що не типово для київського ринку. Як підрахували аналітики, щоб
працювати з мінімальною маржею прибутковості магазин повинен в 2019 році генерувати
дохід в $300 з одного метра торгової площі. Відповідно, в Києві може «прогодуватися»
близько 2 млн «квадратів». На червень 2019 р., згідно з класифікацією ICSC, без урахування
малих магазинів площею до 5000 кв. м і гіпермаркетів, сукупна площа торгових об’єктів
становить більше 1,555 млн кв. м, тобто є резерв близько 400 000 квадратних метрів
торгових площ, які можуть бути ще задіяні. Судячи по заявлених до відкриття в 2019-20 рр.,
буде задіяно 399 000 кв. м, тобто майже весь потенціал. Відповідно, як тільки відбудеться
первинне насичення ринку, почнеться падіння ставок і подальший редевелопмент ТЦ.
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Неминуча ре концепція. З огляду на заявлені до відкриття на найближчі два роки
проекти мегамоллів, власники діючих ТРЦ вже затівають масштабні реконструкції та
редевелопмент. Один з найвідоміших – перетворення ТРЦ Караван в найбільший аутлет
міста Києва. Нещодавно закрився на реконструкцію Квадрат Лук’янівка, а також почалася
комплексна модернізація інших торгових центрів (Городок, Мармелад, Магеллан, Dream
Town 2). “Тобто вже можна говорити про новий тренд і свого роду міні-сенсацію на ринку
торговельної нерухомості столиці”, – повідомив Костянтин Олійник. Втім, активне
будівництво йде не тільки в Києві, а й в регіонах. За словами Євгенії Локтіонової, все, що
було заплановано в останні п’ять років на рівні концепції тепер переходить в активну
стадію будівництва. Що істотно вплине на ринок пропозиції торгових площ. Тому в
найближчі два роки український рітейл чекає реконструкція та реконцепция існуючих ТЦ.
Причому активне будівництво переміститься в регіони, так як в столиці буде просто
завершено все, що зараз будується (ТРЦ Retroville, River Mall, Blockbuster Mall і ін.). «Сплячі»
регіони, де ТЦ не так багато, але не було серйозної конкуренції, незабаром відчують
серйозний тиск з боку нових гравців. «Так, в Хмельницькому будуються відразу два об’єкти
по 50 000 кв. м, у Вінниці – ТЦ понад 50 000 кв. м і в Дніпрі – більше 100 000 кв.м. Нові
об’єкти будуть побудовані вже за сучасними вимогами – великі вітрини, нові орендарі –
міжнародні бренди, які вже вийшли і будуть виходити на український ринок. Вони будуть
років на десять випереджати існуючі комплекси», – вважає Євгенія Локтіонова. Після
введення в експлуатацію нових об’єктів буде спостерігатися зростання вакантності та
корекція ставок оренди в сторону зниження, особливо в морально застарілих об’єктах з
серйозними концептуальними недоліками. При цьому, за словами Костянтина Олійника, в
умовах великої пропозиції національні мережеві торгові оператори стають більш
вимогливими до об’єктів для відкриття, уважніше коректують плани розвитку, стриманіше
ставляться до експансії.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua
Рост товарооборота торговых центров "Будхаус Групп"
за 6 мес. замедлился до 17%
15.07.2019

Инвестиционно-девелоперская группа компаний "Будхаус Групп"
(BHG) по итогам января-июня т.г. увеличила товарооборот в своих торговоразвлекательных центрах на 17%.
"Наиболее высокие темпы прироста наблюдались в ТРЦ "Любава" (20%). При этом
уровень инфляции в Украине за соответствующий период составил 7,7%", – говорится в
сообщении девелопера. Посещаемость торговых центров выросла на 3,6% – до 13,2 млн
чел., средняя вакантность составила 0,3%. "В целом за шесть месяцев подписано 25 новых
договоров аренды общей площадью 2,2 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года ротация арендаторов возросла на 30%. Все новые открытия в ТЦ группы
касались небольших лотов", – отмечает BHG. Как сообщалось, товарооборот в январе-июне
2018 года увеличился на 25,4% – до 2,4 млрд грн, по итогам года составил 6,9 млрд грн. ООО
"Будхаус Групп" создано в 2006 г. Является собственником и девелопером коммерческой,
офисной, гостиничной и жилой недвижимости в Киеве, Черкассах Херсоне, Одессе, Харькове
и Запорожье. По состоянию на 12 июля участниками ООО являются "Будхаус Груп Лимитед"
(99%, Лимасол, Кипр), ООО "ТРЦ Никольский" (1%, Харьков). Конечным бенефициаром
указывается Анатолий Шкрибляк. Уставный капитал составляет 15,15 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Дарницкую площадь капитально
отремонтируют
03.07.2019

В Киеве капитально отремонтируют Дарницкую площадь. Об этом на
своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА
Дмитрий Давтян, передает bigkiev.com.ua
«Готовимся к капитальному ремонту Дарницкой площади. По планам к 2020 году
высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть
площади. Для покрытия характерно высокое содержание щебня плотных горных пород,
который образует каменный скелет, не поддается деформациям. Кроме этого, заменят
покрытие тротуаров, обновят пешеходные переходы и установят современное LEDосвещение», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дарницкая площадь — один из
самых загруженных транспортных узлов левого берега, которым ежедневно пользуются
тысячи автомобилей, поэтому движение площадью на время выполнения работ будет
ограничено частично. Гарантийный срок новой проезжей части составит пять лет, а
соответствие между качеством дорог и стоимостью дорожных работ будет мониторить
международная инициатива CoST.
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua
Уряд затвердив стратегію розвитку доріг
територіального значення
05.07.2019

Під час засідання Кабінету Міністрів України Урядом було схвалено
стратегію розвитку доріг територіального значення. Стратегію було
представлено очільником «Укравтодору» Славоміром Новаком.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що комплексний
підхід до проблеми територіальних доріг є надзвичайно слушною ініціативою, яка може
реально вплинути на їх стан. Він зазначив, що створення Дорожнього фонду та
децентралізація Укравтодору дозволили запустити механізм відновлення українських
автошляхів, насамперед, що стосується доріг державного та місцевого значення. «Тільки
системний підхід дає результат. Ми системно підійшли до відновлення доріг державного,
обласного і місцевого значення. Сьогодні на порядку денному – так звані «Т-ешки», дороги
територіального значення. Стратегія, представлена «Укравтодором», дозволить нам дати
нову якість територіальних доріг, протяжність яких понад 25 тис км», - наголосив
Володимир Омелян. За його словами, використання укочуваного бетону – це позитивна та
ефективна технологія для України. «Нам ще необхідно доопрацювати нормативну базу і
провести окремі тести. Але, якщо наступного року ми почнемо її використання, то
сприятимемо розвитку і суміжних галузей, створимо додаткові робочі місця не тільки в
дорожній промисловості, але й у інших, а також дамо нову якість територіальних доріг», зазначив Володимир Омелян. Раніше очільник Укравтодору наголошував, що завдяки
технології укочуваного бетону та додатковому фінансуванню, за три роки можна буде
повністю вирішити питання відновлення доріг територіального значення. Міністр
зауважив, що тільки спільна робота центральних та місцевих органів державної влади
може дати результат у дорожній галузі: «Завдяки тому, що ми дороги будуємо послідовно,
ми наростили серйозний потенціал дорожньої галузі. Коли ми всі об’єднуємо зусилля –
маємо гарний результат». Також Володимир Омелян закликав направити кошти, отримані
від перевиконання по надходженню акцизного податку, на ремонт доріг…
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua

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

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

Володимир Зеленський підписав указ щодо
підвищення якості доріг в Україні



КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

19.07.2019

За результатами робочої наради щодо дорожньої інфраструктури, яка
відбулася 19 липня, Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо
створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.
Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та
комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг,
формування сприятливих умов для бізнесу. Зокрема, до 1 січня 2020 р. Кабінет Міністрів
має забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до
учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик. Крім того,
мають бути створені умови для використання новітніх технологій та матеріалів під час
будівництва, реконструкції, ремонту доріг, переглянуті відповідні нормативно-технічні
документи з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг. Також
замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у
сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного
обслуговування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг. Під час наради
Глава держави зауважив, що впродовж останніх днів відвідав декілька регіонів, де
ознайомився з перебігом ремонтів на автошляхах. За його словами, є багато проблем щодо
фінансування, прозорості проведення тендерів, фаховості компаній-підрядників, якості
виконаних робіт, і всі вони потребують негайного вирішення. Крім того, має бути
напрацьований план з чітким переліком доріг і термінами їхнього ремонту. Керівник Офісу
Президента Андрій Богдан зазначив, що необхідно системно боротися з корупцією в
дорожній сфері та провести аудит чинних договорів. Він навів приклад схеми, коли велику
суму, яка мала бути виділена на ремонт дороги через проведення прозорого тендеру,
«розмивали» на декілька сотень шматків автошляху та уникали конкурсу. Також є питання
до роботи «Укравтодору» та його керівництва. Заступник міністра інфраструктури Юрій
Лавренюк повідомив, що є проект реформи «Укравтодору», який може бути реалізований за
декілька місяців і передбачає ліквідацію функції контролера. Натомість якість доріг і
виконаних робіт має моніторити іноземна аудиторська компанія з відповідним статусом.
«Боюся, що поки ми реформуватимемо, ми витратимо і гроші, і час. Може, ми зробимо план
найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних
доріг? А паралельно реформуватимемо», – запропонував Президент. За словами заступника
керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, першочергово визначено декілька
пріоритетних проектів, які можуть бути реалізовані до кінця цього року. Він зауважив, що є
Дорожній фонд, однак його коштів не вистачає для фінансування всіх потреб, тому
пропонується декілька варіантів додаткових джерел надходжень. «Слід впорядкувати
ситуацію з акцизами. В Україні багато пального продається за «сірою схемою», за яке не
платиться акциз. За нашими очікуваннями, ми зможемо отримати надходжень додатково
на $1 млрд. Ще одна можливість для зростання – налаштування нормальної роботи з
міжнародними фінансовими інституціями. Ми з ними зустрічались, і вони потенційно
декларують готовність працювати більш активно за умови виконання українською
стороною своїх зобов'язань, оскільки зараз вибірка за наявними кредитним програмам
складає приблизно 20%», – розповів Олексій Гончарук, додавши, що іноземні партнери
готові надати також близько $1 млрд. …
За матеріалами president.gov.ua
 URBAN SPACE DEVELOPMENT
 ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ (ПАРКИ, АЛЕЇ, ГАЗОНИ)

В Украине значительно увеличат
штрафы за мусор
03.07.2019

Штрафы за нарушение правил обращения с отходами могут
увеличить в десятки раз. Это случится, если Верховная Рада поддержит
правительственные инициативы, пишет издание ubr.ua
Следует отметить, что значительное увеличение санкций к нарушителям
«мусорных» порядков – лишь небольшая часть законопроекта №10411 «Об управлении
отходами», который был внесен в парламент 2 июля 2019 г. В целом он ориентирован на
имплементацию в нашей стране европейских норм и правил с тем, чтобы увеличить долю
переработки отходов. Авторы документа в пояснительной записке указывают, что в
настоящий момент 93% всего мусора в Украине отправляется на свалку. И лишь небольшая
оставшаяся часть используется в качестве вторсырья. В последний раз, отмечают
инициаторы законопроекта, профильные штрафы пересматривались в 1999 г. Однако с тех
пор покупательская способность гривны сильно упала. Об этом свидетельствует тот факт,
что размер средней зарплаты с того времени вырос в 55 раз. ..
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Кабмин предлагает создать отдельное ведомство
по управлению отходами
03.07.2019

Кабмин предлагает Раде создать отдельное ведомство по управлению
отходами. Об этом свидетельствует законопроект №10411 "Об управлении
отходами", зарегистрированный в парламенте 2 июля.
В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие действенного механизма
управления отдельными видами отходов, недостаточный уровень межведомственного
взаимодействия и отсутствие стратегического планирования приводят к увеличению
количества
несанкционированных
свалок
и
перегруженных
полигонов,
не
соответствующих экологическим требованиям. "За 2017 год общие объемы образования
отходов в Украине составляют 366 млн тонн, количество твердых бытовых отходов,
собранных и перевозимых предприятиями, составляет около 52 млн куб. метров, из них 93
процента захоронены на полигонах и свалках. Из 5,4 тыс. полигонов почти половина не
соответствует нормам безопасности. Только около 7 процентов твердых бытовых отходов
используются как вторичные ресурсы", - информируют в правительстве. Итак, проектом
впервые внедряются в национальное законодательство основополагающие принципы и
положения европейского законодательства в области управления отходами, в частности,
введение иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя,
системы долгосрочного планирования управления отходами на национальном,
региональном и местном уровнях. Проектом закона предусмотрено внедрение
информационной системы управления отходами, которая позволит значительно упростить
систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных
процедур в сфере управления отходами. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
У переробку сміття в Україні можуть
інвестувати мільярд євро
10.07.2019

В каких парках Киева проведут
ремонты за 53 млн. грн.
В Киеве продолжают ремонтировать парки и скверы: в этот раз город
выделил более 50 миллионов гривен. Об этом пишет Маргарита Хорунжая на
портале dengi.informator.ua
В Соломенском районе отремонтируют ландшафтный парк почти за 30 млн грн. Его
площадь - 27,5 га. 7,7 га из них планируют озеленить. Поставят около полусотни лавочек и
урн. На освещении сделают декоративную опору. Также отремонтируют фонтаны и
приведут в порядок ручьи. Поставят навигационные стойки и несколько МАФов. Также
заменят асфальт и покрытие на тротуарах. В парке сделают автоматическую систему
полива. В Оболонском районе отремонтируют систему сливостоковой канализации на
водоемах. Речь идет об озерах Опечень. Работы будут стоить городу 20 миллионов. Также в
Днепровском районе отремонтируют парк «Аврора». Это обойдется городу почти в 2
миллиона. Там полностью отремонтируют детскую площадку. На ней также установят
несколько качелей и игровой замок. Вокруг поставят новый металлический забор. В парке
установят 10 лавочек и урн. Город объявляет тендер уже не впервые. В прошлый раз после
аукциона организатор отклонил все три предложения. Город реализовывает проекты
Бюджета участия 2019. Одна из инициатив – зона отдыха в Соломенском районе. Она будет
расположена по адресу ул. Алексеевская, 2. Там сделают дорожки, посеют газоны и высадят
деревья с кустами. Также поставят лавочки и урны. Город потратит 700 тысяч гривен. Еще
два проекта в этом районе касаются одного и того же сквера. Он расположен на улице
Полевой 56-74. По одному предусмотрено благоустройство территории, по другому –
установка спортивной площадки для детей. …
Читать полностью >>>
© Маргарита Хорунжая
По материалам dengi.informator.ua

Інвестиції у переробку сміття в Україні можуть сягнути мільярд євро.
Про це заявив директор “Агентства розвитку Дніпра” Володимир Панченко,
повідомляє портал ukrinform.ua
“1 млрд євро - та сума інвестицій, яка може надійти в українську економіку для того,
щоб переробляти сміття”, - сказав Панченко під час круглого столу “Перетворимо сміття на
гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості у сфері поводження з відходами”. Він
зазначив, що потенціал розвитку цієї галузі надзвичайно високий, вона здатна приносити
прибуток і всі інвестиції в переробку сміття є цілком окупними. До того ж існує певний тиск
з боку суспільства на уряд і місцеву владу, яке очікує, що сміття перероблятиметься.
Керівник проєктів з енергоефективності та екології Дніпровської міської державної
адміністрації Олександр Витвицький поділився досвідом пошуку прийнятної моделі
підприємства з переробки сміття. Він зазначив, що займалися цим питанням з 2017 р. “В нас
були критерії до проєкту: по-перше, інвестиції мають бути на 100% приватними, по-друге,
це глибина переробки і сортування сміття протягом 5 років має досягти 85%”, - розповів
Витвицький. Після всіх консультацій було обрано модель заводу з виробництва RDFпалива. Вартість такого заводу становитиме близько 26 млн євро, взагалі він потребує
€56,957 млн витрат на запланований період інвестиції. Власні кошти інвестора
становитимуть 20% вкладень, інші 80% забезпечить кредит під 10% річних. Обсяг виручки
на такому заводі за 6 років становитиме €69,752 млн, чистий прибуток - €2,764 млн на рік.
Дисконтований період окупності проекту - 6 років. Строк проектування та будівництва - 2
роки. Наразі, за словами Витвицького, триває робота з впровадження проєкту у місті
Дніпро. RDF-паливо (Refuse Derived Fuel - тверде відновлене паливо) отримується після
вилучення зі сміття вторинної сировини (целюлоза, скло, метал)….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Оновлений парк «Веселка» відкрився
на Нивках

Крупнейший в Украине мусороперерабатывающий
завод будет производить компост

03.07.2019

18.07.2019

Київ продовжує створювати сучасні зони відпочинку. Про це під час
відкриття парку повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв,
передає прес-служба КМДА
Оновлений парк «Веселка», відкритий після капітального ремонту в мікрорайоні
«Нивки», є чудовою зеленою зоною з відеонаглядом та системою автоматичного поливу.
«Парк невеликий, усього 7,9 га, але він має всю необхідну для відпочинку інфраструктуру.
Тут велика кількість дитячих майданчиків, спортивний майданчик, майданчики для
футболу, волейболу і баскетболу, доріжки, лави – тобто все, що треба для відпочинку
місцевих мешканців», – зазначив Петро Пантелеєв. Петро Пантелеєв наголосив, що парк
патрулюватиме муніципальна варта, адже, як показує практика, побудувати – це пів справи,
потрібно дбати, охороняти та не дати зруйнувати те, що такими зусиллями створюється.
Заступник голови КМДА додав, що для підвищення безпеки всіх відвідувачів парку
встановлено 32 відеокамери та кнопки виклику поліції. Із погляду безпеки виконано
стандартні вимоги, визначені мером міста щодо будівництва таких зон відпочинку. В
оновленому парку встановлено сучасну поливально-зрошувальну систему газонів і
квітників,
дитячий
майданчик
та
знаряддя
для
воркауту,
облаштовано
багатофункціональне спортивне поле, встановлено шахові та тенісні столи. На території
висаджено 610 дерев та кущів і влаштовано живу огорожу – це щільна вузька смуга кущів
чи дерев замість паркана. Відремонтовано сцену, встановлено 18 лав і 18 урн для сміття.
Також на території є освітлення зі 126 опор. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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В Житомире построят крупнейший в Украине мусороперерабатывающий завод, способный перерабатывать 82 тыс. т. бытовых отходов в
год и производить компост из продуктов переработки.
Как передает сайт "Аграрии Вместе", подрядчиком по реализации проекта выступит
хорватская компания Тehnix, а инвестиции составят 7-10 млн евро. Запланированная
глубина переработки твердых бытовых отходов по выбранной технологии составит 8595%. Среди прочих рассматривается возможность изготовления компоста с помощью
анаэробного процесса, или так называемого холодного компостирования, когда
органические материалы укладываются очень плотно, и кислород отсутствует в процессе
компостирования. При этом отмечается, что основными преимуществами рассматриваемой
технологии компостирования, является возможность получать высокоэффективные
органические удобрения, которые улучшают свойства почв, поскольку до 30% всех отходов
города составляют компостируемые листья, трава и ветки с деревьев. Примечательно, что
технология компостирования широко распространена в США и европейских странах, где
она применяется на мусороперерабатывающих комплексах и заводах. Напомним, в
Чернухинской ОТО (объединенная территориальная община) на Полтавщине планируют
построить предприятие по производству полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки
из пластиковых отходов. Кроме того, сообщалось, что с целью успешной работы нового
мусороперерабатывающего завода во Львове – по решению городского совета город
полностью переходит на раздельный сбор бытовых отходов.
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Юрій Лавренюк взяв участь у Першому Інвестиційному
форумі Східного партнерства

P&O Maritime завела новейший корабль
ВМС США в Одесский порт

11.07.2019

Заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк 11 липня 2019 р.
взяв участь у Першому Інвестиційному форумі Східного партнерства, що
проходить у місті Батумі, Грузія.
Участь у форумі взяли: Президент Європейської ради Дональд Туск, Міністри країнчленів ЄС та країн Східного партнерства, політичні лідери, представники міжнародних
організацій, громадськості тощо. Загалом понад 500 учасників. Під час свого виступу Юрій
Лавренюк зазначив, що даний форум проходить у важливий період, після підписання Угоди
щодо розширення карт TEN-T з країнами Східного партнерства та затвердженим ЄС та
Світовим банком Індикативним інвестиційним планом TEN-T: «Ці два документи
створюють унікальні можливості для залучення значних інвестицій в транспортну
інфраструктуру як України, так і країн учасниць Східного партнерства. Минулого року
Україна стала членом транс’європейської транспортної мережі TEN-T і тепер транспортні
кордони ЄС завершуються не на західному кордоні України, а на східному. Слід також
зазначити, що Індикативний план дій TEN-T включає 39 українських проектів, які
підготовлені відповідно до міжнародних стандартів і вже знаходяться в стадії реалізації».
Юрій Лавренюк повідомив, що Міністерством інфраструктури разом із європейськими
партнерами та експертами було розроблено Національну транспортну стратегію України
до 2030 р. «Drive Ukraine 2030», метою якої є створення конкурентоспроможної, ефективної,
інноваційної та екологічної транспортної системи. «Для реалізації Національної
транспортної стратегії України Міністерством інфраструктури вже розроблено план дій на
період 2019-2021 рр. Зазначений план включає більше 100 проектів у всіх секторах
транспорту на загальну суму інвестицій у 4,5 млрд євро», - повідомив заступник Міністра.
Юрій Лавренюк також наголосив, що на сьогоднішній день Україна готується до реалізації
механізму державно-приватного партнерства в формі концесії для залучення інвестицій у
транспорту галузь України і ефективного управління державними активами…
Читати повністю >>>
За матеріалами МінІнфраструктури



ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

Аеропорт «Черкаси» прийматиме літаки
типу Boeing і Airbus
15.07.2019

В аеропорту «Черкаси» розпочалися роботи з відновлення
маркування перону, аеродромної розмітки на рульовій доріжці і стоянці
повітряних суден. Про це пише ukurier.gov.ua
За повідомленням порталу «Крила», для виконання робіт підприємство придбало за
власні засоби сучасну техніку для очищення перону і нанесення розмітки, що допоможе
підтримувати в належному стані маркування увесь час і не замовляти ці послуги в
сторонніх організаціях. Наступним етапом буде завершення реконструкції злітнопосадочної смуги, яка почнеться через декілька тижнів, і сертифікація під повітряні судна
класу Airbus і Boeing. Планується, що нинішнього року Черкаський аеропорт уперше у своїй
історії прийме тип літака Boeing 737. Рейс буде технічним для перевірки злітної смуги на
відповідність усім нормам. Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp може почати
польоти з аеропорту «Черкаси» вже у кінці 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Будівельні роботи в аеропорту «Запоріжжя» мають
бути завершені у грудні – Президент
18.07.2019

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом
будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя». Про це повідомляє
прес-служба Офісу Президента.
Термінал розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік. За словами міського
голови Запоріжжя Володимира Буряка, летовище має понад 50 мільйонів гривень чистого
прибутку. Очікується, що аеропорт «Запоріжжя» прийматиме рейси з аеропорту «Дніпро»
під час реконструкції останнього. Глава держави поставив завдання завершити будівельні
роботи в запорізькому аеропорту у грудні. «Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці.
Коли щось в Україні будується, це дуже приємно», – сказав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки
Володимира Зеленського, однак Президент виявив бажання подивитися на будівництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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SkyUp пополнит свой флот еще
двумя самолетами
13.07.2019

Авиакомпания SkyUp до конца 2019 г. пополнит свой флот еще двумя
самолетами, поставка еще двух запланирована на апрель 2020 г., сообщил
совладелец авиакомпании Александр Альба.
"За второй операционный год мы планируем перевезти 2,8-2,9 млн пассажиров.
Кроме того, в нашем флоте будет 12 самолетов. Эти самолеты уже законтрактованы и
ожидают на поставку. Один будет поставлен в октябре, один в декабре и два в апреле 2020
года", - сказал он. Как уточнил Альба, за первый операционный год SkyUp перевезла более
миллиона пассажиров. В настоящее время флот авиакомпании SkyUp насчитывает восемь
самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700. На всех самолетах компания
установила систему Split Scimitar Winglets (раздвоенные винглеты), которые позволяют
экономить топливо, осуществлять перелеты на более дальние расстояния и снижают
влияние на экологию. Как сообщалось, авиакомпания SkyUp и корпорация Boeing в марте
2018 г. подписали контракт на сумму $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX. Их поставка непосредственно с завода в Сиэтле
ожидается в 2023 г. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти
самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, флот
авиакомпании SkyUp Airlines в 2023-2024 годах пополнится 10-ю новейшими воздушными
судами. ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 г. В начале 2018 г. авиакомпания
получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO,
который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право
полетов в ЕС. 21 мая 2018 г. компания осуществила первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Буксирная компания P&O Maritime Ukraine в субботу выполнила
проводку и швартовку быстроходного транспортно-десантного катамарана
USNS Yuma Военно-морских сил (ВМС) США в Одесском морском порту.
«Буксиры P&O Star и P&O Balqis пришвартовали новейший быстроходный
транспортно-десантный катамаран Военно-морских сил США USNS Yuma (…) Yuma доставил
в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в
международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019. В ближайшее время в порт
зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney», - указала пресс-служба
компании. P&O Maritime Ukraine оперирует собственным буксирным флотом в морских
портах «Пивденный», «Черноморск» и Одесском морпорту. В составе флота имеются
буксиры ледового класса. Все буксиры работают под украинским флагом. P&O Maritime оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 г. Предоставляет различные
портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых
судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 г.
компанию приобрел глобальный портовый оператор DP World.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
Морпорты в 2018г сгенерировали
2% ВВП Украины
02.07.2019

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах
Украины, в 2018 г. составил не менее $1,7 млрд, или 2% ВВП, отмечается на
сайте АМПУ со ссылкой на Государственную службу статистики.
"Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по
данным последней отчетности, составил не менее $1,7 млрд, что составляет 2%
внутреннего валового продукта страны. Такой показатель достигнут благодаря
деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47
тыс. человек", - подчеркнули в АМПУ. По данным Госстата, в морских портах
обрабатывается более 37% ($38,204 млрд в 2018 году) общего объема международной
торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного
экспорта. Основная номенклатура внешней торговли - экспорт продукции
агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как
уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы. Суммарно, по уточненным данным
Госстата, экспорт товаров и услуг из Украины за 2018 год вырос на 8,9% до $57,281 млрд.
При этом импорт увеличился на 15,3% до $63,494 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Госгидрография ведет работы по установке 500 новых
светооптических устройств на буях р. Днепр
13.07.2019

Государственное учреждение "Госгидрография" ведет работы по
установке 500 новых светооптических устройств на буях р. Днепр. Об этом
сообщается на сайте учреждения.
"Старые светооптические приборы морально устарели и технически изношены.
Поэтому "Госгидрография" закупила 500 новых современных светооптических устройств.
Они полностью автоматические, технически совершенные и надежные", - подчеркивается в
сообщении. Новые аппараты оснащены небольшими солнечными батареями, то есть имеют
постоянный бесперебойный источник электропитания, за счет чего не требуют
постоянного обслуживания и имеют более длительный срок эксплуатации. Данные
устройства обеспечивают безопасность движения судов в темное время суток. Они
устанавливаются на буи и светят зеленым, красным, белым или красно-зеленым цветом с
характеристиками в соответствии с ГОСТ 26600-98. "Дальность видимости огня не менее 4
км при коэффициенте прозрачности атмосферы 0,74 при заданной максимальной
интенсивности излучения", - отмечают в "Госгидрографии". Как сообщалось ранее,
"Госгидрография" в 2019 году проведет шесть научно-исследовательских экспедиций по
восстановлению океанографической базы данных в морском регионе и на внутренних
водных путях Украины.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Зеленський доручив здійснити аудит Українського
Дунайського пароплавства
13.07.2019

Президент України В.Зеленський відреагував на колективного листа
трудового колективу пароплавства, в якому міститься прохання направити
до Ізмаїла ревізорів для проведення незалежного аудиту.
Глава держави доручив направити до Ізмаїла позавідомчих аудиторів для перевірки
Українського Дунайського пароплавства, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Річковики
просять, з урахуванням складної ситуації, що склалась у пароплавстві, провести незалежну
комплексну перевірку УДП з відстороненням на цей період від посади керівника
підприємства Чалого. Працівники пароплавства готуються до акції протесту - зупиняти
судна, що курсують на Дунаї - через тривале ігнорування їх вимоги керівництвом відомства.
Річковики просять не залучати до аудиту ревізорів Мінінфраструктури", - сказала
журналістка Олена Ходарченко, яка під час перебування Зеленського в Одесі передала главі
держави листа від імені річковиків. Президент доручив організувати найближчим часом
позавідомчу комплексну аудиторську перевірку ПрАТ "Українське Дунайське
пароплавство". Нагадаємо, на початку червня Військова прокуратура Південного регіону
України приступила до розслідування продажу за заниженою вартістю теплохода «Николай
Савицкий» цього пароплавства. Посадовці пароплавства продали теплохід за ціною 3,475
млн грн, що вдвічі нижче, ніж продати це судно на металобрухт. Досудове розслідування
розпочате за ознаками ч. 3 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих
розмірах організованою групою) Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

Терминал Ника-Тера перевалил более 7 млн тонн грузов
в 2018/2019 маркетинговом году
16.07.2019

Терминал Ника-Тера по итогам 2018/2019 маркетингового года
обработал 4,7 млн т зерновых и зернобобовых грузов, что на 88% больше по
сравнению с 2017/2018 МГ. Об этом сообщает ЦТС.
В 2018/2019 МГ номенклатуру перевалки зерновых составили: кукуруза - 50%,
пшеница - 34%, соя - 8%, ячмень - 5%, горох - 3%. Сои обработано рекордное для терминала
количество - 350 тыс. т, что в 7 раз превысило показатель за аналогичный период
предыдущего маркетингового года. Всего в 2018/2019 МГ на экспорт было отгружено 240
судов с зерновыми и зернобобовыми культурами. В целом же за период с 1 июля 2018 г. по
30 июня т.г. терминал Ника-Тера обработал 395 судов, а общий объем перевалки составил
7,25 млн тонн грузов. Параллельно с зерновыми и зернобобовыми культурами, порт также
осуществляет перевалку шрота подсолнечника, подсолнечного масла, а также сыпучих
грузов, таких как глина, хлористый калий, фосфориты и другие минеральные грузы. Как
ранее писал ЦТС, по итогам пяти месяцев 2019 года терминал переработал 3 млн т грузов.
Отметим, что компания Ника-Тера стала первым в Украине портовым оператором,
получившим международный сертификат GMP+ на соответствие международным
стандартам по перевалке и хранению кормовой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Мининфраструктуры заподозрило вывод активов
из украинского порта во Вьетнаме

Между Украиной и Литвой начал курсировать
контейнерный поезд
09.07.2019

Укрзалізниця (УЗ) совместно с Беларуской и Литовской железными
дорогами 9 июля запустила новый регулярный контейнерный поезд ЛитваБеларусь-Украина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд будет курсировать по маршруту Драугисте (Литва)-Бровары (Украина)
дважды в неделю. В его составе 65 контейнеров. "Containerships Train - наш 22
контейнерный поезд, который будет курсировать через Украину. Конкурентная скорость
доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график.
Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды
неоспоримые", - отмечает глава УЗ Евгений Кравцов. Раньше грузы в этом направлении
шли автотранспортом. "ЕС делает акцент на сокращении доли автомобильных перевозок в
пользу более экологичных - железной дороги и водного транспорта", - пояснил Кравцов. В
планах компании - организация контейнерных перевозок в Одесский морской порт.
"Драугисте находится рядом с портом Клайпеда. Так что где-то с осени планируем еще один
маршрут уже в Одесский морпорт. Учитывая переориентацию отечественного экспорта в
страны ЕС и увеличение грузов, адресованных на морские порты, именно контейнерные
перевозки пригодятся", - отмечают в УЗ. В начале марта через Украину начал курсировать
регулярный транзитный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию. 4 апреля
Укрзалізниця запустила регулярный контейнерный поезд в Польшу. Также в апреле через
Украину начал курсировать контейнерный поезд из Китая в Венгрию.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

17.07.2019

Вьетнамский порт "Лотос" (38% принадлежит украинскому ГП "ЧМП
Бласко") должен выплачивать Украине дивиденды в размере $1-2 млн в год
вместо предлагаемых вьетнамской стороной $150 тыс.
"Порт должен приносить деньги. Если сравнивать, то "Лотос" – это где-то аналог
порта "Херсон", и он должен приносить, приблизительно, $2-5 млн. Соответственно, наша
доля должна составлять где-то 37%, то есть, примерно $1-2 млн", – пояснил замминистра
инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. По словам Довганя,
вьетнамская сторона предлагает по итогам 2018 года выплатить Украине $150 тыс.
дивидендов, но в Мининфраструктуры считают эту сумму заниженной и настаивают на
независимом аудите. "Нам не удалось провести независимый аудит, и мы не видим
показателей порта. Мы имеем только какие-то общие цифры по перевалке, но не понимаем,
сколько средств тратится на дноуглубление, ремонт причалов, какие есть системы бонусов
для персонала порта. Мы не понимаем, каким образом выплачиваются премии. Это должен
был проверить независимый аудит, но нам в этом отказали. Это предмет нашего спора с
ними", – отметил Довгань. По словам чиновника, пока Мининфраструктуры не понимает
финансовых показателей, оно не намерено утверждать инвестиционный план порта,
который предусматривает строительство контейнерного терминала за $2 млн. Довгань
также отметил, что в Мининфраструктуры подозревают, что за прошедший год
вьетнамская сторона выводила определенные активы из порта. Как сообщалось, ранее в
Мининфраструктуры заявили, что руководство совместного предприятия СП "Лотос" во
Вьетнаме отказалось встречаться с украинской делегацией во главе с заместителем
министра Виктором Довганем. "Вьетнамская сторона пренебрегла возможностью
развивать партнерские отношения, лишив украинского партнера рычагов влияния и
контроля за хозяйственной деятельностью СП "Лотос". Такие действия заставляют
украинскую сторону в дальнейшем решать вышеуказанные проблемные вопросы в
судебном порядке", – заявили в Мининфраструктуры. Ранее министр инфраструктуры
Владимир Омелян заявлял, что порт "Лотос" во Вьетнаме, 37,93% которого принадлежит
государственному предприятию "Черноморское морское пароходство", выплатит Украине
$140 тыс. дивидендов за 2017 год. Ранее в Мининфраструктуры заявляли о восстановлении
контроля над долей ГСК "ЧМП" в уставном капитале СП "Лотос".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Укрзалізниця хоче забрати міські електрички Києва
та інтегрувати в проект Kyiv City Express
10.07.2019

Укрзалізниця за підтримки влади Києва планує повернути на свій
баланс міську електричку, модернізувати її та інтегрувати в проект Kyiv City
Express. Про це повідомили в прес-службі залізничного перевізника.
«Ситуація критична. Сьогодні, наприклад, через їх незадовільний стан, дев’ять рейсів
міської електрички були скасовані. Ми пропонуємо «Київпастрансу» повернути нам ці
поїзди та виділити на їх відновлення 500 млн грн: 50 млн грн на кожен. Цих коштів буде
достатньо, щоб провести капітальний ремонт з продовженням терміну експлуатації цього
рухомого складу. Крім того, фактично це ті кошти, які місто витрачає щорічно на
утримання цих поїздів. Подальші витрати та організацію роботи ми беремо на себе», заявив директор регіонального філіалу «Південно-Західної залізниці» Роман Веприцький.
За його словами, проект Kyiv City Express «Укрзалізниця» планує реалізувати до кінця 2021
р. «Це не будівництво нової залізничної мережі, а модернізація існуючої та зручне
поєднання між собою маршрутів. Загальна довжина проекту складе 343 км, він з’єднає між
собою 46 залізничних станцій Київського регіону. Це броварський, білоцерківський,
трипільський і бориспільський напрямки, які будуть з’єднані міською електричкою», сказав Веприцький. В «Укрзалізниці» переконані, що завдяки такій організації залізничного
сполучення електрички зможуть щодня перевозити до 80 тис. пасажирів. Вартість даного
проекту може скласти кілька мільярдів гривень. «Це повинен бути проект з фінансуванням
з бюджету Києва та міст-сателітів столиці. Ми успішно запустили бориспільський експрес і
розуміємо, що є необхідність повного якісного оновлення приміського сполучення
київського вузла», - уточнили в компанії. Нагадаємо, що рух міської електрички в Києві
було відкрито у серпні 2009 року, а в жовтні 2011 року був запущений кільцевий маршрут
протяжністю 50,8 км. Пізніше, у 2012 році, на баланс КП «Київпастранс» для міської
електрички було передано 10 електропоїздів.
Читати повністю >>>
За матеріалами aspekty.net
Компанія-"прокладка" заробляла десятки мільйонів
на онлайн-продажі квитків
11.07.2019



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Попит на єврооблігації "Укрзалізниці" вп’ятеро
перевищив пропозицію
02.07.2019

Компанія "Укрзалізниця" розміщує 5-річні єврооблігації на $500 млн
під 8,25% річних, що значно нижче очікуваного рівня, повідомив голова
правління Євген Кравцов, коментуючи завершення прайсингу.
"Більше ніж 175 інвесторів із Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії
представили свої пропозиції про придбання цінних паперів. Отже, попит у п’ять разів
перевищив пропозицію і досяг $2,5 млрд", - написав він. Кравцов зазначив, що встановлена
ставка більше ніж на 1,5 процентних пункту нижче купона за існуючим випуском від 2013 р.
"Цим зменшили платіжне навантаження на "Укрзалізницю" на найближчі роки, що
дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом", - зазначив голова правління.
На його думку, такий інтерес кваліфікованих інвесторів - яскравий показник упевненості в
надійності й стабільності "Укрзалізниці" в довгостроковій перспективі. "Таким чином ми
відкриваємо дорогу іншим державним компаніям до міжнародних ринків - "Нафтогаз
України", - вказав також Кравцов на іншу українську держмонополію, яка, за даними
агентства "Інтерфакс-Україна", активно веде роботу з випуску єврооблігацій, який
можливий уже цього місяця. Як повідомлялось раніше, Кабмін затвердив стратегію АТ "УЗ"
на 2019-2023 рр. Основними стратегічними ініціативами "Укрзалізниці" є: встановлення
обґрунтованих тарифів, реорганізація товариства, довгострокова інвестиційна програма,
раціоналізація активів та боротьба з корупцією. "Укрзалізниця" також повинна буде
перейти від регіональної структури до функціональної, завершивши утворення єдиного
корпоративного центру, з якого здійснюватиметься управління вантажними
перевезеннями т логістикою, пасажирськими перевезеннями, інфраструктурою,
виробництвом і сервісом. У структурі компанії також передбачено окрему пасажирську
компанію та вантажоперевізника UZ Cargo. Окрім цього, очікується поява приватних
перевізників вантажів і пасажирів, яким "Укрзалізниця" надаватиме послуги доступу до
інфраструктури. Ключовими завданнями довгострокової інвестиційної програми стануть
усунення недоінвестування в інфраструктуру та поліпшення якості і продуктивності
рухомого складу, особливо тягового. Згідно зі стратегією "Укрзалізниці" на 2019-2023 рр
раціоналізація активів товариства передбачає: визначення малодіяльної інфраструктури та
шляхів її фінансування; визначення оптимальної кількості та розташування виробничих
підрозділів; визначення непрофільної діяльності та ухвалення рішень щодо активів, які
потрібні для її ведення; а також гідний рівень соцзабезпечення співробітників. Нагадаємо, в
березні 2019 р. "УЗ" виплатила перший платіж за випущеними у 2013 році єврооблігаціями на
загальну суму 150 мільйонів доларів. Кошти на це компанія позичила в Ощадбанку та
Державному агентстві інфраструктурних проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Читайте також! Борги залізниці: скільки і
кому винна УЗ >>>

Укрзалізниця хоче створити власну систему продажу квитків і
передала до правоохоронних органів інформацію про незаконну діяльність
розробника онлайн-системи продажу квитків ТОВ "Уніт".
Як заявив директор філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ
"Укрзалізниця" Олександр Войтко, "компанія-прокладка" створила платіжний шлюз і
заволоділа коштами перевізника на 51,2 млн грн, повідомляє пресслужба УЗ. "Розробник
онлайн-системи продажу квитків ТОВ "Уніт" стало "прокладкою" між Укрзалізницею та
клієнтом при купівлі квитків через інтернет. Так, лише впродовж 2017-2018 р. керівники
цієї приватної компанії в змові з колишніми працівниками Укрзалізниці заволоділи
коштами товариства на загальну суму близько 51,2 млн грн. Усі факти щодо незаконної
діяльності передані до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні. Войтко пояснив,
що компанія "Уніт" розробила сайт онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua таким чином,
щоб при оплаті квитків банківськими картками використовувався платіжний шлюз. "Це
фактично платіжний майданчик-посередник між сайтом продажу квитків та банкамиеквайрами, через який проводяться транзакції купівлі-продажу квитків. У ході перевірки
ми встановили, що, як не дивно, компанія-розробник прописала на сайті власний
платіжний шлюз - Plategka.com. Після чого вони уклали низку "ексклюзивних" угод з
банками-еквайрами в якості "агента", згідно з якими банки зобов’язані виплачувати ТОВ
"Уніт" так звану "винагороду агенту" в розмірі 0,8% за кожну успішну транзакцію купівлі
пасажирами квитків", - зазначив він. За його словами, Укрзалізниця вважає такі дії
незаконними, адже угода між Укрзалізницею та ТОВ "Уніт" не передбачала використання
шлюзу компанії-розробника. З метою відновлення справедливої конкуренції під час
продажу квитків Укрзалізниця оголосила відкриті торги щодо закупівлі двох послуг:
платіжного шлюзу та підтримки веб-сервісу, однак "Уніт" неодноразово їх блокував шляхом
подачі необгрунтованих скарг до Антимонопольного комітету, а також шляхом подачі
позову до Окружного адмінсуду, розповів Войтко. Крім того, зауважив він, Укрзалізниця
останнім часом дедалі частіше фіксує збої в системі онлайн-продажу квитків
booking.uz.gov.ua, які дивним чином збігаються з результатами торгів не на користь ТОВ
"Уніт". "Фактично приватна компанія займається шантажем Укрзалізниці, не даючи
можливості на законних підставах провести відкриті торги. Ми закликаємо правоохоронців
провести детальне розслідування наданих фактів правопорушення. Також перевізнику
мають бути повернуті кошти, незаконно отримані компанією "Уніт" під час продажу
квитків без наявності договору", - підкреслив Войтко. У ситуації, яка склалася з ТОВ "Уніт",
Укрзалізниця прийняла рішення про розробку власної системи онлайн-продажу квитків.
"Ми вже розпочали розробку альтернативного сервісу та звернулися до провідних банків
країни з пропозицією заключити прямі договори на використання їх шлюзу, без компанійпосередників. Після отримання їх пропозицій буде обрано найбільш вигідну. Впевнений, це
дасть змогу навіть знизити вартість квитків", - сказав Войтко. За інформацією Укрзалізниці,
на сьогодні через інтернет пасажири купують у середньому 110 тис. квитків на добу.
Загалом в онлайн-системі компанії реалізується 56% проїзних документів, і популярність
ресурсу постійно зростає. Саме тому ефективне функціонування онлайн-сервісу з продажу
квитків сьогодні є пріоритетним завданням компанії, наголошують в Укрзалізниці.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Экспресс в аэропорт «Борисполь» перевез
500 тыс. пассажиров

У компанії Bolt оцінили розмір тіньового
ринку таксі в Україні
15.07.2019

С момента запуска железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express,
поездом воспользовались 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства инфраструктуры.
Наибольшее количество пассажирских перевозок экспрессом, который соединяет
Киев с аэропортом «Борисполь», пришлось на сезон летних отпусков. Так, если в декабре
2018 года экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле 2019 года эта
цифра достигла 3100 чел. В ведомстве заявили, что в ближайшем будущем будет открыта
остановка на станции Выдубичи, а также будет увеличен подвижный состав на маршруте.
На данный момент промежуточная остановка есть только на станции «Дарница».
Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и
сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас. Напомним, что новый
скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября прошлого года, но
уже на следующий день по дороге в аэропорт экспресс сломался в 5 км от «Борисполя» и
прибыл в конечный пункт с опозданием. Поломка также произошла еще через три дня — 4
декабря. Не успев выехать из Киева, экспресс заглох на железнодорожной станции
«Дарница», в результате чего пассажиры опоздали в аэропорт на полчаса. В апреле
нынешнего года также произошел казус с железнодорожным экспрессом. Так, 4 апреля,
поезд так и не смог выехать из Центрального ж/д-вокзала — сломались двери. На его
замену приехал еще один экспресс, но и у него не открылись одни двери.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Компания "Лемтранс" перевезла 25 млн т.
грузов за полгода

09.07.2019

Місячний оборот ринку таксі у великих містах України досягає сотень
мільйонів гривень. Про це розповів регіональний менеджер Bolt в Україні в
інтерв’ю Економічній правді Тарас Потічний.
“Все рахується за допомогою середнього чека. У Києві він 100 грн. Відповідно, якщо 4
млн поїздок (оцінка кількості поїздок на таксі жителів міста за місяць – ред.) помножити на
100 грн, виходить місячний оборот ринку таксі Києва дорівнює 400 млн грн” , – заявив
Потічний. “У регіонах, тобто в більш-менш великих містах, наприклад, Львів, Одеса, Харків,
середній чек приблизно 70 грн. Місячний оборот так само легко рахується”, – додав він. За
словами керівника офісу Bolt в Україні, рахувати менші міста важче. “У маленьких містах
набагато менший середній чек і дає збій статистика за кількістю поїздок. Там таксі для
населення вже радше преміум-послуга, ніж засіб пересування містом”, – сказав він.
Потічний також розповів, як у Bolt оцінюють частку ринку в Україні. “Для цього ми
дивимося на великі міста. Беремо реальне населення міста і припускаємо, яку кількість
поїздок на таксі жителі міста здійснюють за місяць”, – сказав він. “Київ ми оцінюємо в 4 млн
поїздок на місяць. Знаючи, скільки поїздок ми здійснюємо, стає зрозуміла наша частка
ринку. Грунтуючись на різноманітних даних, які ми збираємо від водіїв автопарків, ми
будуємо припущення про частку ринку інших гравців”, – розповів керівник Bolt в Україні.
Згідно з даними Monobank, які співзасновник фінансового сервісу Олег Гороховський
називає репрезентативними, компанія Uber за кількістю поїздок займає 51% ринку таксі в
Україні, Uklon – 25%, Bolt – майже 13%. Як говориться в інтерв’ю, щорічний оборот ринку
таксі в Україні складає 40 млрд грн і 98% з цих грошей працюють в “тіні”.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
Стан дорожньої інфраструктури є викликом для роботи
в Україні — топ-менеджер FlixBus

18.07.2019

Крупнейший частный ж/д оператор Украины, компания "Лемтранс",
по итогам первого полугодия 2019 г. перевезла 24,85 млн тонн различных
грузов. Такую информацию ЦТС предоставили в компании.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. снижение составило 3,94% (за
первые 6 месяцев прошлого года было перевезено 25,87 млн тонн грузов). В "Лемтранс"
отмечают, что снижение в объемах перевозок связано, в первую очередь, с увеличением
оборота вагонов и падением средней скорости движения составов. Так, оборот вагонов
"Лемтранса" в первом полугодии 2018 года был равен 7,8 суток, а в первые шесть месяцев
текущего года этот показатель составил уже 8,9 суток, то есть наблюдается увеличение на
1,1 суток или на 14%. "На дефицит локомотивной тяги накладывается и образовавшийся
профицит вагонного парка, связанный с чрезмерной закупкой вагонов участниками рынка
в 2018-2019 годах, которая была спровоцирована именно проблемами с тягой, - поясняет
генеральный директор компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев. - В целом, подход к
решению проблем должен быть комплексным. И сейчас первый шаг – принятие нового
закона о железнодорожном транспорте". Что касается структуры погрузки "Лемтранса" в
первом полугодии 2019 года, то за шесть месяцев основной объем погрузки, традиционно,
пришелся на уголь - 10,44 млн т, и ЖРС - 8,15 млн т. По итогам первого полугодия 2018 года
перевозки данных видов груза составляли 9,93 млн т и 8,68 млн т соответственно. Объемы
перевозки черных металлов в январе-июне составили 3,83 млн т (3,62 млн т - в I полугодии
2018 года), флюсов - 1,12 млн т (1,60 млн т - в I полугодии 2018 года), кокса - 0,99 млн т(1,54 млн т - в I полугодии 2018 года). Ремонтные активы компании показали улучшение
основных операционных показателей. За шесть месяцев 2019 года объем плановых видов
ремонта грузовых вагонов на производственных площадках составил 3 630 единицы.
Напомним, что по итогам работы в 2018 году "Лемтранс" перевез более 52 млн т грузов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы
из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"
02.07.2019

МАУ совместно с автобусным перевозчиком "АТАСС-Борисполь"
начала выполнять интермодальные перевозки, предусматривающие
доставку пассажиров МАУ из Винницы в МА "Борисполь" и обратно.
Ежедневные рейсы между Винницей и Киевом выполняются на автобусах Neoplan.
Отправление автобусом из Киева осуществляется от терминала D аэропорта "Борисполь" в
20:25, из Винницы – с привокзальной площади аэропорта "Винница" в 03:00. Нормы багажа
и ручной клади МАУ распространяются на комбинированные рейсы. При этом
регистрировать багаж на автобусную часть маршрута не требуется. "К перевозке на
автобусах не принимаются животные, крупногабаритное спортивное снаряжение,
нескладные инвалидные кресла и оружие", - уточнили в авиакомпании. Как отметили в
пресс-службе перевозчика, для МАУ это первый опыт мультимодальных перевозок. В то же
время, такая схема уже успешно используется некоторыми европейскими авиакомпаниями.
Отметим, аперевозчик "АТАСС-Борисполь" ранее обеспечивал перевозки из
международного аэропорта "Борисполь" до центрального ж/д вокзала столицы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

11.07.2019

Найбільший автобусний перевізник ЄС вийшов на український ринок.
Міхал Леман, керівний директор FlixBus в Польщі та Україні, розповів
журналу НВ про деталі і бізнес-моделі компанії в нашій країні
Вітчизняний ринок автобусних перевезень на підйомі. За останні чотири роки в
Україні почали працювати кілька великих європейських перевізників. Найбільший —
оператор FlixBus. На ринку Євросоюзу це найбільший автобусний перевізник, який виконує
щодня 350 тис. рейсів у дві тисячі міст. З України компанія почала їздити в 2017 році до
Польщі і Чехії за допомогою чеського автобусного оператора. Однак, повноцінно почала
працювати в країні в 2019-му, відкривши представництва в Харкові та Києві. Офіційна
презентація відбулася в Києві трохи менше місяця тому. Україна стала 29-ю країною, де
працює FlixBus, і 17-ю, де вона відкрила свій офіс. У компанії динамічне ціноутворення, як і
у авіаперевізників — квиток, куплений заздалегідь, буде дешевше. Так, з Києва до Берліна,
в жовтні можна дістатися за 54 євро, в Будапешт за 51 євро, до Відня за 61 євро. Якщо брати
ті ж напрямки на серпень, то ціни будуть вище — 74 євро, 62 євро, 73 євро, відповідно.
Журнал НВ взяв коротке інтерв'ю у Міхала Лемана, керівного директора FlixBus в Польщі та
Україні. У ньому він розповів про те які автобуси працюватимуть на маршрутах, про
трудових мігрантів і про головний виклик для роботи компанії в Україні.
Читати повністю >>>
© Світлана Угніва
За матеріалами biz.nv.ua
На украинский рынок выйдет новый автобусный
перевозчик из Европы
17.07.2019

Эстонский автоперевозчик Baltic Shuttle может выйти на украинский
рынок и уже этим летом открыть новое направление из Таллина в Киев. Об
этом пишет ERR.ee, передает ubr.ua
На данный момент вопрос об открытии маршрута из Таллина в Киев через города
Пярну и Вильнюс находится на рассмотрении в компетентных органах. «Ждем
разрешительные документы на транзитное пересечение Латвии и Беларуси. Надеюсь, что
новую линию удастся открыть еще этим летом», — сказал член правления Baltic Shuttle
Игорь Пащук. В планах компании — составить график маршрутов таким образом, чтобы
автобус из Таллина в Киев ходил три раза в неделю, но затем увеличить количество рейсов.
Также сообщается, что один рейс будет обслуживать Baltic Shuttle, а два других —
зарубежные партнеры эстонской компании — Ecolines и Temptrans. Предварительно,
стоимость билета в одном направлении составит €60. Напомним, что в июне нынешнего
года на украинский рынок вышел один из крупнейших операторов автобусных перевозок в
Европе — немецкая компания FlixBus. В планах компании на 2019 год — выполнение
регулярных рейсов из Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Черновцов, ИваноФранковска, Винницы и Тернополя в Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вену.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua



ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТРАНСПОРТ

У столиці обрали інвестора для впровадження мережі
громадських прокатів «bike-sharing»
01.07.2019

Автостанции Киева и области
продадут с аукциона
09.07.2019

Фонд
государственного
имущества
выставил
на
продажу
государственный пакет (99,9%) акций АО "Киевпассервис" со стартовой
цено 195,9 млн грн. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ.
Как отметил глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей
странице в Facebook, это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в
системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года. По данным ФГИ, в собственности АО
"Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС
Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской
области. "Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести
месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и
выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Визначено переможця інвестиційного конкурсу зі створення
велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві. Ним стало Товариство з
обмеженою відповідальністю «НЕКСТБАЙК КИЇВ».
«Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату
із 2000 велосипедів. Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах
столиці. Орієнтовна вартість реалізації проекту зі створення мережі «bike sharing»
становить близько 33 млн грн», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола
Поворозник. За умовами конкурсу, велосипед повинен бути обладнаний смарт-замком,
який блокує механізм велосипеда та не дає можливості пересуватися на ньому без
здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням, яке
дає можливість здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати смарт-замок
велосипеда та GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.
«Розміщення велосипедів буде вже стандартним для киян і гостей столиці – нанесення
синьої розмітки на асфальті. Створення додаткових конструкцій не знадобиться», –
зазначив Микола Поворозник та нагадав, що наразі у столиці 32 локації, на яких
знаходяться 200 велосипедів. «Цей сервіс користується популярністю у киян та гостей
міста. Так, наприклад, за минулий рік ним скористалися 9 284 рази. Загалом користувачі
завдяки сервісу минулого року проїхали велосипедом майже 35 тис. км. Кількість
реєстрацій з минулого року збільшилася від 18 642 до 25 500 осіб. Від 9 квітня 2019 року
сервісом скористалися понад 6 тис. разів», – зазначив Микола Поворозник. Довідково: в
серпні 2018 року у Києві стартував сервіс «Bike sharing» від NextBike, який дозволяє взяти в
оренду велосипед, користуючись мобільним додатком. Перед початком користування
необхідно уважно ознайомитися із правилами та прийняти умови сервісу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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Роботи з будівництва метро на Виноградар
тривають за графіком.

Спираючись на крила вантажної авіації: новий етап
розвитку ZAMMLER GROUP
11.07.2019

02.07.2019

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві
нових станції – «Мостицьку» та «Проспект Правди» планують відкрити в
2021 р. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Ми знаходимося на будівельному майданчику поряд із майбутньою станцією
«Мостицька». Роботи тривають за графіком, і наше завдання в 2021 році відкрити дві нових
станції на Виноградар – «Мостицьку» та «Проспект Правди», – сказав Віталій Кличко під час
перевірки процесу будівництва. – Метро на Виноградар є одним із наших пріоритетних
інфраструктурних проектів. Мешканці Виноградаря чекають на цю подію вже давно». За
словами міського голови, будівництво тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицькою»
здійснюватиметься закритим способом – під землею. А між «Мостицькою» та «Проспектом
Правди» – відкритим. Тунель на глибині 18 метрів буде двоярусним, на відміну від усіх
інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури
району. За словами головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар Євгена
Шатайкіна, щит для будівництва тунелю між станціями «Сирець» та «Мостицька»
знаходиться на виробничій базі «Київметробуду», на початку осені розпочнеться його
монтаж на будівельному майданчику. Сьогодні на майданчику відбувають підготовчі
будівельні роботи. «До кінця року розпочнуться роботи з влаштування перегінного тунелю
між станціями «Мостицька» та «Сирець», – зауважив Євген Шатайкін. Довжина цієї ділянки
– 1,3 км. Діаметр щита – 6 метрів. Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34
тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6
млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kreschatic.kiev.ua

Компанія ZAMMLER GROUP відкрила у вантажному терміналі
аеропорту Бориспіль власний офіс. Це стало логічним продовженням
стратегічного курсу на розвиток і активізацію вантажних авіаперевезень.
Такі послуги компанія надавала і раніше, але тепер у неї з'явилася реальна
можливість контролювати всі етапи підготовки вантажів до перевезень, оперативно
спілкуватися з усіма службами аеропорту, представниками різних авіакомпаній і
партнерами-генагентами. А головне - швидко опрацьовувати додаткові запити клієнтів,
самостійно готувати вантажі до відправлень і миттєво реагувати на нештатні ситуації. На
презентацію нового офісу були запрошені клієнти, партнери і журналісти. Андрій
КРИВОРОТОВ, Директор департаменту з авіаційних перевезень ZAMMLER GROUP, та
Олексій КЕНДА, начальник відділу виробництва вантажного терміналу Бориспіль, провели
екскурсію за лаштунками аеропорту. Для безперебійної роботи такого величезного
господарства потрібні неабиякі ресурси і навички. І хоча основний трафік сьогодні
складається з пасажиропотоку, над розширенням вантажної складової в аеропорті вже
активно працюють. Так, на наступний рік заплановано початок будівництва нового
вантажного терміналу на 10 тис. м² і впровадження сучасних систем автоматизації. Тим
часом вже проведені значні зміни в роботі і нинішнього терміналу. Наприклад, тільки
переведення його території у режим закритої зони значно покращило умови виконання
всіх бізнес-процесів. Раніше біля терміналу паркувалися машини експедиторів, брокерів,
працівників авіакомпаній, і великим фурам було складно розвертатися. Тепер
обслуговування вантажівок відбувається набагато швидше і якісніше. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами delo.ua

Метро у Львові: жарт чи просто ідея
на майбутнє?

Meest Express відкрив 163 міні-відділення та
встановив 27 поштоматів
16.07.2019

Депутати Львівської міськради на останній сесії підтримала
петицію «Розморозити проєкт Львівського метрополітену». Під нею
зібрали півтисячі потрібних голосів, а тепер підтримала таку ідею група
депутатів.
Однак, за словами фахівців, побудова метро у Львові досить ризикована справа для
історичного середовища. Що це – жарт чи реальна ідея – метро у Львові? У літню пору, коли
діти на канікулах, багато людей у відпустках, пересуватись Львовом громадським
транспортом чи власним автомобілем ще більш-менш – без простоювань у заторах. Однак із
1 вересня, ранній і вечірній час-пік – це справжнє випробування для городян дістатись до
місця призначення. Про громадський транспорт, який їздить згідно з графіком, львів’яни
можуть лише помріяти. Ідея з петицією про будівництво метрополітену у Львові виникла
не вперше. На цей раз вона зібрала потрібних пів тисячу голосів. Саме через складну
транспортну ситуацію у місті, яке перевантажене приватним і громадським транспортом,
люди підписували прохання. Для того, щоб зберегти архітектуру старого Львова,
пропонують будувати метрополітен не ближче аніж кілометр від міської Ратуші. Автори
петиції переконані, що метро пришвидшить пересування містом. Те, що така ідея має право
на життя, у Львівській міській раді не заперечують, але реалізацію її на сьогодні вважають
нереальною. Оскільки частина депутатів підтримала петицію, тому Департамент житлового
господарства та інфраструктури до наступної сесії має підготувати дорожню карту щодо
реалізації проєкту, тобто надати інформацію про будівництво метрополітену в місті, чи
взагалі це можливе. «Таке рішення дає змогу переглянути доцільність цієї ідеї. У генплані
Львова не закладено метро. Фактично ухвала мала б надати стимул для Департаменту
містобудування та архітектури все ж таки підготувати аналітику, наскільки це доцільно, а
також порахувати. Влада мала б надати більше інформації, чи це утопічна ідея, чи ні», –
каже Юрій Лукашевський, начальник управління «Секретаріат ради» Львівської міськради.
На сьогодні жоден із департаментів міської ради не готовий конкретно говорити про
будівництво метро у Львові. У 1980-х роках уперше заговорили про метрополітен у місті
Лева, який мав проходити центральною частиною. Однак проєкт провалився, бо при
зведенні вентиляційної шахти біля палацу Потоцьких, у фундаменті цієї пам’ятки
архітектури з’явились тріщини. А дещо раніше, у 1960-х роках, йшлося про будівництво
швидкісного підземного трамваю. До розмови про необхідність метрополітену у місті Лева
поверталися урядовці і у 2005, і 2006, і 2013 роках. «Така ідея – збудувати метро у Львові
може бути зреалізованою, але це дуже і дуже дорого. Є на сьогодні технологічні методи, як
робити такі підземні будівництва, як у Львові. Але у центральній частині міста, а саме тут
найбільші затори транспорту, неможливо будувати. Тут висока наводненість, а з водою
бавитись не можна. Чим далі від центру, то можливе будівництво. Мабуть, у Львові таки
варто розвивати такий вид транспорту, як трамвай», – говорить Віталій Дубина, працівник
Державного інституту «Містопроєкт».
Ризиковане будівництво >>>
© Галина Терещук
За матеріалами radiosvoboda.org
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Станом на 1 липня мережа вже нараховує 2736 пунктів прийому та
відправлення посилок, в тому числі 131 відділення, 2049 міні-відділень та
556 поштоматів. Про це пише rau.ua
Найбільш динамічно збільшувалась кількість немережевих торговельних і сервісних
точок. На їхній основі в червні було відкрито 141 відділення. Ще 22 міні-відділення було
відкрито в мережі KF.ua. Вони запрацювали у містах Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк,
Кривий Ріг, Запоріжжя та Тернопіль. Поштомати у червні були встановлені в Харкові у
мережі РОСТ, у Києві – у мережі бізнес-центрів Форум,Парк Плаза та Кінетік, також у БЦ
Сокол, Fim Center, у Львові – в ТРЦ King Cross. У липні заплановано завершити відкриття
міні-відділень у локаціях мережі KF.ua у Львові, Чернівцях, Ужгороді та Хмельницькому. До
вересня міні-відділення Meest буде відкрито на всіх АЗС мережі ОККО. Команда проекту
активно працює над реалізацією плану входження в обласні центри півдня України.
Розпочато також встановлення та запуск поштоматів в мережі ЕКО маркет у Сумах, у
мережах супермаркетів Фуршет, Делві та Копійка. Продовжуються роботи по запуску
поштоматів у мережі супермаркетів АТБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
АО «Укрпошта» звеличила убыток
в 2,6 раза до 535 млн грн
17.07.2019

Публичное акционерное общество «Укрпошта» в прошлом году
увеличила чистый убыток в 2,6 раза, до 535 млн грн. Об этом в комментарии
УНИАН сообщил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.
«Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка», - сказал он.
Основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1
млрд грн убытков на услуге по доставке пенсий. По словам генедиректора, в 2018 г.
"Укрпошта" увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с
2017 г. - до 6,8 млрд грн. Смелянский отметил, что в первом квартале 2019 г. “Укрпошта”
получила 221,4 млн гривен чистой прибыли против 295,2 млн грн чистого убытка в первом
квартале 2018 г. В прошлом году «Укрпошта» получила 203 млн грн чистого убытка против
158 млн грн чистой прибыли годом ранее. В июле «Укрпошта» заявила о необходимости
увеличить тариф на доставку пенсий, без чего она откажется доставлять пенсии с 1 января
2020 г. Отметим, Окружной админсуд Киева решил отменить предусмотренную планом
развития АО "Укрпошта" до 2021 г. замену стационарных отелений мобильными пунктами
в сельской местности, сообщил глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский. "Окружной
админсуд г. Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также
уволить начальников отделений (с зарплатой, – ред.) по 8 000 и набрать обратно по 1 000
гривен. Иск был подан от члена ВО "Батькивщина" Сергея Коровченко. От той самой
партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у "Укрпошты" в Киеве", –
написал Смелянский. Согласно опубликованному главой компании решению суда, признан
противоправным и отменен приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 г. "Об
утверждении стратегического плана развития ПАО "Укрпошта" на период до 2021 года в
части утверждения внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2000
жителей. Кроме того, суд обязал Мининфраструктуры возобновить работу стационарных
отделений "Укрпошты", которые были заменены мобильными отделениями. Как
сообщалось, в мае Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие
пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую,
Винницкую и Полтавскую области. По словам главы компании, в тестовой, Черниговской
области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до
самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено
130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн. "Укрпошта" запустила первые
передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три
человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам
Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего
штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки. В августе 2018 года Игорь Смелянский,
возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным
директором. Новый контракт заключен сроком на три года. "Укрпошта" входит в сферу
управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6
тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой
Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33
тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net, biz.censor.net.ua

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

Vodafone Украина успешно протестировал киевский
сегмент собственной сети NB-IoT
МЕРТ провело дослідження секторальної стратегії розвитку інформаційнокомунікаційних технологій в 2019-2023 рр.
02.07.2019

В рамках виконання Експортної стратегії України Мінекономрозвитку
провело дослідження для розробки секторальної стратегії розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій в 2019-2023 р.
Серед стратегічних завдань підтримки української ІТ-галузі, зафіксованих у проекті
Експортної стратегії, є розбудова зручної для користування екосистеми підтримки
виробників ІТ-продуктів та послуг, посилення національної та міжнародної впізнаваності
української ІТ-індустрії для просування України як привабливої локації для інвесторів, а
також для розширення можливостей експорту ІТ-послуг та продуктів. Мінекономрозвитку
спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) створили і
запустили платформу TechUkraine, що створює можливості для комплексної підтримки та
промоції українського ринку ІТ через посилення співпраці та координації на її базі між усіма
зацікавленими сторонами. Платформа TechUkraine є компонентом реалізації секторальної
стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Платформа TechUkraine надає
можливості обміну знаннями про стартап екосистеми світу, щодо створення нових
ініціатив в Україні та кооперації вже наявних. Зокрема, вона надасть доступ українським
компаніям і стартапам до мережі потенційних партнерів з інших країн світу, а також до бази
даних найкращих світових зразків і практик ведення технологічних бізнесів. Ознайомитись
із можливостями платформи ви можете за посиланням - https://techukraine.org/.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономрозвитку

Ознайомитись із результатами дослідження
у вас є можливість за посиланням >>>

Кабмин разрешил "Укртелекому" Ахметова заменять
фиксированную связь мобильной
02.07.2019

Кабинет министров утвердил возможность предоставления
операторами фиксированной связи услуг с помощью мобильных
технологий. Об этом сообщает портал biz.censor.net.ua
Соответствующее постановление №547 от 26 июня обнародовано на официальном
правительственном портале. Документом внесены изменения в Правила предоставления и
получения телекоммуникационных услуг. Изменения предусматривают определение
термина "конвергенция телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной
(мобильной) связи" – совместное использование операторами, провайдерами телекоммуникаций элементов инфраструктуры и ресурсов телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной (мобильной) связи для предоставления телекоммуникационных услуг
потребителям. Как сообщалось, в прошлом году ПАО "Укртелеком" и ООО "ТриМоб"
завершили первый этап опытной эксплуатации фиксированной телефонии с помощью
мобильной связи в трех городах Днепропетровской области – Желтых Водах, Марганце и
Синельниково. "Укртелеком" планировал расширить территорию внедрения таких услуг на
города Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Ирпень, а также на 250 сел в разных регионах
Украины. В то же время "Укртелеком" продолжает продажу оборудования на металлолом –
в основном устаревших АТС, а также медного кабеля. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
На модернизацию реестра владельцев “Карточки киевлянина”
в КП “ГИВЦ” потратят 9 млн гривен
03.07.2019

В КП “ГИВЦ” решили подкинуть одному из своих любимых
подрядчиков - ООО "Эф Ди Ай Кампани" - очередные миллионы гривен из
столичного бюджета. Об этом пишет kievvlast.com.ua
На этот раз по результатам тендера стороны подписали договор на проведение
модернизации реестра держателей “Карточки киевлянина”. За расширение функциональности сервиса компания получит 8,9 млн гривен. В частности, за эти деньги подрядчик
должен будет разработать сервис “Выпуск именной Муниципальной карточки с фото”,
расширить дополнительными атрибутами учетную карточку льготника, модернизировать
механизм формирования отчетов, а также разработать взаимодействие реестра с другими
информационными системами города. Как KV стало известно из объявления электронной
системы публичных закупок Prozorro, 20 июня 2019 г. КП “ГИВЦ” (КП "ГІОЦ") заключило с
ООО "Эф Ди Ай Кампани" (ТОВ “Еф Ді Ай Кампані”) договор на проведение модернизации
реестра держателей “Карточки киевлянина”. Стоимость соглашения составила 8,92 млн
грн. Согласно заключенному договору, до конца текущего года подрядчик должен будет
модернизировать информационно-телекоммуникационную систему “Реестр держателей
многофункциональной электронной карты “Муниципальная карта “Карточка киевлянина”.
В частности: разработать сервис “Выпуск именной Муниципальной карточки с фото”;
доработать рабочее место пользователя; расширить учетную карточку льготника
дополнительными атрибутами; разработать сервис обмена данными и сверки данных с
провайдерами услуг; модернизировать механизм формирования отчетов; реализовать
электронное взаимодействие системы с другими информационными системами. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

08.07.2019

Vodafone Украина завершил очередной этап развития интернета
вещей (IoT) в Украине, успешно протестировав собственную сеть NB-IoT
(Narrow Band Internet of Things) в Киеве.
Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone с использованием
клиентского оборудования, предоставленного для тестов компанией «Киевводоканал». Это
специальные модули для Smart metering с автоматизированной передачей показаний,
обладающие ультранизким энергопотреблением, как в режиме ожидания, так и в режиме
обмена данными. При подключении таких устройств к NB-IoT сети удается достичь
экономного использования ресурсов и увеличить срок службы батарей до 10 лет. NB-IoT
устройства смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом
устройства смогут получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах,
например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на
базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности
– шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как,
например, LoRa. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети – к одной
базовой станции можно подключить до тысячи устройств. При необходимости есть
возможность легко выполнить масштабирование. Vodafone Украина активно продолжает
тестирование сети NB-IoT по всей Украине с клиентами и партнерами для их полной
готовности к коммерческому запуску сети NB-IoT. IoT – одно из приоритетных направлений
для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018
года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе
собственной 4G сети, которая сегодня доступна более 60% украинцев. Данная технология
сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 г. и успешно запущена Vodafone
Group. Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone, мирового
лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут
получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно
управлять IoT-решениями в своих компаниях. В августе 2018 г. Vodafone объявил о старте
национального проекта Vodafone Smart City. Проект предполагает внедрение «умных»
технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно
применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и
социальные сферы общественной жизни. …
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
СБУ спільно з іноземними партнерами припинили діяльність
потужного хакерського угруповання
16.07.2019

Співробітники Служби безпеки України спільно з партнерами із США
припинили діяльність потужного хакерського угруповання. Про це на
брифінгу повідомив т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов.
Учасники угруповання на території України організували і тривалий час (з 2007
року) надавали віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для
безперешкодного здійснення протиправної діяльності в мережі Інтернет. Зловмисники
використовували Dark Net – приховану від звичайних користувачів частину інтернетмережі, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо. Багато хто чув про Dark Net
– приховану від пересічних громадян частину інтернет мережі, де можливо анонімно
придбати зброю, наркотики тощо. На відміну від пересічних громадян, правоохоронці
зазвичай мають право та багато можливостей деанонімізувати особу, що вчиняє злочин,
запитавши необхідні відомості у провайдера або оператора зв’язку. Але не в Dark Net – який
базується на так званому «абузостійкому» хостингу, тобто хостингу, який не відповідає ні
на запити правоохоронців, ні на скарги правовласників, який майже неможливо знайти
через складні технології маскування (і фізичного, і віртуального) та особливості самого
Інтернету. Вже кілька днів серед тих, хто не лише чув, але й користувався Dark Net, вирує
паніка і намагання зв’язатися із організаторами «абузостійкого» хостингу, який ми
нещодавно нейтралізували в Одесі, «Оскільки було припинено діяльність сотні, а можливо
тисячі, протиправних посягань у мережі Інтернет на громадян України, США, Японії та
Європи, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури», - уточнив Іван
Баканов. Оперативники спецслужби встановили, що організатором
угруповання є
громадянин України, який свій перший хакерський досвід здобував у Москві в середині
2000-х. Вже у 2007 році він розпочав надавати свої послуги хакерам всього світу через
українські мережі, ретельно приховуючи фактичне місцезнаходження свого обладнання від
правоохоронців та спецслужб будь-якої країни. Обладнання періодично знаходили
українські, російські, американські правоохоронці, вилучали його, тимчасово припиняли
діяльність, але хакерська група невдовзі продовжувала діяти. На сьогодні угруповання
нараховує близько десяти основних учасників та десятки посібників, посередників у низці
країн світу, а також тисячі клієнтів. «Вони занепокоєні тим, що у руках спецслужб
опинились сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотнях кримінальних справ у
всьому світі. За нашими оцінками, мова може йти про 40% російськомовного сегменту Dark
Net», - підкреслив т.в.о Голови СБУ. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Компания AzInTelecom может купить
Vodafone Украина

Киевстар готов вернуть "излишек" частот,
но за компенсацию

17.07.2019

03.07.2019

Оператор мобильной связи Киевстар готов рассмотреть предложение
НКРСИ, и вернуть государству "излишек" частот в диапазоне 900 МГц за
определенную компенсацию.
"Киевстар понимает важность сокращения цифрового разрыва в Украине. Мы не раз
предлагали варианты обмена частотами диапазона 900 МГц, ведь такой обмен приведет к
увеличению доступного объема спектра. Мы готовы рассматривать возможность частиного возврата частот государству на определенных условиях… Нам важно понимать видение
регулятора относительно компенсации для Киевстар, а также пошагового алгоритма
реорганизации 900-х частот и их рефарминга", - сообщил президент Киевстар Александр
Комаров. Только в 2018 г. компания заплатила более 1 млрд грн за аренду радиочастотного
ресурса. "Компания приобретала радиочастоты на законных основаниях, по рыночной
стоимости, путем эффективных слияний и поглощений, соблюдая все законодательные
процедуры", - добавили в пресс-службе. В компании сообщили, что после обмена частотами
следующим шагом должно стать внедрение на телеком-рынке Украины принципа
технологической нейтральности, который предусматривает возможность применения
операторами в конкретной полосе радиочастот тех или иных технологий без получения
дополнительных разрешений со стороны регулятора. Это даст возможность всем телекомкомпаниям развивать любые услуги связи на уже имеющихся частотах. 2 июля, НКРСИ
рекомендовала Киевстару и Интертелекому в ближайший месяц подать ей заявление об
уменьшении их частот в диапазоне 800-900 МГц. По данным регулятора, обмен этими
частотами позволит распространить связь 4G на всей территории Украины. Остальные
операторы, которые имеют частоты в этих диапазонах, должны в течение месяца подать в
НКРСИ заявления о досрочном внедрении новой радиотехнологии в этой полосе. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Азербайджанское ООО "AzInTelecom" ведет переговоры о покупке
«Vodafone Украина». Об этом сообщает украинский интернет-журнал ain.ua,
передает портал interfax.az
«AzInTelecom ведет переговоры с «Vodafone Украина». Уже сейчас due diligence
(процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - ИФ)
украинского оператора завершен, азербайджанская компания сделала binding offer
(обязательное предложение по выкупу акций – ИФ). Представители обеих сторон не
комментируют информацию», - отмечается в информации. Издание отмечает, что сумма
сделки может составить от $700 млн. При этом, руководитель аналитического
департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает сделку в $1,2-1,3 млрд.
«Сумма в $700 млн может быть следствием долгов «Vodafone Украина». Перед тендером на
3G в 2015 году компания одалживала 90 млн евро и пока неизвестно, вернула ли эти
деньги. Среди других причин - инвестиции оператора в розничные магазины», - указывает
издание. По данным журнала, Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая
прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания
входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto
Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.). AzInTelecom на 100% принадлежит
министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания создана в
июне 2015 года. Доходы компании в 2018 году составили 28,55 млн манатов (около $16,8
млн). ООО "AzInTelecom" в настоящее время принадлежит 51,3% акций азербайджанского
оператора мобильной связи - ООО Azercell Telecom, которые компания приобрела у Fintur
Holdings BV за 222 млн евро в 2018 году. Azercell Teleсom учреждено 19 января 1996 года.
Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн. Чистая прибыль за 2018 год
составила 100,235 млн манатов, доходы - 421,193 млн манатов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.az
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ЕБРР открыл Укргазбанку лимит торгового
финансирования
04.07.2019

НБУ визначив системно
важливі банки
01.07.2019

Національний банк України визначив 14 банків системно важливими
відповідно до оновленої методології. Про це повідомила прес-служба
Нацбанку, передає портал epravda.com.ua
Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування
якого може призвести до появи системних ризиків. "Національний банк приділяє особливу
увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі
можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи", - йдеться в
повідомленні. Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків:
Приватбанк; Ощадбанк; Укрексімбанк; Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен
Банк Аваль; ПУМБ; Укрсиббанк; Таскомбанк; Універсал банк; Кредобанк; ОТП банк;
Південний. Зазначається, що набуття статусу системно важливого накладає на банки
додаткове навантаження: вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для
забезпечення їх запасу міцності.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Фонд гарантування отримав
нового керівника

Европейский банк реконструкции и развития открыл Укргазбанку
лимит торгового финансирования до 40 млн долларов. Об этом говорится в
сообщении ЕБРР, передает stockworld.com.ua
ЕБРР увеличивает поддержку украинских экспортеров и импортеров, открывая для
Укргазбанка новую кредитную линию торгового финансирования в размере до $40 млн с
целью стимулирования международной и региональной торговли. Укргазбанк - четвертый
по величине банк в стране с сетью, которая насчитывает около 250 отделений. Часть
кредитной линии будет отведена под факторинговые операции с целью поддержки запуска
этого продукта Укргазбанком. Финансирование ЕБРР будет способствовать дальнейшей
коммерциализации одного из крупнейших государственных банков. Присоединение к
Программе содействия развитию торговли (ПСРТ) поможет Укргазбанку лучше
интегрироваться в региональную и мировую экономику благодаря развитию прочных
торговых связей и отношений между компаниями и банками в регионе операций ЕБРР и за
его пределами. Целью ПСРТ является содействие международной торговле в странах
операций ЕБРР, в том числе Украине. В рамках этой программы банк предоставляет
гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и
коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями,
которые осуществляются банками в странах операций.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

17.07.2019

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила
директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут. Про це повідомляє
прес-служба Фонду гарантування.
Рекрут обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування.
Також Адміністративна рада задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням з 17
липня Костянтина Ворушиліна з посади директора-розпорядника Фонду гарантування. За
словами Рекрут, перед командою Фонду стоїть завдання продовження виконання
зобов'язань перед кредиторами банків і державою. "Оскільки залишок боргу перед
Міністерством фінансів наразі перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд
грн за відсотками, найважливішим завданням, над яким Фонд працюватиме найближчим
часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами", - сказала Рекрут. Нагадуємо,
Ворушилін був призначений директором-розпорядником ФГВФО в жовтні 2014 року.
Ворушилін - один з топ-менеджерів екс-президента України Петра Порошенка. Очолював
банк "Мрія" протягом 11 років. Після цього курирував фінансово-інвестиційну діяльність
корпорації "Богдан". Також Ворушилін є одним із засновників Міжнародного
інвестиційного банку, який належить Порошенку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

НБУ объяснил штраф Альпари Банку в 2 млн грн
нарушением в сфере финмониторинга
05.07.2019

Национальный банк объяснил штраф Альпари Банку в 2 млн грн
нарушением в сфере финансового мониторинга.Об этом говорится в
сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном
порядке решения НБУ о наложении штрафа на Альпари Банк. В апреле банковский
регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде
наложения штрафа в размере 2 млн гривен. Так, основанием для принятия такого решения
является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере
финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по
управлению рисками. В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с
02.02.2018 до 25.05.2018 2 юридическими лицами - клиентами банка финансовых операций
по перечислению безналичных средств в сумме около 400 млн гривен двум другим банкам
по договорам на услуги инкассации. Эти средства в дальнейшем средствами инкассации
других банков доставлялись наличными финансовым учреждениям для осуществления
расчетов на основании договоров поручительства по обязательствам 4 юридических лиц клиентов банка, которые осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции и / или
металлолома у физических лиц. Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альпари
Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Владимир Дробот уменьшил участие в уставном капитале
Айбокс банка продав 26,5% акций

Альфа-Банк с "Укртелекомом" строит новый
дата-центр в Киеве

01.07.2019

Владимир Дробот уменьшил участие в уставном капитале Айбокс
банка (Ibox bank) с 81,522% до 54,991842%, продав 26,5302% акций,
сообщил банк на сайте со ссылкой на реестр акционеров от 21 июня.
Согласно документу, полученному банком 26 июня, пакет акций Дробота сократился
на 44,967 млн штук – до 93 млн 2058,424 тыс. шт. В соответствии с обновленным реестром
акций Айбокс банка, его новыми миноритарными акционерами стали Алексей Путятин,
который до марта был членом правления банка, – 9,970795% и Игорь Хмелев (фамилия и
инициалы совпадают с руководителем и владельцем 50% в киевском ООО "Град инвест
риал истейт") – 9,897932%. Еще 4,70397% приобрел Александр Смалий и 4,301306%
Наталия Конзуровская, которые ранее также не были акционерами банка. Месяцем ранее
банк сообщил, что Анатолий Дробот, брат Владимира Дробота, продал 3,777982% акций и
сократил свой пакет до 2,344018%. Одновременно до 9,9% возросла доля Евгения
Березовского, совладельца компании платежных терминалов Ibox, который одно время
был управляющим директором Айбокс банка. До этого в его послужном списке - посты
первого замглавы совета директоров Дельта Банка и первого зампредправления
Ощадбанка. АО "Айбокс банк" (ранее – Агрокомбанк) основан в 1993 году. Согласно данным
Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (798,15 млн грн) банк занимал
63-е место среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПриватБанк виграв дві судові справи проти поручителів
за кредитами рефінансування
03.07.2019

ПриватБанк отримав перемоги у судових спорах з майновими
поручителями за кредитом рефінансування. Про це повідомила прес-служба
банку, передає портал biz.nv.ua
Велика палата Верховного Суду 2 липня підтримала правову позицію ПриватБанку у
спорі зі своїм майновим поручителем за кредитом рефінансування НБУ - ПрАТ Ерлан, який
намагався розірвати іпотечний договір через націоналізацію банку та вивести з-під застави
майно вартістю понад 600 млн. грн. «ПриватБанк переконав суддів Великої Палати в
необґрунтованості заявленого позову та здобув важливу перемогу у справі», - сказано у
повідомленні. У банку уточнили, що, це - чергове з позитивних рішень Верховного Суду, але
перше постановлене Великою палатою, яке дозволить банку сформувати ефективну для
себе судову практику в даній категорії справ, що розглядаються судами нижчестоящих
інстанцій. Судовий процес у справі №?910/15?484/17, в якому майновий поручитель ПрАТ
Ерлан (ТМ Біола) намагався розірвати іпотечні правовідносини, тривав з 2017 року. Інший
майновий поручитель ПриватБанку - ТОВ Укрінтерінвест у справі 910/15?498/17, що
розглядалась 2 липня Великою палатою Верховного Суду, відмовився від позову до банку
про зобов’язання погасити кредит рефінансування, фактично підтвердивши правоту банку
у судовому спорі, що тривав два роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Альфа-Банк (Киев) в рамках объединения с Укрсоцбанком (Киев) для
оптимизации и повышения эффективности дата-центров часть из них
закроет, часть консолидирует.
"Из четырех дата-центров мы два консолидируем, два закрываем. А также строим
еще один новый в Киеве. Планируем завершить его в конце этого года", – сообщил
генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления
Укрсоцбанка Иван Свитек. Он отметил, что два дата-центра – это оптимальное количество
для объединенного банка, так как эти центры не должны быть слишком близко и слишком
далеко друг от друга, и должны иметь независимые источники питания и подключения к
сети. "Новый дата-центр – это большой высокотехнологичный проект, который мы
реализуем с "Укртелекомом", – от метил Иван Свитек. В "Укртелекоме" агентству не
уточнили других подробностей, сославшись на пункт о конфиденциальности в договоре с
Альфа-Банком. Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по
передаче 99,9% акций Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН),
основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную
долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа ABH проводит
консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе Альфа-Банка
крупнейшего в стране частного банка. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля
2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн),
Укрсоцбанк – 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. АВНН
имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации,
Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЦПК: наглядову раду Укрексімбанку очолила довірена
особа Курченка й Азарова
09.07.2019

Державний Укрексімбанк повідомив, що 8 липня у Києві відбулось
перше засідання нової наглядової ради банку. Про це повідомляє служба
новин порталу finbalance.com.ua
“Головою колегіального органу управління державного банку обраний Торстен
Пауль, заступником – Стівен Фішер. Формування оновленої наглядової ради має на меті,
зокрема, підвищення рівня корпоративного управління, забезпечення якісного оновлення
державного банку, яке дозволить ефективно виконувати поставлені Урядом завдання
відповідно до пріоритетів розвитку економіки країни”, - йдеться в заяві держбанку. Раніше
в Кабміні заявляли, що Торстен Пауль “має міжнародний досвід корпоративного банкінгу
та управління ризиками в таких компаніях, як Volksbank та Deutsche Bank, з 2017 року –
голова ради директорів Банку РБК в Казахстані” (цитата). Торстен Пауль був призначений
Кабміном за результатами відбору кандидатів на посади незалежних членів у наглядову
раду Укрексімбанку компанією з добору персоналу «Уорд Хауел Україна», яка була
визначена “на конкурсних засадах за участю міжнародних організацій” (цитата з урядового
повідомлення). При цьому Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії
корупції, зауважує, що Пауль Торстен “тривалий час працював довіреною особою у сім`ї
Азарових та в Курченка” (цитата). “Саме Пауль Торстен і досі зазначається керівником
австрійської компанії “GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH”. Ця компанія офіційно постачала
пальне на німецькі заправки Курченка "Sparschwein Gas". “Geolog Oil & Gas Trading”
зареєстрована за тією самою адресою, що і фірми Курченка і [Олексія, сина Миколи]
Азарова у Відні. Дойче Велле не раз писали про чіткий зв`язок очолюваної Торстеном фірми
"Geolog" з австрійсько-німецькими схемами Азарова-Курченка”, - зауважила Д. Каленюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Акционеры утвердили докапитализацию
банка "Львов" на 100 млн

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

17.07.2019

Банк "Львов" решил увеличить уставный капитал на 104 млн грн, или
на 23,7%, – до 542,405 млн грн путем дополнительного выпуска акций. Об
этом сообщает портал biz.censor.net.ua
Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение об увеличении уставного
капитала акционеры приняли на собрании 25 июня. Согласно сообщению, банк проведет
частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн. Как сообщалось, в 2018 году
швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG приобрела
мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%. Другим крупнейшим
акционерами банка на начало года являлся Маргиер Петурсон (Margier Peturson) – 48,93%.
В феврале responsAbility Participations направила всем другим акционерам публичное
безотзывное предложение о выкупе их ценных бумаг. Согласно информации на сайте
Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG
принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE
Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe,
остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании. ResponsAbility
Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки. Банк "Львов"
зарегистрирован в 1991 года. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на начало 2019
года по размеру чистых активов (2,46 млрд грн) банк "Львив" занимал 36 место среди 77
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ.

10.07.2019

Національний банк України розпочинає масштабну роботу із
фундаментального оновлення системи законодавчого регулювання
українського ринку платежів та переказу коштів.
Упродовж наступних кількох місяців НБУ планує провести для учасників ринку та
зацікавлених сторін серію зустрічей, щоб ознайомити з концептуальним бачення майбутнього регулювання платіжного ринку. Результатом цих зустрічей з усіма зацікавленими
сторонами має стати спільна робота над пропозиціями щодо норм майбутнього
законодавчого регулювання. Регулятор має намір гармонізувати з європейським
національне платіжне законодавство відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС.
Зокрема, йдеться про старт процесу імплементації норм європейської директиви PSD2
(щодо Open Banking) у національному законодавстві, що посилить конкуренцію на
фінансовому ринку та сприятиме інноваційному розвитку вітчизняного платіжного ринку.
Робота відбуватиметься із залученням зовнішньої юридичної експертизи за технічної
підтримки іноземних донорів. Як зазначив заступник Голови Національного банку Сергій
Холод, здійснення таких кроків сприятиме осучасненню державного регулювання у
платіжній галузі та надасть позитивний імпульс розвитку інноваційних бізнес-рішень на
ринку платіжних послуг. "Це створить єдині прозорі правила для банківських та
небанківських гравців, підвищить конкуренцію за клієнта і, як наслідок, якість платіжних
послуг, а також запровадить новий рівень захисту їх користувачів", – наголосив він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Страховые компании AXA в Украине
сменили название
01.07.2019

Страховые компании "AXA Cтрахование" и "AXA Страхование Жизнь"с
1 июля меняют названия на "ARX" и "ARX Life". Об этом сообщает прессслужба компании, передает БизнесЦензор.
Компании "ARX" и "ARX Life" являются правопреемниками "АХА Страхование" и "AXA
Страхование жизни" и продолжают работать со всеми банками, автодилерами, партнерами
в региональной сети, корпоративными клиентами, а также с ассистирующими компаниями
и подрядчиками. Смена названия связано с изменением владельца страховщиков –
основным акционером СК "ARX" является канадский холдинг Fairfax Limited. Согласно
пресс-релизу, Андрей Перетяжко является председателем правления компании, Максим
Межебицкий – его первым заместителем, Вячеслав Гавриленко – заместителем и с 12 июня
– генеральным директором компании "ARX Life". Как сообщалось, АХА Group в феврале 2019
года завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited по продаже своих
"дочек" в Украине - ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая
компания "АХА Страхование Жизнь". Канадская Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD
(FFHL Group LTD) приобрела 99,98% уставного капитала страховой компании "АХА
Страхование" за $16,24 млн. СК "АХА Страхование" осуществляет деятельность на
украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и
1,22 тыс. агентов по всей Украине. По итогам 2018 года компания собрала 1,9 млрд грн
страховых премий, что на 13% выше показателей 2017 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
СБУ викрила розкрадання коштів понад десяти тисяч
клієнтів страхової компанії
04.07.2019

СБУ в межах реалізації комплексу заходів із забезпечення
стабільності фінсектору держави викрили розкрадання коштів понад
десяти тисяч клієнтів топ-менеджментом та власниками страхової компанії.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2015-2016 років колишній
Голова правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф», яке спеціалізується на страхуванні життя,
привласнив кошти вкладників на суму близько сорока мільйонів гривень. Гроші
зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності
«сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топменеджером та власниками страхової компанії. Через протиправні дії зловмисників понад
десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров’я та життя з
компанією, фактично позбавлені можливості отримати страхові відшкодування. У межах
кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,
проведено санкціоновані слідчі дії та зібрано докази проведення оборудки з коштами
вкладників. Наразі колишньому Голові правління ПАТ «УСК «Гарант - Лайф» оголошено про
підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії. Операція проводилась спільно
з ГСУ Нацполіції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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04.07.2019

В числе кандидатов - собственники и топ-менеджмент Эпицентр К,
SOVA, Butlers, АТБ, Metro Cash & Carry Ukraine, Козырная Карта и других
розничных и ресторанных сетей.
Кто еще из ритейлеров и девелоперов баллотируется в Верховну Раду ІХ созыва?
Чуть больше двух недель остается до внеочередных парламентских выборов. И пока одни
определяются с фаворитами, другие пытаются всячески поддержать своего кандидата. Так,
например, партию Голос Святослава Вакарчука финансово поддержали соучредитель и
генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин, экс-президент Киевстар
Петр Чернышов, финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук и владельцы сети
ресторанов семьи Дмитрий Борисов. Но есть и те, кто лично решился баллотироваться в
Раду. RAU проанализировала списки пяти лидирующих в рейтингах партий, а также их
мажоритарных кандидатов, и узнала, кто из ритейлеров и девелоперов идет в Верховну
Раду девятого созыва. Разумеется, проанализировать полностью списки партий и всех
кандидатов на мажоритарных округах, и выбрать из них всех людей, связанных с ритейлом
и девелопментом торговой недвижимости — большая и сложная задача.
Читать полностью >>>
© Николай Маранчак
По материалам rau.ua
Рынок Украины глазами международных ритейлеров.
Выдержки из годовых отчетов
15.07.2019

У регулюванні українського платіжного ринку
відбудуться концептуальні зміни



Ритейл и Рада: кто из сферы торговли идет на
парламентские выборы-2019

Retailers изучил годовые отчеты международных ритейлеров,
которые работают в Украине. Как правило, Украину отмечают в связи с
двузначными темпами роста доходов.
Французский Auchan Group. Продажи в мире в 2018: EUR 51 млрд (+21% к 2017
году). Продажи в Украине в 2018: не раскрываются. Рост на 28,9%. Число магазинов в
Украине на конец 2018: 27. Французская группа Auchan представлена в Украине: Auchan Retail
– розничные сети нескольких форматов; Ceetrus – девелоперское подразделение. По
состоянию на конец 2018 года компания Auchan Retail работала в 14 странах и объединяла
963 гипермаркетов, 1 041 магазинов у дома и 530 ультра “магазинов у дома”. В Украине
работает 19 гипермаркетов “Ашан” и 8 магазинов у дома (convinence store) “Мий Ашан”. В
2018 году по сравнению с 2017 годом количество рабочих мест всего Auchan Retail возросло
на 17,7%. Увеличение частично объясняется высоким уровнем оборота в странах
Восточной Европы, таких как Польша (до13,8%) и Украина (рост на 28,9%). 6%
сотрудников “Ашан Украина” – люди с ограниченными возможностями. В 2018 году во
Франции, Румынии, Украине, Италии и России внедрена услуга "мультипик".
Немецкая сеть Metro C&C. Продажи в мире в 2018: EUR 36,5 млрд (-1,6% к 2017
году). Продажи в Украине в 2018: не раскрываются. Сеть показала двухзначные темпы.
Число магазинов в Украине на конец 2018 года: 31. В целом продажи за финансовый год (30
сентября 2017 – 30 сентябрь 2018 года) составили EUR 36, 5 млрд, что на 1,6% меньше по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В то же время розничная сеть в
Восточной Европе (исключая Россию) показала рост – на 6,1%. Особенно этому
способствовали двухзначные темпы роста в таких странах, как Украина, Турция и
Румыния. Требуют внимания политические и экономические риски в России, Украине,
Китае, Италии, Испании и Турции за отчетный период 2017-2018 гг. Потенциальные риски
включают: потерю активов и недвижимости, изменения учетной ставки, торговые
ограничения, контроль капитала, регулирующие ограничения и неожиданное ослабление
спроса. Более слабые игроки на рынке в странах, где макроэкономическая ситуация
ухудшилась, например, в России или Украине ушли с рынка.
Немецкая Rewe Group (продуктовая сеть Billa). Продажи в мире в 2018: EUR 61,18
млрд (+4,7% к 2017 году). Продажи в Украине в 2018: не раскрываются, но "превысили
прогнозы". Число магазинов в Украине на конец 2018 года: 30. Rewe Group – международная
розничная и туристическая группа. В Украине группа представлена супермаркетами Billa.
Экономики в странах Центральной и Восточной Европы, в которых представлена Rewe
Group, развивались положительно в 2018 году. Болгария, Хорватия, Румыния, Россия,
Словакия, Чехия, Украина и Венгрия пережили экономический подъем, а в Словакии и
Украине темпы роста превысили прогнозы. Продажи в Восточной Европе, куда входит в
том числе Украина, составили EUR 6,74 млрд.
Испанская Inditex. Продажи в мире в 2018: EUR 26,145 млрд. Продажи в Украине в
2018: не раскрываются. Число магазинов в Украине на конец 2018 года: 65. Inditex – один из
крупнейших в мире ритейлеров моды, которая развивает восемь брендов: Zara и Zara Home,
Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterqüe. На конец года 2018 года
сеть насчитывала 7 490 магазинов на 96 рынках и продавала свои товары в онлайне на 156
рынках. Продажи группы в 2018 годы выросли на 4% по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. Технологическая революция и цифровизация покупательских
привычек клиентов формируют новые ожидания от продуктов и опыта покупок. Предвидя
этот сдвиг в парадигме, Inditex приступил к процессу цифрового преобразования и
инноваций с целью стать полностью интегрированной, устойчивой и полностью цифровой
платформой к 2020 году. Данных сети по Украине нет.
Польская LPP. Продажи в мире в 2018: 8 млрд польских злотых ($2,11 млрд; по курсу
НБУ на 15 июля). Продажи в Украине в 2018: не раскрываются. Выросли на 4,3%. Число
магазинов в Украине на конец 2018 года: 65. Украина вошла в число стран с наибольшем
показателем роста дохода – он составил 4,3% в 2018 году. Компания постоянно расширяет
присутствие в онлайне: на 2019 год запланирован запуск онлайн-продаж в Украине.
Украина является одной из стран, где производятся товары для сетей LPP Group. Компания
работает над тем, чтобы клиенты могли заказать продукт онлайн, если его нет в наличии в
кирпичном магазине. Используя специальное приложение Store Vision, продавец проверяет
наличие продукта в интернете и заказывает его для клиента, чтобы он смог забрать его в
магазине или получить на дом дом. Omnichannel Retail работает и в другую сторону: клиент
может заказать товары онлайн и забрать их из ближайшего магазина. Это также относится
к возврату товаров, купленных онлайн.
Шведский ритейлер H&M. Продажи в мире в 2018: 210 млрд шведских крон ($22,4
млрд, по курсу НБУ на 15 июля). Продажи в Украине в 2018: 57 млн шведских крон ($6,1
млн). Число магазинов в Украине на конец 2018: 2. Всего за 2018 год ритейлер открыл 228
магазинов увеличив сеть до 4 968. H&M присутствует на 71 рынке, в онлайне – на 47.
Выручка международного ритейлера по итогам 2018 года выросла на 5%, при этом онлайнпродажи выросли на 21%. Первый магазин H&M в Украине открылся в 2018 году 17 августа
в Lavina Mall, а второй – 18 октября в SkyMall. С момента начала работы до конца декабря
суммарные продажи этих двух торговых точек H&M составили 57 млн шведских крон ($6,1
млн, по курсу НБУ на 15 июля) – это 0,02% в общей выручки группы. В 2019 году группа
планирует открыть около 335 новых магазинов, 240 из которых – магазины H&M.
Открытия будут в основном на рынках за пределами Европы и в США. Наряду с этим будет
проведена оптимизация существующего портфеля магазинов, что включает в себя
закрытие, пересмотр, перестройку и корректировку площади магазинов.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Юлия Белинская
По материалам retailers.ua

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

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

 FMCG Retail
 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ (ІМПОРТЕРИ. ДИСТРИБ’ЮТОРИ). ТОВАРНО-СИРОВИННІ БІРЖІ

На Волині відкрився ще один
SPAR Еxpress
Мінекономрозвитку та НКЦПФР домовились реформувати систему
товарних бірж за кращими світовими стандартами
15.07.2019

МЕРТ та НКЦПФР підписали Меморандум щодо спільних зусиль із
розбудови в Україні сучасної моделі організованої торгівлі товарними
активами, яка відповідатиме кращим міжнародним стандартам.
В рамках досягнутих домовленостей Мінекономрозвитку, зокрема, сприятиме
створенню інфраструктури, яка забезпечуватиме учасників товарних ринків України
надійною, прозорою та ефективною торговельною інфраструктурою; залученню
фінансових та/або стратегічних інвесторів для створення сучасної торгової, клірингової та
розрахункової інфраструктури товарного ринку та ринку деривативів в Україні;
досягненню синергії в управлінні ризиками біржової торгівлі товарами та деривативами.
Екс-заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, коментуючи
підписання меморандуму, зазначив: «В Україні зареєстровано близько 600 бірж, проте це
зовсім не свідчить про розвинуті товарні ринки. Використовуючи кращий світовий досвід,
Мінекономрозвитку та НКЦПФР сприятимуть розбудові ефективної інфраструктури для
прозорої торгівлі товарними активами. Планується залучити до процесу учасників ринку та
міжнародних партнерів». Відповідно до меморандуму НКЦПФР продовжить розвивати
пост-торговельну інфраструктуру ринків капіталу, яка в перспективі зможе
використовуватись також біржовим товарним ринком. Зокрема через законодавче
запровадження концепції неттінгу (повне або часткове припинення зобов’язань щодо
цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом взаємного заліку зобов’язань),
системи пред-трейд та пост-трейд звітності за операціями з базовими активами,
впровадження процедур авторизації ключових інфраструктурних об’єктів та нагляду за їх
діяльністю з метою протидії маніпулюванню та іншим зловживанням на ринках.
Ключовими елементами нової інфраструктури ринків капіталу та товарних ринків стануть
Центральний контрагент, репозиторій, оператори торговельних майданчиків. “Через
недосконалість українського законодавства товарні й фінансові біржі багато років
використовувалися переважно не за призначенням, завдаючи значної шкоди економічним
інтересам країни. Саме на фінансових біржах відбувалось ціноутворення на сміттєві цінні
папери, які були основним засобом в операціях з оптимізації податків, відмивання грошей,
переміщення капіталу. Товарні біржі найчастіше були частинами схем ухилення від сплати
податків або ж податкової оптимізації. Тільки спільними зусиллями регуляторів і
міністерств ми зможемо кардинально змінити цю ситуацію і створити товарні та фінансові
«хаби», які будуть прозоро формувати ціни на товари, що виробляються та споживаються в
Україні”, - наголосив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

03.07.2019

Наприкінці червня відбулось відкриття нового магазину SPAR Еxpress
у передмісті Луцька, за адресою с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11. Працює новий
SPAR Еxpress на умовах франчайзингу.
Торгова площа закладу становить 90 м. кВ. Для покупців працює дві каси та
присутній відділ власної випічки. Також, при невеликій площі, у магазині є власний м’ясний
цех, в якому можна придбати свіже м'ясо для будь-яких гастрономічних потреб: на шашлик
або стейк чи гуляш. Незмінно, у наших магазинах присутній відділ Food to Go, де
представлений широкий асортимент страв та напоїв для швидкого перекусу: фірмові хотдоги, італійські паніні та великий вибір запашної випічки. А також, ароматна свіжозмелена
кава, яку можна випити на місці чи взяти з собою. Відзначимо, 22 червня відбулось
відкриття ще одного супермаркету SPAR у Рівному на вул. Дарвіна, 1. Торговий заклад
площею 220 м. кВ працює у форматі SPAR. Для покупців працює дві каси та присутній відділ
свіжої випічки та Food to Go. Нагадаємо, наприкінці травня міжнародна мережа SPAR
поповнилась ще одним магазином. На умовах франчайзингу запрацював торговий заклад у
Бориславі, за адресою вул. Коваліва, 33. Він відкрився у форматі SPAR Express, з двома
касами та площею 110 м. кв. Також, у магазині працює фреш відділ зі свіжими овочами і
фруктами. SPAR – одна з найбільших у світі мереж супермаркетів та гіпермаркетів, що
складається з понад 13 000 магазинів, які діють у 50 країнах світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SPAR
Мережа «АТБ» розширює кордони: лідер української
торгівлі підкорив нову область
04.07.2019

Група компаній «АТБ», що розвиває однойменну торговельну мережу в
Україні 28 червня відкрила свій перший дискаунтер у Закарпатській області.
Про це повідомляє прес-служба ГК «АТБ»
Магазин торговельної мережі «АТБ» в оновленій концепції зустрів нових покупців за
адресою: м. Ужгород, вул. Капушанська, 175А. Це вже 13-й торговий об'єкт, який компанія
відкрила у Західному регіоні з початку 2019 р. На сьогоднішній день торговельна мережа
«АТБ» налічує 1021 торгових об'єктів, розташованих у 260 населених пунктах 23 областей
України. «Пріоритетом розвитку групи компаній «АТБ» в поточному році залишається
нарощування присутності компанії в Західному і Південному регіонах України, а також
продовження роботи з оновлення торгових об'єктів. У планах компанії на 2019 р. –
відкриття більше 100 нових магазинів, а також реконструкція 50 торгових об'єктів», повыдомив Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ». Компанія «АТБМаркет» продовжує утримувати лідерські позиції серед українських ритейлерів. Із початку
2019 р. компанія відкрила 31 нових дискаунтерів, у тому числі 13 магазинів у Західній
Україні та 5 – у Південному регіоні. За результатами І кВ. 2019 р. товарообіг мережі «АТБ»
склав 28,3 млрд грн (з ПДВ), що на 22% більше, ніж у першому кварталі минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ГК «АТБ»

У Запорізькій, Рівненській, Волинській та Львівській областях
відкрилися супермаркети мережі “Наш Край”

В Varus новый директор по развитию
сектора СТМ
01.07.2019

Директором по развитию собственных торговых марок сети
магазинов Varus назначен Сергей Черный. Как сообщила RAU пресс-служба
компании, у Сергея большой опыт работы в розничной торговле.
В команду Varus он перешел из крупного производителя - Днепровского комбината
пищевых концентратов (ЧАО ДКПК), где занимал должность коммерческого директора на
протяжении полутора лет. Там Сергей отвечал за оперативное управление и координацию
работы подразделений компании. В 2011-18 гг. Сергей занимал ряд топовых должностей в
компаниях АПК-Инвест и S.Group. На новой должности Сергей будет осуществлять
управленческую деятельность всего отдела СТМ. «СТМ - это не еще один бренд на полках
супермаркета, это перспективное направление работы, которое позволяет увеличить
доходы компании, завоевать лояльность потребителей, а также привлечь новых клиентов.
На текущий момент доля СТМ в Varus составляет 6%. Мне поставлены серьезные и
амбициозные задачи существенно наращивать обороты. Каждый квартал портфель СТМ
Varus в среднем вырастет на 20%. СТМ представлены во всех ценовых сегментах — от
«эконом» до «премиум», - прокомментировал назначение Сергей Черный. В компании
также отметили, что под руководством Сергея СТМ сети Varus продолжит и ускорит рост
бизнеса, укрепляя свои позиции на рынке FMCG.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Большая реконструкция: как выглядит обновленный
гипермаркет Там-Там в Луцке
02.07.2019

В конце июня в луцком ТРЦ Порт-City после нескольких месяцев
реконструкции открылся гипермаркет Там-Там - крупнейший на Волыни.
Об этом сообщает издание rau.ua
Масштабное обновление объекта включило в себя не только рестайлинг, но и
ребрендинг, а также изменился общий концепт гипермаркета. Как отмечает руководитель
объединенного бизнеса ТРЦ ПортCity и гипермаркета Там-Там Наталья Антоненко:
«Миссия и задачи бренда теперь: для гостей - люби то, что покупаешь, покупай то, что
любишь, для команды - люби то, что делаешь, делай то, что любишь». Модернизировали
гипермаркет, расположенный в Луцке по адресу пр-т Соборности, 43, поэтапно, закрывая
каждый раз только часть объекта - чтобы не создавать дискомфорта для посетителей. И
уже 29 июня полностью обновленный Там-Там открыл свои двери для гостей. Напомним,
магазин общей площадью 9600 м², из которых площадь торгового зала - 4500 кв. м, начали
строить в июле 2004 г. Тогда ООО «Континиум-Трейд» совместно с партнерами при
строительстве обустроили и прилегающую территорию: соорудили транспортные
развязки, детскую площадку и парковку на 400 автомобилей, поставили светофоры,
провели две дополнительные линии электроснабжения. Благодаря этому сразу изменилось
лицо всего города. В гипермаркете также создали 2500 кв. м производственных помещений
(мясной, холодный и горячий кулинарные цеха, кондитерская и пекарня). А на 1000 кв. м
нашлось место для торговых и сервисных отделов (банк, аптека, сувениры, ювелирные
изделия, фотоцентр, цветы, мобильные телефоны). В общем ассортимент Там-Там
насчитывает более 40 000 наименований товаров. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Читайте також: Експериментальні проекти
компанії «АТБ-Маркет» >>>

02.07.2019

У травні та червні мережа “Наш Край” поповнилась ще чотирма
торговими закладами, які були відкриті на умовах франчайзингу у
Запорізькій, Рівненській, Волинській та Львівській областях.
У Запорізькій області магазин відкрився у м. Вільнянськ у форматі «біля дому», за
адресою вул. Соборна, 6а, площею 116 м. кВ та двома касами для обслуговування покупців.
У Рівненській області у смт. Квасилів запрацював торговий заклад теж у форматі «біля
дому» за адресою вул. Молодіжна, 32б, торговою площею 173 м. кВ та 2-ма касами. У
Волинській та Львівській областях відкрились «експреси». У смт. Колки на вул.
Грушевського, 59а (торгова площа 134 м. кВ.) та у м. Буськ на пл. Звитяги, 38 (торгова
площа 90 м. кВ). У обох торгових закладах працює по 2 каси. Також у нових магазинах “Наш
Край” діє програма лояльності, що дозволяє покупцям накопичувати бонуси й економити
на наступних покупках. Свіжість, гостинність, завжди вигідно – це по-нашому!
Читати повністю >>>
За матеріалами VolWest Group
Фуршет продолжает закрывать свои
супермаркеты в регионах
05.07.2019

Уже прекратили работу торговые точки в Славянске Донецкой
области и в Лубнах Полтавской. Всего до конца года ритейлер планирует
закрыть 12-13 магазинов. Об этом пишет rau.ua
Как пишет портал Allretail, 25 июня на месте бывшего супермаркета Фуршет в
Славянске по адресу улица Свободы, 13, начал работу торговый объект локальной сети
Чудо-Маркет. Теперь восточноукраинская компания управляет 23-мя маркетами. Также
Фуршет закрыл магазин в Лубнах Полтавской области, в ТЦ DEPO’t Center на улице
Владимирской, 98. На его месте в III квартале этого года будет открыт супермаркет сети
МаркетОПТ, которая на данный момент включает 62 торговых точки. Стоит отметить, что
закрытия магазинов пионера украинской сетевой продуктовой розницы связаны с
изменением стратегии компании. Как сообщал владелец Фуршет Игорь Баленко, сеть
планирует сосредоточиться на развитии в Киеве и области, а также на Западной Украине. В
рамках реорганизации ритейлер намерен закрыть наименее рентабельные объекты, и
инвестировать средства в обновление оставшихся. Всего сеть рассматривает возможность
избавиться от 12-13 супермаркетов, расположенных далеко от логистических центров. На
конец I квартала этого года компания управляла сетью из 64-х магазинов. Фуршет — не
первый FMCG-ритейлер, работающий в Украине и принявший решение сосредоточиться на
работе в столичном регионе. Ранее подобную стратегию выбрала сеть Billa, отказавшись от
своих региональных проектов, и оставшись только в Киеве и окрестностях.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

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

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

Сеть Брусничка возглавил бывший
топ-менеджер Фуршет

Компания "Сильпо-Фуд" планирует расширить
сеть магазинов – до 297 объектов
10.07.2019

Как пишет портал AllRetail, один из ведущих операторов розничного
рынка Восточной Украины - компания Украинский ритейл, развивающая
сеть Брусничка – сменила руководителя.
На место Сергея Беляева, занимавшего пост директора сети, с 14 мая назначен
Александр Янишевский. Как уточняется на официальном сайте компании, в должностные
обязанности Александра будут входить: общее руководство компанией в соответствии со
стратегическими бизнес-целями, организация эффективного взаимодействия структурных
подразделений; повышение стоимости бизнеса за счет количественного и качественного
развития сети Брусничка; развитие потенциала компании как активного участника рынка
ритейла; оценка и утверждение основных финансовых, кадровых и инвестиционных
решений структурных подразделений компании; определение стратегии эффективного
использования активов компании; разработка программ, направленных на увеличение
стоимости компании. Отметим, что Янишевский начинал свою трудовую деятельность с
должности заместителя заведующего магазином. В 1995 году он продолжил свой
карьерный путь в компании Ритейл Тренд (торговая сеть Фуршет) на должности
директора департамента розницы. Впоследствии занимал позицию коммерческого
директора, а в 2007-12 годах был председателем правления торговой сети Фуршет. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

12.07.2019

ООО "Сильпо-Фуд", входящее в Fozzy Group и развивающее в Украине
сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", планирует до 2023 г. расширить
сеть магазинов на четверть – до 297 объектов.
Согласно годовому отчету об управлении "Сильпо-Фуд" по итогам 2018 г., в 2019 г.
компания планирует расширить сеть супермаркетов на 17 магазинов – до 257, а далее
ежегодно до 2023 г. открывать 10 новых объектов. Таким образом, в период с 2020 по 2023
планируется увеличить количество супермаркетов на 15% – до 297 магазинов. Как
сообщается на сайте "Сильпо", по состоянию на 12 июля 2019 года сеть насчитывала 241
супермаркет в 57 городах Украины. По данным "Сильпо-Фуд", товарооборот сети по итогам
2018 г. составил 37,7 млрд грн, доход составил 57,7 млрд грн. ООО "Сильпо-Фуд" создано в
начале августа 2016. Учредителем ООО является ПАО "Закрытый недиверсифицированный
венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев),
конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман. Уставный капитал ООО
"Сильпо-Фуд" составляет 12,4 млрд грн. Fozzy Group – один из крупнейших украинских
ритейлеров с более чем 686 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию
на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.
Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство
продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Тихий відхід. В Україні закрилася мережа
виномаркетів Поляна

Найбільший магазин і асортимент: яким буде
NOVUS в ТРЦ Sky Mall

10.07.2019

Мережа виномаркетів Поляна закрилася. Про це розповіли НВ Бізнес
три джерела: два директори торгових мереж і керівник компанії, яка
займається дистрибуцією алкогольних напоїв.
«Останній магазин, розташований на вул. Глибочицькій у Києві, був закритий трохи
більше місяця тому», — розповідає керівник компанії-дистрибутора. Номери телефонів,
зазначені на сайті мережі Поляна, не відповідають, а приміщення центрального офісу та
магазину на вул. Обсерваторній, 12а зараз здається в оренду за 300 тис. грн на місяць.
Експерти вважають, що власники Поляни стали заручниками швидкого розвитку, не
вгадали з форматом магазинів і намагалися копіювати конкурентів.
Найбільша мережа, в минулому. Перший магазин мережі Поляна відкрився в 2009
році, через два роки після появи магазину GoodWine, згадує співвласник GoodWine Дмитро
Кримський. «Дистрибуторам здавалося, що досить відкрити спеціалізований винний
магазин і він одразу стане успішним», — визнає Кримський. Мережа магазинів Поляна тоді
належала компанії Марком, яка була офіційним дистриб’ютором коньяку Hennessy і
приблизно 70% вин Нового світу, які постачали в Україну. Марком належала підприємцю
Іллі Грінбергу. Проект дуже динамічно розвивала компанія Поляна Україна Груп, у 2013
році мережа управляла 35 магазинами не тільки в Києві, а й у містах-мільйонниках.
«Мережа планувала розвиватися за франчайзингом. Вимоги до бізнесменів, які хотіли
відкривати магазини під ТМ Поляна, були дуже жорсткими. Тому компанія уклала всього
один-два договори на розвиток під її брендом», — розповідає НВ Бізнес глава директорату
Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос. Крім Поляни, Ілля Грінберг розвивав мережу
магазинів із продажу елітних продуктів харчування Delight, Маленький принц, а також
володів столичним рестораном Lavinia. Проблеми у бізнесмена почалися після 2014 року. У
цей період закрилися мережі магазинів і ресторан, потім Марком втратив право на
ексклюзивну дистрибуцію Hennessy в Україні. З роздрібних мереж залишилася тільки
Поляна, а сам Грінберг неодноразово підкреслював, що вже не має стосунку до цієї мережі.
Зараз Грінберг дійсно не значиться серед власників мережі. Компанія Поляна Україна Груп,
за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, належить Сергію Токарєву і британській
компанії «Мідоу Холдинг Енд Ресонсез Ел Пі». Поляну очолює Юрій Серебров, який раніше
працював директором Маркому. Це і дозволяє експертам говорити, що Ілля Грінберг міг
бути причетним до мережі Поляна. Отримати коментар Грінберга НВ Бізнес не вдалося.
«Ілля Грінберг живе і працює за межами України», — повідомив НВ Бізнес директор
торгової мережі, що побажав залишитися неназваним. Незабаром весь дистриб’юторський
бізнес було переведено на компанію PDM. Зараз вона не працює.
Чому не спрацювала стратегія Поляни. Поляна припустилася кількох помилок. «У
мережі була дуже швидка експансія, за якої складно контролювати бізнес. У кожному
магазині потрібен сильний керівник, але знайти їх складно. Мережа росла в кількості, але
продажі, наскільки мені відомо, не зростали. Це була дуже нестабільна модель», — каже
Дмитро Кримський. Він згадує, що один з магазинів Поляна розташовувався в Києві прямо
навпроти GoodWine на вул. Мечникова. Конкуренти навіть домоглися перенесення
пішохідного переходу, щоб «було зручно відразу з GoodWine потрапити в Поляну». Але
просто скопіювати роботу — недостатньо для того, щоб вивести бізнес у прибуток. Мережа
Поляна не потрапила в формат, який користувався найвищим попитом, говорить Андрій
Кривонос. «Вони не дотягували до площі й асортименту GoodWine і водночас були більші,
ніж популярний зараз OkWine», — розповідає він. Поляна робила ставку на власний імпорт,
рідко працювала з постачальниками на стороні, що позначалося на асортименті компанії. У
цій ситуації дуже складно боротися з конкурентами — іншими мережами з продажу
алкогольних напоїв і супермаркетами з продажу продуктів харчування, декотрі з яких
самостійно завозять алкоголь. «Конкуренція на ринку дуже жорстка і зараз потрібно
постійно працювати з покупцями через соціальні мережі, пропонувати новинки, проводити
акції», — каже директор мережі OkWine Ірина Дейнега.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Як Metro Cash&Carry Ukraine планує подвоїти
частку ВТМ в обороті
11.07.2019

Як компанія Metro Cash&Carry Ukraine розвиває напрямок власних
торгових марок, чому робить акцент на HoReCa і за рахунок чого планує
вдвічі наростити частку ВТМ в товарообігу.
«Глобально Metro розвиває ВТМ вже більше 20 років, а в Україні – понад 15: з виходу
компанії на ринок в 2003 році. Перші артикули ВТМ Metro в Україні були імпортними та
приїхали сюди разом з відкриттям магазину. Деякий час по тому в українському підрозділі
з’явився відділ private label, який почав створювати локальний продукт під ВТМ. При цьому
цей напрямок не завжди був у фокусі компанії. В деякі періоди пріоритетами були інші
напрямки бізнесу. Але в останні три роки Metro приділяє підвищену увагу розвитку ВТМ –
як в Україні, так і глобально. За цей час ми суттєво переглянули портфель private label і
впровадили низку нових брендів. Кількість артикулів збільшилася до 2800. З урахуванням
сезонного, виключно літнього або новорічного асортименту, наш портфель складається з
3500 SKU. В Європі частка ВТМ в обороті продуктових рітейлерів становить 35-40%, але
глобальна компанія Metro поки не досягла такого показника. До того ж, грамотний
розвиток private label дозволяє підвищити лояльність клієнта і повертати його в магазини
знову і знову. Особливо це стосується професійних клієнтів – трейдерів і HoReCa, на яких
орієнтований бізнес Metro. У поточному фінансовому році продажі ВТМ в Metro Україна
демонструють зростання на 32% в порівнянні з минулим роком – це дуже хороший
результат для нас. Зараз частка власних торгових марок в обороті компанії перевищує
11%.», - розповіла начальник відділу ВТМ в Metro Cash&Carry Ukraine Марина Добичіна. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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В мережі NOVUS розкрили деякі подробиці майбутнього супермаркету
в столичному торгово-розважальному центрі Sky Mall. Які нові сервіси та
товари представить рітейлер своїм відвідувачам?
Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія орендувала для відкриття магазину в
ТРЦ 12 000 кв. м. Тепер же в прес-службі NOVUS уточнили, що для обладнання торгового
залу буде використано трохи більше половини цієї площі – 6 300 кв. м. Таким чином, цей
магазин стане найбільшим для компанії в столиці. Крім великої площі, новий супермаркет
рітейлера в ТРЦ Sky Mall потішить покупців і найбільшим асортиментом (понад 40 000
SKU), в тому числі – пропозицією товарів власного імпорту, яка буде налічувати понад 3 000
найменувань. Також в компанії обіцяють здивувати клієнтів новим асортиментом хлібних
виробів власного виробництва, широким вибором готових страв у кулінарії, піцою з печі та
фрешами. Вже традиційно для нових супермаркетів в новому магазині NOVUS буде
працювати затишне кафе і пивбар. Останній запропонує відвідувачам торгового об’єкта
великий імпортний асортимент пива. Крім сучасного холодильного обладнання, в
торговому об’єкті також встановлять коптильню для риби і м’ясопродуктів, а також
спеціальний холодильник для дозрівання м’яса. Для зручності покупців в магазині
працюватиме велика кількість класичних кас (28), терміналів самообслуговування (16) і
окрема інфо-каса. Відкриття супермаркету заплановано на осінь 2019 року. У компанії
також повідомили, що на відміну від інших великих об’єктів мережі, в цьому магазині
NOVUS не здаватиме площі в суборенду іншим торговим операторам. При цьому значна
частина площ буде відведена під офісні приміщення для співробітників рітейлера.
Відзначимо, що раніше на цьому місці працював інший великий гравець українського ринку
продуктового рітейлу – французький Ашан, який припинив роботу в ТРЦ Sky Mall в кінці
квітня цього року. Причиною закриття стало те, що Ашан не знайшов компромісу з
орендодавцем ТРЦ Sky Mall, прийнявши рішення не продовжувати договір оренди.
Детальніше про те, як закриття магазину Ашан вплине на результати компанії та що
отримає NOVUS завдяки відкриттю на його місці читайте в розширеному матеріалі RAU. Що
стосується мережі NOVUS, то в цьому році вона планує відкрити сім нових торгових об’єктів,
а пріоритетом для розвитку мережі буде збільшення присутності в Київському регіоні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Делікатна експансія: як виглядає новий
супермаркет Делікат в Черкасах
13.07.2019

Каси самообслуговування, відділ з кулінарією і випічкою і фінал
конкурсу “Голос міста” – у Черкасах на місці колишнього “Будинку меблів”
відкрився новий супермаркет Делікат.
Регіональна мережа супермаркетів Делікат продовжує активне розширення в
Черкасах. Новий магазин розпочав свою роботу 28 червня на перетині вулиць Чорновола та
Благовісній. Торгова точка відкрилася на місці колишнього “будинку меблів” і стала 13-ю в
регіональній мережі. Площа магазина склала 1500 кв. м. В представленому асортименті
можна знайти свіжу випічку, бездріжджовий хліб, молочну продукцію, м’ясо, рибу,
кулінарію й інші продукти харчування. “Він є оновленим магазином сім’ї “Делікат”. Тут
з’явилися каси самообслуговування, застосовані абсолютно нові технології. Жителі Черкас
зможуть побачити це в магазині”, – зазначив засновник мережі магазинів Делікат Олег
Хелетій. Щоб залучити більше людей в дні відкриття, в суботу, 29 червня, на майданчику
біля магазину провели фінал молодіжного фестивалю-конкурсу “Голос міста Черкаси”.
Гала-концерт передбачав виступи фіналістів конкурсу і хедлайнера – співачки Навки. Також
на свято привезли дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей
“Теплий дім”. Мережа Делікат розпочала свою діяльність в 1998 році. Окрім Черкас, три
супермаркети Делікат працюють також в регіоні – один в Смілі і два – в Червоній Слободі. У
2016 році компанія представила новий стиль своїх об’єктів, давши їм робочу назва
Делікат+. Як виглядає новий черкаський супермаркет Делікат – в фотоогляді RAU ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Бонусна кредитна картка АШАН — інструмент
для економії та задоволення
15.07.2019

Багато споживачів мріють про те, аби без обмежень купувати все, що
хочеться. Особливо сильним це бажання стає тоді, коли в улюбленому
магазині пропонують істотні знижки та вигідні акції.
Мережа гіпермаркетів АШАН впровадила оптимальний платіжний інструмент, який
дозволить реалізувати мрії, раціонально витрачати кошти, а також користуватися
перевагами сучасного онлайн-банкінгу! Отже, знайомтесь — спеціальна бонусна платіжна
картка АШАН. Використання бонусної платіжної картки АШАН надасть її власнику низку
переваг. Серед них: щомісячний грошовий бонус (кешбек) у розмірі 2% від суми покупок,
здійснених у мережі гіпермаркетів за умови сплати фірмовою шопінг-картою; вигідна
розстрочка на покупки. Оптимальний вихід із ситуації, коли дуже хочеться щось придбати,
але наразі бюджет вже вичерпано. Скориставшись бонусною платіжною карткою, ви
отримаєте чисту розстрочку на будь-які товари непродовольчої групи, можливість
оплатити придбання частинами протягом трьох місяців. Згодом, коли ви декілька разів
скористаєтеся цією послугою, отримаєте змогу оформити кредит без будь-яких документів.
Для цього буде достатньо наявності бонусної платіжної картки; зручності сучасного
онлайн-банкінгу від UKRSIB online. …
Як отримати картку >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

Попытка №3: примут ли «Велмарт»
жители Березняков?

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)
18.07.2019

Сеть «МегаМаркет» претерпела неудачу на киевских Березняках. В
этом она повторила судьбу своего предшественника - гипермаркета
«ТамТам», сообщает издание allretail.ua
В июне 2019 г. состоялось закрытие магазина локальной сети «МегаМаркет» в Киеве
по ул. Березняковская, 31. Примечательно, что указанный объект с торговой площадью 4
500 кв.м проработал здесь менее 2 лет. Также напомним, что до этого по указанному адресу
работал единственный объект сети «ТамТам» в Киеве.Опрошенные All Retail представители
торговых сетей на условия анонимности называют разные причины закрытия
«МегаМаркета». Во-первых, в указанном районе отмечается низкая плотность высотной
жилой застройки. Во-вторых, эксперты отмечают крайне высокий уровень арендной платы
в этой локации. Тем не менее, как стало известно порталу All Retail, владельцы помещения
по ул. Березняковской, 31 уже нашли нового арендатора. Об этом свидетельствует
информация, размещенная на входе, а также на онлайн-ресурсах по трудоустройству. Место
«МегаМаркета» теперь займет объект сети «Велмарт». Отметим, что это будет первое за
долгое время открытие магазина сети «Велмарт»: последний объект этого ритейлера
открылся в конце 2018 г. в Умани Черкасской области. Также отметим, что первое
полугодие 2019 г. сеть «МегаМаркет» закончила с 7 магазинами в своем составе, а компания
«Ритейл Групп» (кроме сети «Велмарт» объединяет сети «Велика Кишеня», «ВК Экспресс»,
ВК Select) насчитывала 62 магазина.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

Огляд новин drogerie&beauty: EVA, Brocard,
LUSH, ISEI, Watsons та інші
19.07.2019

Brocard в Харкові, LUSH в Одесі, ISEI в Херсоні та Києві, шість нових
Шик і Блиск, перемога Watsons, фінансові підсумки EVA та інше. Про це
повідомляє служба новин порталу rau.ua

Оновлений магазин Brocard відкрився за адресою вул. Героїв Праці, 7, в харківському
ТРЦ Караван. Дизайн об’єкта виконаний у футуристичному дизайні c сучасними ledпанелями, на яких крутяться іміджеві ролики світових брендів, новини та акції мережі. В
асортименті торгової точки представлено близько 200 брендів: догляд за обличчям, тілом і
волоссям, мейкап, люксова парфумерія, б’юті-аксесуари та інше. В окремому залі
представлена нішева парфумерія з авторськими ароматами, також встановлено новий
makeup-бар в стилі лофт. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році Брокард-Україна
планує відкрити 5-7 магазинів у Києві, Львові та Запоріжжі. Один з найбільших об’єктів
мережі повинен відкритися в споруджуваному в столиці ТРЦ Blockbuster Mall.
Виручка drogerie-мережі EVA досягла 10,1 млрд грн.. Чистий прибуток ТОВ” РУШ”,
що розвиває мережу парфюмерно-косметичних магазинів EVA, в минулому році, в
порівнянні з 2017-м, збільшився на 41,5% (101 млн грн) до 553,9 млн грн. Чистий дохід
компанії збільшився на 52,5% (3,5 млрд грн) до 10,1 млрд грн, повідомляє Investory News з
посиланням на Українські Новини. Згідно зі звітом компанії, в грудні 2018 року РУШ
придбала 100% компанії Латтер, що управляє складськими приміщеннями у Львові. “Цього
року РУШ має намір відкрити в цьому місті логістичний центр”, – зазначає видання.
LUSH в Одесі. Британський бренд косметики ручної роботи LUSH відкрив новий
магазин в Одесі. Об’єкт знаходиться на вул. Катерининська, 21. Дизайн виконаний в новому
стилі, який, серед іншого, буде включати в себе меблі з дерева, що був у вжитку. Однією з
особливостей магазину також став квітковий бар, а якому можна придбати ароматні свіжі
квіти і креативні букети. LUSH – це бренд свіжої косметики ручної роботи з Великобританії.
Мережа представлена в 50-ти країнах світу, де працює більше 940-ка магазинів. На ринку
України LUSH почала працювати з 2007 року і управляє 15-ма магазинами, розташованими
в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
ISEI у Херсоні та Києві. Мережа бутиків корейської косметики ISEI поповнилася
двома торговими точками. Перша з них відкрилася 23 червня в херсонському ТРЦ Fabrika,
друга – в київському ТРЦ Оазис. Крім лінійок по догляду та товарів побутової хімії,
асортимент бутиків розбавлений різноманітними засобами декоративних лінійок від
корейських брендів світової величини – Missha і A’pieu. За три роки роботи в Україні мережа
ISEI зросла до більш ніж 70-ти магазинів по всій країні. Раніше в 2018 році бренд ISEI
запустив новий формат магазинів — Beauty Market Isei, і планує поступово масштабувати
бутіки в такому концепті. Саме вони прийдуть на зміну Beyond. У концептуальних
магазинах Beauty Market Isei представлена тільки косметика для декору і відходу від
інноваційних корейських брендів зі світовими іменами.
Watsons Україна – серед переможців премії Zakupki.Кращі. Компанія перемогла в
номінації «Найбільш конкурентні закупівлі», категорії Digital.Кращі “експертний вибір”.
Премія Zakupki.Кращі – нагорода, яка була заснована в 2016 році. Вона вручається
замовникам і постачальникам, що використовують можливості електронних закупівель
найбільш ефективно. Нагородами відзначаються учасники в трьох категоріях:” експертний
вибір”, “найкращі результати”,”громадський вибір: закупівлі”. Засновник преміїторговельний майданчик Zakupki.Prom.ua.
Шість нових Шик і Блиск. Роздрібна мережа магазинів аксесуарів, косметики,
парфумерії, засобів особистої гігієни, побутової хімії та товарів для дому Шик і Блиск
розширилася на дві нових торгових точки: Христинівка, вул. Флорештська, 5;
Хмельницький, вул. Кам’янецька, 50/1 та вул. Подільська, 93ю Ще три об’єкти мережі були
оновлені в таких містах, як Вінниця (вул. Юності, 22), Гайворон (вул. Кірова, 24) і Тульчин
(вул. Леонтовича, 49). Шик і Блиск об’єднує понад 150 магазинів в Україні. Торгові об’єкти
мережі представлені у восьми областях країни-Київській, Житомирській, Хмельницькій,
Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій.
L’oreal може придбати два нових бренди. Французька L’oreal SA, один з
найбільших в світі виробників косметики, вступила в ексклюзивні переговори з Clarins
Group з метою придбання брендів Mugler і Azzaro. Про це повідомляє ІА “ІнтерфаксУкраїна”. Фінансових подробиць планованої покупки компанія не стала розкривати, але
повідомила, що операцію передбачається закрити протягом 2019 року. L’oreal виробляє
косметику, парфуми, засоби по догляду за шкірою і волоссям, володіє такими брендами, як
Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline і Kiehl’s. З початку 2019 року капіталізація зросла на
24,5%, до 139,1 млрд євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Всі.Свої откроют еще два новых магазина:
в Lavina Mall и Blockbuster Mall
08.07.2019

Всі.Свої расширяют сеть и открывают еще два двухэтажных
магазина, где будет представлена женская и мужская одежда, обувь, белье,
аксессуары и украшения от украинских брендов.
Как сообщила пресс-служба компании, новые шоппинг-пространства скоро появятся
в ТРЦ Lavina Mall и Blockbuster Mall. Таким образом Всі. Свої впервые будет представлен в
торгово-развлекательных центрах.«Спрос на вещи украинского производителя продолжает
расти, вместе с этим появляются новые достойные производители. Именно поэтому мы
решили масштабироваться и продолжать создавать ритейл украинских брендов вне
Крещатика. Это новый уровень и для проекта, и для его резидентов. Работа созданных
магазинов будет развивать рынок украинского масс-маркета в целом. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Ярема Ивахив, LC Waikiki: инвестировали
в Украину более $25 млн
09.07.2019

Гендиректор LC Waikiki в Украине рассказал о начале бизнеса и
наибольших сложностях в Украине, инвестициях компании и темпах роста
продаж, а также о краткосрочных и стратегических планах ритейлера.
Турецкие бренды являются одними из самых активных игроков украинского рынка
fashion-ритейла. В стране много лет успешно развиваются такие сети магазинов как Colin’s
и LTB. А в прошлом году пул турецких продавцов одежды пополнили крупные универмаги
одежды Koton и De Facto. При этом одним из наиболее успешных брендов с берегов Босфора
в Украине является LC Waikiki. Выйдя на рынок в 2013 году, компания продолжала
инвестировать в страну даже в кризисные годы, сумев нарастить сеть до 31 магазина и
стать одним из крупнейших fashion-ритейлеров страны по суммарным объемам торговой
площади. Как компания выходила в страну, с какими трудностями столкнулась и за счет
чего смогла закрепиться на рынке RAU рассказал гендиректор LC Waikiki в Украине …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
В сети Puma новый генеральный
директор
11.07.2019

Для Украины, РФ, Турции и стран СНГ им стал Владимир Горобец. Об
этом сообщает служба новостей портала TradeMaster.UA со ссылкой на
Retailers.UA.
Владимир Городец работает в сети Puma на протяжении 13 последних лет. Свою
карьеру в компании он начал с должности регионального менеджера по рознице в Украине,
а с 2010 по 2013 год занимал пост главы ритейл-направления компании в РФ. С 2013 по
2019 компетенция Горобца распространилась на территорию Украины, Турции и стран
СНГ. Стоит отметить, что главой “Пума Украина” является Олег Филинюк.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Sportmaster на 1600 кв. м відкриється
в ТРЦ Blockbuster Mall
17.07.2019

Об’єкт почне роботу в спортивному кластері нового мега-молу. Але
точна дата відкриття ТРЦ досі невідома і постійно переноситься. Площа
нового Sportmaster становитиме 1600 кв. м.
У магазині буде представлена продукція для занять спортом, туризму та активного
відпочинку від брендів, дистриб’ютором яких компанія Sportmaster виступає: Columbia,
Skechers, CAT, Merrell, Molten, O’neill, Protest, Roces, Speedo, UVEX, Volkl та інших. Всього
Sportmaster об’єднує понад 200 брендів. “Нарешті в моду входить спорт і рік від року
інтерес збільшується. Підігрівають популярність до занять спортом минулі і майбутні
масштабні спортивні заходи. Завдання наших магазинів – допомогти споживачеві відчувати
себе комфортно, незалежно від рівня підготовки кожного», – кажуть про відкриття нового
магазину представники Sportmaster. У NAI Ukraine відзначають, що запуск магазинів в
роботу запланований одночасно з офіційним відкриттям ТРЦ Blockbuster Mall. Однак дата
початку роботи самого ТРЦ поки невідома. Відкриття торгового об’єкта постійно
переноситься. ТРЦ Blockbuster Mall, розташований на проспекті Степана Бандери, 34, поруч
з чинним РЦ Блокбастер, і на момент відкриття стане найбільшим торговим центром в
країні. Площа першої черги об’єкта складе 190 000 кв. м. Все ж площа ТРЦ повинна
перевищити 450 000 кв. м. Група компаній Sportmaster займає третє місце в Європі та
входить в топ-10 світових спортивних мереж по обороту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Результаты работы H&M в Украине. Оценка
экспертов и конкурентов
19.07.2019

Шведский одежный ритейл H&M отчитался о работе двух
магазинов, которые работают в Украине. Об этом сообщает служба
новостей портала retailers.ua
При этом в финансовом отчете всей группы указан период с 1 декабря 2017 года по
декабрь 2018 года, то есть когда первый H&M в Украине проработал чуть больше месяца, а
второй – чуть больше трех месяцев. За это время они наторговали на $6 млн. Retailers узнал
у экспертов, насколько это значимый результат для ритейлера и как открытие H&M
повлияло на работу ТРЦ, а также fashion-операторов, которые работают рядом с ним.
Первый магазин H&M площадью 2 900 кв.м. открылся 17 августа прошлого года в ТРЦ
Lavina Mall. Это было масштабное событие как для розничного рынка Киева, так и Украины.
Девелоперы в неофициальных беседах с Retailers отмечали, что такой подход к выходу на
рынок и открытию магазинов они видели только у LC Waikiki и что им бы хотелось, чтобы
примеру этих двух ритейлеров последовали и другие зарубежные бренды. Вторая точка
площадью около 2 500 кв.м. открылась 18 октября в столичном ТРЦ Sky Mall. Обоим
открытиям магазинов предшествовала агрессивная рекламная кампания в социальных
сетях. Первым трем посетителям ритейлер пообещал сертификаты на сумму 3 000 грн, 2
000 грн, 1 000 грн соответственно. Покупатели приезжали к торговым центрам глубокой
ночью, а кто-то умудрялся остаться на ночь в торговом центре (в Lavina Mall). Оставшимся
987 покупателям выдавались сертификаты на сумму 200 грн. "У нас (в магазине, – Ред.)
сегодня пусто. Один из наших пошел, отстоял в очереди, получил сертификат на 200 грн, а
скупился на 3000 грн", – делилась с корреспондентом Retailers девушка, представившаяся
продавцом одного из магазинов в Sky Mall в день открытия H&M. Как торговые точки
шведского ритейлера влияли на трафик ТРЦ дальше?
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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В Киеве открылся новый магазин
Shket&Faina Moda
16.07.2019

Сеть "Цитрус" запускает новый формат магазинов и
собственную курьерскую службу доставки
12.07.2019

Сеть электронной техники "Цитрус" будет открывать магазины
небольшого формата – островки, пишет издание rau.ua со ссылкой на
заявление сustomer experience manager сети Андрея Топтыгина.
В планах ритейлера – до конца года открыть до десяти таких торговых точек. Они
будут располагаться в торговых центрах, в которых покупатель может приобрести товар,
забрать заказ, сделанный через интернет, а также обратиться за помощью в сервисный
центр. Островки уже работают в одесских ТРЦ Riviera и City Center. "Цитрус" также открыл
самый большой магазин сети площадью 1 620 кв.м. в Днепре по пр. Яворницкого, 58. Кроме
торгового зала, в магазине есть кафе, "Цитрус академич", ЦеHub, зал робототехники и
пространство для съемок видеоблогов и других проектов. С 15 июля сеть запускает службу
доставки в Днепре. Курьер "Цитруса" может не только доставить товар покупателю, но и
помочь разобраться в его функционале, настройках, особенностях эксплуатации.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Сеть магазинов семейного шоппинга открыла новый магазин в
украинской столице. Об этом сообщает TradeMaster.UA. Располагается
магазин по адресу Оболонский проспект 47/42 в ТЦ “ОАЗИС”.
Торжественное открытие провели в формате семейного праздника: юные
посетители увидели увлекательное Шоу Трансформеров, участвовали в интересных
конкурсах и розыгрыше призов, а также попробовали сладкую вату, приготовленную
специально для них. В зоне творчества дети рисовали, клеили, а также участвовали в
детской анимациии. В рамках открытия нового магазина была запущена акция: каждый
покупатель, совершивший покупку на сумму более 200 гривен, мог принять участие в
розыгрыше подарочных сертификатов на общую сумму 35 000 гривен. Новый магазин стал
второй торговой точкой Shket&Faina Moda в Киеве. В ассортименте всеукраинской сети одежда для детей и взрослых, игрушки, детские спортивные товары, а также товары для
учебы и дома, и др. Формат Shket&Faina Moda предполагает объединение детского и
взрослого направлений в одной локации. Так, в одном магазине можно приобрести
массмаркет-товары для ребенка, а вместе с ними - и для его родителей.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

Фокстрот починає розвиток магазинів
нового формату

В ТРЦ Cherry Mall откроется
магазин MasterZoo

12.007.2019

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Фокстрот
відкрила магазин нового формату з розширеною площею і асортиментом, а
також новим зонуванням та навігацією.
Як повідомила RAU прес-служба рітейлера, офіційне відкриття магазину Фокстрот
нового формату відбулося в торгово-розважальному центрі Термінал, розташованому в
Броварах під Києвом. У компанії уточнюють, що це перша торгова точка, де покупці
познайомляться з новим стилем Фокстрот, що відрізняється від попередніх форматів. Серед
ключових змін, що відбулися в оновленому магазині, в Фокстрот звертають увагу на
збільшення площі й асортименту торгової точки. Так, загальна площа супермаркету
електроніки виросла до 1680 кв. м (була 1500 кв. м), а торгова – до 1130 кв. м (було – 931 кв.
м). При цьому загальна кількість представлених в магазині SKU збільшилася до більш ніж
4200 найменувань. Зокрема, було розширено асортимент смартфонів, ноутбуків, великої й
дрібної побутової, відео-аудіо техніки, електроніки, аксесуарів і багато чого іншого. Крім
цього, в магазині нового формату обладнана сучасна і зручна зона обслуговування
покупців, де розташувалися каси, зона сервісу і надання послуги «Пікап». Також тут
облаштована комфортна зона для покупки техніки в кредит, налаштована зручна навігація
і можливість перегляду товару в онлайн-магазині. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 HOUSEHOLD RETAIL

Директор по развитию датского бренда JYSK в Украине
ушел из компании
02.07.2019

Иван Омельченко покинул должность директора по развитию сети
магазинов JYSK в Украине. Информацию об уходе топ-менеджера из
компании RAU подтвердили в пресс-службе ритейлера.
При этом в JYSK уточнили, что должность директора по развитию пока остается
вакантной, компания находится в поисках специалиста. Иван Омельченко проработал в
JYSK Украина более шести лет. Он руководил департаментом развития сети с мая 2013 года.
С тех пор размер торговой сети JYSK в Украине вырос почти в пять раз – до более чем 50-ти
торговых объектов в стране. Сам Омельченко в комментарии RAU отметил, что он уходит
не только из JYSK, но и из сферы ритейла вообще. «Я ушел в собственный проект, не
связанный с ритейлом», — уточнил топ-менеджер. До работы в JYSK он занимал
руководящие должности в сетях магазинов Centro (2012-13 годы) и Фокстрот (2005-11
годы). Напомним, JYSK – международная розничная сеть, предлагающая полный
ассортимент товаров для дома. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом
Ларсеном, владельцем JYSK. В Украине работает 51 магазин компании: в Киеве, Житомире,
Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Львове,
Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Полтаве, Белой Церкви и Кривом Роге и других, а
также онлайн-магазин www.jysk.ua.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Шведская IKEA запустила сайт и начала набирать
персонал для магазина в Киеве
03.07.2019

IKEA запустила официальную интернет-страницу для украинских
потребителей, а также начала набор персонала для первого магазина в
Украине. О этом сообщает пресс-служба компании.
"Как следующий шаг плана своего развития в Украине, IKEA рада объявить о запуске
веб-сайта для украинских потребителей www.ikea.com/ua. Кроме этого, компания начала
набор персонала (около 100 сотрудников) для своего первого магазина городского формата
в Киеве", - говорится в сообщении. Как рассчитывают в компании, первый магазин в
Украине откроется в конце 2019 г., несмотря на то, что ранее планировалось, что запуск
нового магазина состоится в конце лета 2019 г. Сейчас компания проводит набор
работников для своего первого магазина. Ранее сообщалось, что первый магазин IKEA
откроют в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако, вскоре стало известно, что место открытия
первого магазина IKEA решили перенести в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым IKEA уже
подписала договор на открытие первого магазина в Украине. Напомним, в июле 2018 года
шведская компания IKEA начала набор сотрудников в магазины в Украине.
Соответствующие объявления появились на одном из сайтов для поиска работы. Компания
искала менеджеров по продажам, работников сервис-центров, отделов PR, логистики и HR.
Известно, что это уже третья попытка компании выйти на украинский рынок. Первые
планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году.
Как известно, IKEA - транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых
сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International
Group. Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейден, Нидерланды. Ранее
сообщалось, что до конца 2019 г. IKEA планирует вместо запланированного супермаркета
открыть в Украине четыре небольших магазина площадью около 500 кв м, которые будут
заниматься выдачей товара при заказе через интернет. Также сообщалось, что IKEA
договорилась с "НП Логистик", "дочкой" "Новой Пошты", о комплексном сотрудничестве в
Украине. Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются.
Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные
логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового
магазина городского формата (сity store) в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В новом ТРЦ Cherry Mall при содействии компании UTG –
эксклюзивного агента по сдаче торговых площадей, откроется крупнейший
в г. Вишневое зоомаркет MasterZoo.
Новый зоомаркет разместится на 1 этаже торгового центра и займет площадь
порядка 100 м2. Сеть зоомаркетов для домашних любимцев MasterZoo – крупнейшая в
Украине. За пятнадцать лет работы на рынке по всей стране открыто 86 магазинов данной
ТМ, 23 из которых расположены в г. Киеве. Магазин в ТРЦ Cherry Mall будет открыт в новом
формате. Ключевым отличием обновленного MasterZoo в Вишневом станет среда,
мотивирующая к общению с ярким и светлым пространством внутри, что открывает новые
возможности для посетителей. Также впервые среди операторов, занимающихся товарами
для животных, будет создана fashion зона, где можно будет примерить наряд на своего
любимца и сделать фото в Instagram. А в зале будет создана зона отдыха, где можно
пообщаться с персоналом на уютных пуфах. В новом магазине будет представлен широкий
выбор товаров для домашних любимцев: корма, лакомства, витамины и добавки, амуниция,
товары для ухода и груминга, мягкие места, посуда, оборудование, ветпрепараты, товары
для аквариумистики и террариумистики. Всего в MasterZoo будет представлено около 4000
наименований товара. При этом примерно 60% ассортимента составят разнообразные
игрушки, поилки, одежда, специальные расчески и другие аксессуары. Здесь же можно
будет получить консультацию у опытных специалистов. Либо приобрести себе домашнего
питомца, посетив выставку-продажу домашних животных: грызунов, птиц, аквариумных
рыбок, рептилий, кошек и собак. По планам компании до конца текущего года в Украине
будет открыто еще не менее 5 магазинов MasterZoo в новом формате, а также выполнено
реформатирование 7 действующих зоомаркетов.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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Короли мировой логистики: даст ли
Alibaba шанс Украине?
03.07.2019

Тренды современной логистики, и как компаниям выжить в эпоху
глобальных изменений и технологий. Об этом говорили на логистическом
форуме Global Smart Logistics Summit.
Основной фокус на диджитализацию, эффективную логистику, бесшовную таможню,
снижение влияния человеческого фактора (обучение новому процессу сортировки за 10
минут), безупречный end to end customer experience. Укрпошта - единственная из
украинских компаний, которая вместе с ведущими китайскими логистами была
представлена в панельной дискуссии Globalization of the Logistics Industry, где каждый из
участников делился опытом и видением стратегии развития отрасли.
На что ставят топовые логистические компании? Сфера логистики - одна из
первых применяет самые современные технологии для упрощения всех процессов, а в
конечном итоге, удовлетворения запроса клиента на быструю доставку. По данным опроса
Salesforfce, 61% специалистов в области потребительских товаров считают, что именно за
этой сферой трансформация взаимодействия между потребителем и товаром. На Востоке
драйвером этого процесса выступает логистическая платформа Cainiao группы Alibaba. Их
цель на ближайшие три года – инфраструктура, которая позволит обрабатывать 1 млрд
посылок в день с доставкой за 24 часа по Китаю и 72 часа по всему миру. Они уже начали
применять получение отправлений через технологию распознавания лиц face-ID.
Сократить сроки неэффективной доставки до 40% хотят за счет "умных" складов, систем
автоматической переадресации и группировки отправлений.
Нужно ли это украинцам? В Украине скорость роста оборота интернет-торговли
одна из самых высоких в Европе. В 2017 году по оценкам экспертов он составил $1,92 млрд.
Украинцы все больше заказывают товаров онлайн. В прошлом году в Украине население
заказывало на 40% больше посылок, чем в 2017-м. Во время распродаж эта цифра
увеличивается более чем в 10 раз. Укрпошта, которая по исследованию Украинской
ассоциации директ-маркетинга в 2016 году занимала долю международных отправлений
на уровне 75%, также следует мировым трендам и наращивает объемы международного
бизнеса. В 2018 году госкомпания увеличила доход от международных отправлений на
37%, а их количество - на 45%. Оператор интегрировался с AliExpress и запустили
совместные сервисы доставки AliExpress Saver, что позволило нам вырасти в заказах на
30% в прошлом году. Также компания дифференцировала точки входа/выхода для
международных потоков. Раньше все посылки отправлялись только из Борисполя. Теперь
точек вылета четыре - добавили Жуляны, Львов и Одессу. В целом ожидаем, что в
ближайшие пять лет рынок кросс-бордер доставки будет расти на 20+%.
Так в чем проблема? >>>
© Игорь Смелянский, гендиректор Укрпошты
По материалам biz.liga.net

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

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

Е-комерс-платформи з багатомільйонною аудиторією хочуть
вийти на фінансові ринки України

 STREET RETAIL
 VENDING (ВЕНДІНГ – ТОРГОВІ АВТОМАТИ)

04.07.2019

У групі компаній EVO, в яку входять Rozetka і Prom.ua, аналізують
варіанти виходу на український ринок фінансових послуг. Експерти
вважають, що традиційним гравцям час хвилюватися
Микола Палієнко, CEO і співзасновник групи компаній EVO, на маркетплейсах якої
робиться понад 2 млн покупок на місяць, повідомив НВ Бізнес про те, що група розглядає
можливість виходу на банківський ринок. «Ми розглядаємо різні варіанти (виходу на
фінансовий ринок - Ред.), або співпрацювати з банками, або стати банком», - сказав він і
додав - Amazon у США вже виходить на фінансовий ринок". Відзначимо, що якщо EVO
запустить свій банк, то його аудиторія буде найбільшою в Україні. За даними компанії
Kantar, сайти rozetka.com.ua і prom.ua входять у ТОП-10 найбільш відвідуваних сайтів
України. У травні ці маркетплейси відвідало 10,88 млн і 10,4 млн осіб відповідно. Для
порівняння, за аналогічний період сайт найбільшого банку в Україні, з часткою ринку 35%,
ПриватБанку - відвідали 11,24 млн користувачів. У прес-службі ПриватБанку утрималися
від коментарів щодо потенційних конкурентів, зазначивши, що вони самі є маркетплейсом.
Як відомо, в 2016 році банк запустив проект ПриватМаркет для покупців і постачальників.
Перший заступник голови правління Нацбанку України (НБУ) Катерина Рожкова в інтерв'ю
НВ Бізнес відзначала, що регулятор вже зараз бачить, що розвиток технологій стирає межі
між ринками, що створює додаткові ризики, оскільки НБУ не може контролювали всі
сегменти, пов’язані з фінансовими послугами. «Коли говорять про майбутнє банкінгу часто
згадують цитату, вже досить стару, Білла Гейтса — Banking is necessary, banks are not.
Основна ідея — для отримання банківських послуг не обов’язково користуватися банками.
В українських реаліях це може стосуватися обмеженого набору послуг — переказів,
платежів. Відкривати рахунки і приймати депозити можуть тільки банки з відповідною
ліцензією» — сказав заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії
Дмитро Яблоновський. Як повідомляв НВ Бізнес, ринок фінансових послуг в Україні вже
освоюють і мобільні оператори: lifecell, Vodafone і Kyivstar, які будуть конкурувати з
банками за молоду аудиторію в сегменті платежів. У сфері ритейлу є спільний проект банку
Схід і Сільпо, у яких один власник — Володимир Костельман, з видачі клієнтам спеціальних
платіжних карт. Також фінансові послуги з грошових переказів вже надають поштові
оператори Укрпошта і Нова Пошта. Відзначимо, що всі ці гравці працюють через афілійовані
фінансові структури, які дозволяють їм законно надавати фінансові послуги. «У Укрпошти є
амбіція почати відкривати пенсійні рахунки, але для цього потрібні зміни в законодавство»,
— сказав Яблоновський. Ключова сильна сторона маркетплейсу — доступ до найбільшої
бази клієнтів, знання їх купівельних патернів, можливість крос продажів фінансових послуг
вже напрацьованій аудиторії. «Якщо маркет плейс бачить, що людина регулярно робить
великі покупки, то ця інформація може бути використана для скорингу при видачі
кредитної карти або продажу товару в кредит», — впевнений Яблоновський. «Для того, щоб
повноцінно конкурувати з банками, маркетплейсу потрібно або купувати власний банк, або
йти з банком в партнерство, оскільки тільки банківська ліцензія дозволяє відкривати
рахунки, зокрема карткові. Або маркетплейси повинні лобіювати зміни в банківське
законодавство», — пояснив експерт. — Можна піти більш простим шляхом і відкрити
фінансову компанію, але її функціонал обмежений". …
Як швидко все почнеться >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Amazon отрицает, что будет строить
дата-центр в Энергодаре
11.07.2019

Amazon не будет строить крупный дата-центр в Энергодаре
Запорожской обл., сообщил люксембургский пресс-офис технологического
гиганта и одного из лидеров мирового облачного рынка.
На вопрос, правда ли, что компания будет строить экотехнопарк в Энергодаре с
украинским партнером, PR-менеджер Amazon порекомендовал “поговорить с девелопером,
участвующим в проекте, чтобы выяснить больше, поскольку это не Amazon или Amazon
Web Services”. Вопрос об инвестициях со стороны Amazon в энергодарскую IT-стройку
остался без комментариев. Напомним, за последнюю неделю в региональных и топовых
украинских СМИ появились сообщения о том, что техногигант Amazon инвестирует 11,2
млрд грн в строительство технопарка на 2000 рабочих мест в Энергодаре. Процесс должен
стартовать осенью. По приведенной информации, в Украине компания якобы будет
действовать через партнера Dinaline Constructions.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Rozetka запустила доставку через
поштового оператора Justin
11.07.2019

Клієнти Rozetka зможуть отримати свої товари у поштових
відділеннях в “Сільпо”, “Novus”, “Фора”, “Fozzy” та інших великих мережах
супермаркетів. Про це повідомляє служба новин порталу window.unian.ua
Головна перевага Justin – локації, клієнти йтимуть за продуктами та по дорозі
зможуть забрати відправлення. Вже працює більше 500 відділень Justin у містах та
районних центрах. Два тижні Justin доставляв товари з Rozetka в тестовому режимі. Зараз
сервіс працює на повну для всіх клієнтів та на всі групи товарів. Генеральний директор
Justin Юрій Авдиш прокоментував старт роботи: “Я щасливий, що ми оголошуємо про старт
роботи з Rozetka. Впевнений, що від нашої синергії виграють усі, в першу чергу клієнти –
мільйони українців, життя яких ми зробимо зручнішим”. Пропустить через 14 “Сьогодні
ROZETKA пропонує споживачам понад 3,5 мільйона товарів. Швидкість і зручність з якою
українці можуть отримати ці товари - наш пріоритет. Ми раді, що відтепер забрати свої
покупки з ROZETKA можна буде прямо в супермаркетах та ТРЦ, де розміщуються відділення
Justin. Завдяки цьому ми стаємо на крок ближче до нашої великої цілі - забезпечувати
покупцям щоразу що треба” – повідомили у прес-службі Rozetka. Відзначимо, що Justin
входить до Fozzy Group та оголосив про офіційний старт в жовтні минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами window.unian.ua
Первый государственный онлайн-магазин
появился в Prozorro
19.07.2019

Теперь все необходимые товары за небольшие суммы можно
приобрести на Prozorro Market. Об этом сообщает служба новостей портала
TradeMaster.UA со ссылкой на Finance.UA.
Главная цель нового инструмента - сделать закупки на допороговые суммы (до 200
тысяч гривен) более эффективными. Кроме того, Prozorro Market должен также облегчить
процесс закупок самых популярных товаров. Поскольку данный инструмент построен по
принципу онлайн-магазина, он работает максимально просто и удобно: “выбрал - кликнул купил”. Однако в данном случае за квалификацию поставщиков и качество предложений
отвечают Администраторы электронного каталога. Prozorro Market также должен помочь
поставщикам сэкономить ресурсы на организации участия в тендерах: достаточно один раз
пройти квалификацию - и затем продавать продукцию в определенной категории.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Продажі без продавців: торговельні автомати
все частіше замінюють людину
17.07.2019

Сучасний темп життя, можливість віддаленої роботи та здійснення
покупок з будь-якої точки світу роблять торгові автомати все більш
популярними в усьому світі. Причому обмежень по виду товарів, що
продаються залишається все менше.
За словами Юлії Назаренко, в Україні більше половини ринку торгових автоматів
доводиться на кавові машини. Другий за популярністю – сектор платіжних терміналів. І
лише 10% припадають на автомати з продажу снеків та інших напоїв. Все інше – не більше
1%. “В Україні найбільшою популярністю користуються платіжні термінали за рахунок
простоти й зручності оплати різних послуг, також популярність набирають інстабокси –
термінали для миттєвого друку фотографій”, – говорить Тетяна Рябушко. На думку
представника Kreston GCG, на ринку України торговий автомат є скоріше додатковим
каналом продажів, ніж конкурентом звичайним форматам торгівлі. “Споживачі переважно
використовують вендінговий автомат в разі, якщо це єдиний спосіб придбання продукції,
яка їх цікавить”, – говорить Рябушко. Але вже стали з’являтися перші приклади
незвичайного вендинга. Так, Sammy Icon у 2017 році встановила два автомата з продажу
шкарпеток – в ТЦ Globus і Gulliver. Активно розвивається сектор автоматів з продажу питної
води. На кінець 2018 роки кількість таких автоматів склало близько 400 одиниць по всій
Україні. У 2017 році в ТЦ Ашан Петрівка, ТЦ Ашан Біличі і ТЦ Ашан Чернігівська були
встановлені автомати з продажу контактних лінз і засобів по догляду за ними. За
прикладом Європи і деяких країн Азії в аеропорту Бориспіль два роки тому студія Tory Art
встановила автомат з продажу квітів – флоромат. Він розрахований на тих, у кого немає
часу їхати в квітковий магазин і спілкуватися з флористом або вибирати букет в інтернеті.
“В цілому досвід виявився успішним, не рахуючи величезних складнощів роботи з
бюрократами в самому Борисполі. Ми плануємо встановлювати такі автомати на АЗС і в
торгових центрах. Також будемо продавати в автоматах супутні товари – іграшки, невеликі
подарунки і сувеніри”, – розповіла засновник студії Вікторія Чолак. Покупцеві потрібно
вибрати букет (квіткову композицію), ввести її унікальний номер на клавіатурі, внести
потрібну суму грошей зручним способом, після чого залишиться лише забрати квіти через
дверцята, що відкрилися. Важливо, що букет не випадає і не виштовхується – покупець бере
його сам, так квіти залишаються в цілості й схоронності. “Найбільша проблема – не вміння
користуватися нашими покупцями такими апаратами, страх перед новим і невідомим. Поки
продажі в ньому, в усякому разі на початковому етапі, супроводжує продавець-консультант,
який допомагає розібратися з принципом використання”, – говорить Вікторія. Що
стосується реалізації готової їжі за допомогою вендінгових автоматів – це явище досить
нове для українського ринку, прикладів вдалого розвитку не так багато. Наприклад, як
повідомила Тетяна Рябушко, в Європейському ліцеї Одеси в їдальні встановлені автомати
самообслуговування, де діти можуть вибрати готові холодні або гарячі блюда. У разі
розрахунку карткою, батьки отримують sms-повідомлення, де вказано, що саме придбала
дитина. “Персонал школи оцінює нововведення позитивно, оскільки таким чином дітям
надається можливість вибору”, – говорить Тетяна Рябушко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

В Киеве селедочные и пельменные вытесняют
с рынка бургерные закусочные
03.07.2019

В столице массово закрываются заведения, но это не пугает
отважных рестораторов, которые продолжают искать свое счастье. Об этом
сообщает служба новостей портала expert.in.ua
Около 40% новых ресторанов в Киеве не продерживаются и года. Потратив на
открытие много сил, вдохновения и денег, рестораторы выставляются на продажу свое
детище и ищут себя в чем-то новом. Разбалованные жители столицы ищут чего-то модного,
соответствующего трендам. Это одна из причин, почему новичкам очень трудно
конкурировать с акулами этого бизнеса, которые годами прощупывали почву и съели не
одну собаку на этом деле. В Украине на сегодня работает около 25 тысяч ресторанов, 2
тысячи - сосредоточены в Киеве. Здесь стоит отметить, что вкусы столичных гурманов
сильно изменились: всяческие бутерброды им изрядно поднадоели. Как и итальянская
кухня, которую так облюбовали в городе. Сегодня в моде монопродуктные заведения. Это,
так называемые «селедочные», «вареничные», ,«устричные». Свою нишу нашли
рестораторы, которые предложили новую концепцию «все по евро». В меню всего
несколько незамысловатых позиций, а очереди у входа выстраиваются невероятные. …
Читать полностью >>>
По материалам expert.in.ua
Где открыть ресторан, чтобы не
прогореть в первый же год
04.07.2019

Чтобы выбрать идеальное помещение для ресторана, нужно угадать с
местом, публикой, соседями и не промахнуться с площадью. В противном
случае вложения могут не окупаться годами.
В спецпроекте с жилым районом Rybalsky MC Today расспросил владельцев и
руководителей ресторанных сетей Майкла Дона, Юрия Колесника, Оксану Середюк и Инну
Дворскую, на что они обращают внимание при выборе помещения для нового проекта и в
каких случаях не подписывают договор об аренде. По словам Майкла Дона, совладельца
группы компаний USGH, куда входят сети «Сушия», il Molino и больше пяти отдельных
проектов, рестораторы обычно рассматривают помещения трех типов. Это места в
торговых центрах, в спальных районах и стрит-ритейл, то есть помещения на первых
этажах жилых домов, выходящих на улицы. У каждого типа помещений – своя аудитория.
«В торговых центрах много и посетителей, и других ресторанов. Это хорошо, потому что
люди любят, когда у них есть выбор: пицца, хинкали или японская кухня, – говорит Дон. – А
стрит-ритейл подразумевает, что вы будете работать на офисную публику». Один из
ресторанов сети Mafia расположен в спальном районе возле станции метро «Житомирская».
Здесь живут много семей с детьми. «Там у нас есть детская комната, парковка, огромная
летняя площадка, дровяная печь. Потому что если люди хотят потратить свое время, но не
ехать в центр, то все должно быть добротно и за доступные деньги», – подчеркивает Оксана
Середюк, совладелица холдинга, куда входят сети Mafia, Casta, Bao, Georgia, «Якитория» и
другие. А вот киевский «Стейкхаус» разместили на улице Владимирской, где много офисов
крупных компаний. Сюда удобно подъзжать на машине, а внизу есть паркинг. «Мы увидели
интересное помещение напротив Оперного театра, со стеклянной крышей, обзорным
видом. Из этого места получился младший брат одесского «Стейкхауса» – современный, в
нью-йоркском стиле, с открытой барной стойкой в центре зала», – говорит Инна Дворская,
директор компании «Рестораны Саввы Либкина».
Как определить, есть ли в районе ваши гости >>>
По материалам mc.today
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Ресторатори Бейлін і Купер відкриють фуд-хол
на Печерську в вересні

Скільки кияни готові витрачати в кафе
і барах – дослідження
05.07.2019

Київський ресторатор Михайло Бейлін і його одеський колега Алекс
Купер планують у вересні відкрити фуд-хол площею 1600 кв. м в приміщенні
недалеко від заводу Арсенал. У будівлі розмістяться 24 заклади.
Відкриття фуд-холу заплановано на вересень, розповів виданню Михайло Бейлін.
«Будівля, в якій відкриється фуд-хол, не належить заводу Арсенал і знаходиться в
приватній власності», - уточнив він. За словами Бейліна, в приміщенні відкриються заклади
його і Купера, а також локації інших відомих ресторанів. У фуд-холі будуть представлені
різні страви - від бургерів до морепродуктів. По сусідству з фуд-холом Купера і Бейліна
з’явиться коворкінг, розповів НВ Бізнес інвестиційний банкір, який побажав залишитися
неназваним. Нагадаємо, формат фуд-холів - просторів, де представлено багато різних
закладів, тільки розвивається в Києві. Перший такий об'єкт - Бухта біля Річкового вокзалу в травні відкрив ресторатор Роман Тугашев. Бейліну належить мережа ресторанів La
Famiglia, в яку входить Vino e Cucina, Piccolino, Vero Vero та інші заклади. Купер - засновник і
власник проектів Молодість, Cooper Burger, Givi to me та інших.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
В Києві відкриється триповерхова Реберня
холдингу емоцій !FEST
16.07.2019

Аналог культового львівського ресторану “Реберня під Арсеналом”
відкриється на вул. Андріївський узвіз, 2 на площі близько 1000 кв. м. Також
у закладі працюватиме бар П’яна Вишня.
Точну дату відкриття RAU підтвердили в PR-відділі Холдингу емоцій !FEST.
“Ресторан зі ставкою на ребра буде відкрито цієї п’ятниці за прикладом простору “Реберня
Під Арсеналом” у Львові. Також в ньому працюватиме бар п’яна Вишня”, – повідомили в
компанії. У меню традиційно можна знайти ребра на вогні, скумбрію на грилі, овочеве
асорті, фірмове пиво «Зеник» та інше. Бар п’яна Вишня розміщуватиметься на першому
поверсі закладу. Нагадаємо, 2 травня «Холдинг емоцій !FEST» відкрив на території
!FESTrepublic у Львові другий ресторан Реберня, ще один – працює у Чернівцях. Таким
чином, столичний об’єкт стане четвертим для мережі. У Києві також вже працює кілька
інших проектів, що належать холдингу: монопродуктові бари П’яна Вишня, Львівські
пляцки, та Львівська Майстерня Шоколаду. !FEST-це мережа креативних ресторанів і
проектів з оригінальними концепціями, заснована в 2007 році у Львові. Вже перший проект
– ресторан Криївка, приніс компанії великий успіх по всій Україні та за її межами, за перший
місяць роботи його відвідало понад 50 000 осіб. Зараз “Холдингу емоцій !FEST” належить
понад 90 закладів в Україні і кілька в Європі.Більша частина з них працює по франчайзингу.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Генеральным директором UberEats в Украине
стал Игорь Ковалев
19.07.2019

В начале июля Игорь Ковалев на своей странице в Facebook сообщил,
что он присоединился к команде UberEats. Об этом сообщает служба новостей
портала retailers.ua
В комментариях под постом одному из пользователей он уточнил, что будет
работать на должности General Manager Uber Eats в Украине. "Я рад сообщить, что только
что присоединился к Uber Eats. Две вещи, которые сразу поразили меня. Это стремление
команды внести свой вклад в успех бизнеса и как много науки стоит за тем, чтобы сделать
опыт потребителей, ресторанов и курьерских служб беспрепятственным", - отмечал в своем
посте Игорь Ковалев. Напомним, в начале марта стало известно, что СЕО Uber Eats в
Украине Антон Шулык покинул пост проработав в компании три месяца. Причины своего
ухода он не уточнял. Сервис доставки еды UberEats официально заработал в Украине 6
февраля. Согласно информации размещенной в профиле Игоря Ковалева в Linkedin, он 13
лет, с 2006 года по июнь 2019 года, проработал в международной платежной системе Visa.
Его старт карьеры начался в украинском офисе. В компании он занимал такие должности:
и.о. регионального менеджера в Украине, директор по развитию бизнеса в Украине,
региональный менеджер в Беларуси и Молдове, региональный менеджер Беларуси,
Азербайджана и Молдовы.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Топ-менеджери Fun Food Family: найскладніший клієнт –
гість середнього достатку
18.07.2019

Мережа Fun Food Family представлена багатьма добре знайомими
закладами Желток, Банка, Брускета і декількома точками Pizza Celentano, які
працюють за франшизою.
Керівник проектів Олена Коваленко та операційний директор мережі Fun Food
Family Ольга Анепська розповіли про те, з якими труднощами стикаються при відкритті
нових ресторанів, як працюють з франшизою Pizza Celentano, як контролюють дотримання
стандартів і вимірюють якість обслуговування клієнтів.
Про розвиток ресторанного ринку. З одного боку, ресторанна культура виросла.
Люди стали розбиратися в стравах, в кухні, з’явилася звичка ходити в заклади не тільки на
свято, але і щодня. За п’ять років істотно збільшилася кількість закладів і різноманітність
страв. Це вплинуло на якість: чим більше конкурентів, тим краще намагаються інші
ресторани. У нас теж зріс рівень якості їжі, обслуговування, інтер’єрів. З іншого боку, зросла
оренда, витрати на персонал, комунальні послуги і податки. Відповідно, тепер у ресторанів
зовсім інший розмір чистого прибутку, терміни окупності. Ресторанна сфера втрачає
привабливість для інвесторів. Якщо раніше ресторан окупався за 1-3 роки, залежно від
рівня, то нині йдеться про 3-5 років.
Про відкриття нових ресторанів. Перша складність – умовити інвестора. В
іншому, головне – вибір локації. Хтось вираховує потік трафіку, хтось цілодобово сидить
біля локації. Однак на практиці критеріїв вибору не існує – ми вже перевірили. Є місця, де
нульовий трафік, але у нас там повна посадка. Звідки приходять ці гості – не завжди
зрозуміло. При відкритті першого фан-бару Банка ми дуже ретельно вибирали локацію. Це
було на вулиці Олени Теліги. Коли один з інвесторів побачив це приміщення, він запитав:
«Ви хочете вбити бренд?» Сьогодні – це лідер продажів! Також уваги потребують ремонт,
дозвільні документи, підбір персоналу. Наприклад, є конкретна дата відкриття та під цю
дату підбирається персонал. Коли терміни переносяться, наприклад, через ремонт, виникає
питання: чи готовий ресторатор платити персоналу під час вимушеного простою? Кожен
раз говориш собі: «Цього разу все буде по-іншому, ми пройшли всі уроки». Але ні: кожен раз
все повторюється.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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19.07.2019

Ринок громадського харчування Києва вже вийшов на докризовий
рівень, і жителі столиці вже готові залишати в пабах і ресторанах значні
суми. Про це повідомляє портал rau.ua
За одне відвідування ресторану більшість українців готові витратити в середньому
200 грн. Як пише портал Liga.net, про це свідчать дані дослідження компанії Pro-Consulting.
У столиці спостерігається зростання популярності концептуальних ресторанів і закладів з
азіатською кухнею (в’єтнамської, корейської тощо) з недорогими морепродуктами. Також
кияни стали частіше цікавитися рибними ресторанами. У той же час популярність бургерів і
стейків стрімко падає. За прогнозами експертів, очікується падіння популярності
грузинської та японської кухні. Згідно з дослідженням Pro-Consulting, щорічно в Києві
помітно змінюється кількість ресторанів і кафе. У 2013 році їх налічувалося 1672, а в 2014му – 1573. 2015 рік виявився ще менш сприятливим: кількість кафе і ресторанів
зменшилася до 1488. Зате в 2016 році відкрилося одразу 105 нових ресторанів і кафе. А в
рекордному 2017-го – понад 200. В минулому році з’явилося всього 20 нових закладів, а в
цьому році – додалося ще 30. Відкриваються ресторани середнього цінового сегмента, кафе,
бари, монопродуктові заклади. Однак, як показує аналіз, різкого зростання таких закладів
не передбачається. Головні проблеми ринку громадського харчування – високі орендні
ставки на приміщення під ресторани і низький рівень платоспроможності клієнтів.
Практика столичних рестораторів показує, що сума орендних платежів не повинна
перевищувати 20% виручки.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

 MEDICINE & HEALTH

Medicover придбає мережу лабораторій
Invitro
05.07.2019

Холдинг Medicover, що володіє мережею медлабораторій “Сінево”,
отримав схвалення АМКУ на придбання мережі лабораторій Invitro,
українського підрозділу однойменної російської мережі.
Згідно з рішенням, відомство дозволило компанії Medicover Investment B.V.
(Нідерланди) придбати понад 50% в статутному капіталі ТОВ “Незалежна лабораторія
Інвітро” (Дніпро), яке здійснює діяльність через мережу лабораторій Invitro та “Віалаб”. “На
даний час учасники угоди перебувають у стадії переговорів”, – прокоментував агентству
комерційний директор мережі медичних лабораторій “Сінево Україна” Микола
Скавронський. Як відомо, в жовтні 2018 р. медичний холдинг Medicover підписав угоду про
придбання мережі лабораторій Invitro, що є українським підрозділом однойменної
російської мережі, за €6 млн. Medicover планував, що бізнес буде консолідований на
початку 2019 р. Medicover працює в країнах Східної та Центральної Європи – Німеччини,
Польщі, Румунії, Білорусі, Туреччини, України, Грузії, Молдові, Сербії, Болгарії.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Минздрав планирует привлечь иностранных инвесторов
для развития больниц
17.07.2019

Министерство здравоохранения Украины предлагает иностранным
инвесторам ряд проектов для финансирования в Украине. Об этом и.о.
министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.
Глава Минздрава отметила, что общий бюджет на медицину в 2019 году составляет
95,8 млрд грн, но этих средств не хватает для всех так называемых капитальных
инвестиций. "Для того, чтобы обеспечить украинцев не только качественной медицинской
помощью, но и современными новыми больницами, мы ищем инвестиции за рубежом.
Сейчас продолжаются переговоры с European Investment Bank, International Finance
Corporation (World Bank Group) и частным иностранными инвесторами", – сообщила
Супрун. Глава министерства отметила, что инвесторам предлагаются уже разработанные
конкретные проекты, в том числе развитие Научно-практического медицинского центра
детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. "При кардиологическом центре
планируют создание уникального родильного отделения для детей с врожденными
пороками сердца. Здесь их смогут оперировать в течение нескольких часов после
рождения", – отметила Супрун. "Еще один проект – реорганизация госпиталя "Лесная
поляна" в реабилитационный центр для ветеранов. Планируется, что специализацией
центра будет восстановление психического здоровья ветеранов. Его создание поможет
сохранить здоровье ветеранов и уменьшить риски суицидов. Также есть интерес со
стороны инвесторов развивать сеть инсультных центров, диагностических лабораторий и
отделений, предоставляющих услуги гемодиализа", – добавила Минздрава. Супрун
отметила наличие позитивных примеров сотрудничество частного сектора и государства
уже на первых этапах трансформации системы здравоохранения. "Если говорить о
семейной медицине, то каждое пятое заведение, в котором пациенты заключали
декларации с врачами – частное. Главный результат этого кейса – усиление конкуренции, а
следовательно – улучшение сервиса и медицинских услуг", – добавила глава Минздрава.
Как сообщалось, с 1 января 2020 года все медицинские учреждения, оказывающие
специализированную медицинскую помощь, перейдут для оплаты по договорам с
Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 HOTEL & RESORTS

Готелі в Україні зроблять більш безпечними
для проживання – Мінрегіон
Компания "Рейкартц Хотел Менеджмент" подписала договор
об управлении гостиницей "Свитязь"
01.07.2019

ООО "Рейкартц Хотел Менеджмент", управляющая компания
национальной сети гостиниц Reikartz Hotel Group, подписало договор об
управлении гостиницей "Свитязь" по ул.Набережная, 4 в Луцке.
"Новый партнер сети отелей Reikartz Hotel Group в Луцке… В настоящий момент,
отель переходит на стандарты работы сети Reikartz, также будет проведена модернизация
объекта", - сообщила пресс-служба компании в понедельник. Номерной фонд гостиницы
состоит из 80 номеров различных категорий: от "Классик Single Эконом" до "Люкс". В
ближайшее время Reikartz планирует открыть в объекте "шведскую линию" и конференцзал на 60 человек. Согласно данным веб-сайта, по состоянию на 1 июля отель не
предоставляет услуги конференц-сервиса, а также ресторана и бара. ООО "Рейкарц Хотел
Менеджмент" создано в 2008 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей на 1 июля-2019, участниками компании являются резидент Владимир
Кашутин (99,89%), ООО "Идентех-Украина" (0,1%, Киев). При этом конечными
бенефициарами компании, кроме Кашутина (Львов), указаны Леонид Лаврентьев и Тимур
Родонов (все – РФ). Уставный капитал компании составляет 60,9 тыс. грн. Reikartz начала
деятельность в сфере гостиничных услуг Украины в 2003 году после приобретения группой
бельгийских архитекторов во главе с Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного
особняка по ул. Друкарская в центре Львова. Reikartz Hotel Group объединяет 38 гостиниц в
Украине и по две - в Швеции и Германии. Сеть работает под брендами "Рациотель" (сеть
эконом-гостиниц категории "три звезды"), "Вита Парк" и Optima Hotel (велнес-курорты и
гостиницы категории "три звезды"), а такжеReikartz Hotels & Resorts (бизнес и курортные
гостиницы категории "три звезды - плюс" и "четыре звезды").
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Інтергал-Буд підтвердив купівлю отелю
Санкт-Петербург у Фірташа
03.07.2019

Компанія Інтергал-Буд приступила до реставрації та пристосування
для потреб сучасного використання готелю, розташованого за адресою: бул.
Тараса Шевченко, 4 (літери А, Г) у Шевченківському районі Києва.
Мова йде про готель Санкт-Петербург, який раніше належав Group DF бізнесмена
Дмитра Фірташа. Наразі триває тендер серед міжнародних операторів готельного ринку,
які мають зайти в готель. Передбачається, що це буде 4* готельний комплекс із бізнесзоною, конференц-залами та 146 номерами. Згідно технічної документації, загальна площа
номерів складатиме 3768,64 кв. м, площа бізнес-зали — 71,2 кв. м. В комплексі також
передбачена група конференц залів, бари та ресторан. «Інтер'єр номерів буде зроблено в
стилі «проста розкіш», — сказано у повідомленні. Компанія Інтергал-Буд заснована в 2003
році у Львові. Компанія розвиває великий портфель проектів — за час діяльності ІнтергалБуд реалізував понад 74 проектів у сфері житлової та комерційної нерухомості загальною
площею близько 3 млн кв. м. Раніше повідомлялося, що девелоперська компанія ІнтегралБуд заплатила структурам Дмитра Фірташа за готель Санкт-Петербург $15 млн. Тривалий
час Санкт-Петербург працював як тризірковий готель. Близько шести років тому готель
закрили на реконструкцію. Спочатку проводити її планували структури Дмитра Фірташа,
але пізніше відмовилися від проекту. Санкт-Петербург — другий актив Фірташа в
нерухомості, який він продав. У вересні 2016 року олігарх передав своєму партнеру,
девелоперу Вагіфу Алієву, 50% частку у бізнес-центрі Парус. Угода була безгрошовою, але
натомість Алієв переписав на себе $50 млн боргів Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

04.07.2019

При проектуванні готелів в Україні з 1 жовтня поточного року
матимуть враховуватися зміни у державні будівельні норми, що дозволить
посилити безпеку проживання у таких закладах.
"Тепер рекомендовано при проектуванні нових або реконструкції існуючих
готельних номерів влаштовувати вхід за безконтактними картками, а в номерах готелів з 3ма та більше зірками - ще і системи охоронної сигналізації", - зазначили в Мінгрегіоні. За
словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева
Парцхаладзе, це не лише підвищить безпеку проживання в багатьох українських готелях, а
й рівень обслуговування в них, зробить їх надійнішими та більш безпечними для громадян.
Як пояснив Парцхаладзе, номери готелів усіх категорій рекомендується облаштовувати
електронними картковими замками з централізованим управлінням, енергонезалежною
пам’яттю мінімум на 500 подій, захищеною від систематичного повторювання подій,
функцією "антипаніка", автономним енергозабезпеченням та функцією антивіджиму
защіпки. "Також необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого
проникнення в монтажні розподільні шафи та інші споруди, приміщення і обладнання
мереж зв’язку, сигналізації за допомогою електронної системи контролю доступу та
системи відеоспостереження", - зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В Киеве откроется футуристический отель, где
можно жить в капсуле
10.07.2019

В Киеве планируют открыть сеть футуристиеских отелей, в которых
вместо комнат будут сдавать технологические капсулы. Как утверждают
основатели Monotel, его аналогов в Украине нет.
Он создан по образу высокотехнологичных азиатских капсульных отелей. Здесь
будет онлайн-чекин, капсулы с цифровым управлением, а заказать любые услуги можно
будет без необходимости общаться с персоналом. Основателем и идеологом проекта
является Анна Осипенко, ей помогает Ксения Чигаркина. Партнеров не раскрывают, однако
известно, что среди них частные инвесторы. Затратная часть, по словам представителей
Monotel, составит в среднем $1200 на метр квадратный, все будет зависеть от
конфигурации помещения, его вместительности и других параметров. Срок окупаемости
инвестиций закладывают на 2,5-3 года. Как пояснила Чигаркина, в Monotel каждая капсула
представляет собой самодостаточное личное пространство. Монокапсулы - это сенсорные
боксы, расположенные друг над другом. У входа - лестница со ступенями и перилами для
подъема на второй ярус. Плата за остановку взимается как за сутки, так и за время
пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле составит 950 грн, в парной капсуле - 1500
грн. Рассчитаться можно будет любыми видами карт и даже криптовалютой. Капсулы
могут быть мужские или женские, а также для пар (монокапсулы и парные). Оборудованы
они одинаково и отличаются только площадью. Одноместная капсула рассчитана на вес до
200 килограмм. В длину 220 см, в ширину 150 см. Капсула открывается с помощью
электронного ключа, который запускает ее работу. Навигация внутри - на английском
языке, с сенсорным управлением. В капсулах предусмотрены: система подачи воздуха,
memory-матрас, регулируемое освещение, наушники, зарядка для гаджетов, USB-порт, Wi-Fi
и зеркало с подсветкой. Первый отель сети на Бессарабской площади откроется уже в
августе. В нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и
отделочные работы, набирается персонал. Еще два объекта запустятся на Золотых воротах
и рядом с Киевским Велотреком на улице Богдана Хмельницкого - также в этом году.
Сейчас они находятся на проектной стадии.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Фонд держмайна виставив на продаж
оздоровчий комплекс НБУ

На Андріївському узвозі добудують скандальний готель:
що відбувається зараз
03.07.2019

У Києві добудовуватимуть готель на Андріївському узвозі, 14-16,
через який сталося вже чимало скандалів. Так чи інакше, довгобуд не може
безкінечно «прикрашати» туристичну вулицю.
У столиці нині зроблено спробу вийти з глухого кута, але перші спроби діалогу між
архітекторами, громадою та владою поки не були вдалими. Дуже багато спірних питань
доведеться вирішити забудовнику й проектувальникам об’єкту. Але рухатися далі потрібно.
Нині забудовник – компанія «Маркон» – змінив команду архітекторів, які попросили першої
консультації у містобудівної ради столиці. Наразі проект майбутньої будівлі активно
коригується. Тому на розгляд архітектурно-містобудівної ради сьогодні представили
попередні архітектурно-планувальні рішення майбутньої споруди аби столичні спеціалісти
подивилися на об’єми споруди, що колись може постати. Але все, що було показано,
забракували. Як зауважив директор Департаменту містобудування та архітектури
Олександр Свистунов, на знаковій для Києва вулиці не може залишатися роками у такому
страшному стані недобудована споруда. Так чи інакше її доведеться завершити. «Тому нові
автори нового проекту попросили консультацій аби виконати роботу у відповідності до
всіх норм», – сказав Свистунов. «Посилаючись на Максима Берлінського, який визначив
Андріївський узвіз першою з усіх важливих містобудівних локацій Києва, скажу, що авторам
проекту треба ставитися до своєї роботи з величезною відповідальністю, – сказав
архітектор, член містобудівної ради Євген Лишанський. – Те, що ми бачимо сьогодні,
неприйнятно. Адже, щоби визначитися з об’ємами споруди, яка може постати на такому
відповідальному місці, треба розглянути генеральний план території разом з унікальним
оточуючим середовищем, пішохідними зв’язками й усім іншим. Тобто спочатку розглянути
уважно містобудівну частину й тоді можна буде з’ясувати, яких габаритів має бути споруда.
Крім того майбутня будова повинна мати унікальний й сучасний вигляд». На думку
керівника КО «Київгенплан» Сергія Броневицького, те, що на Андріївському узвозі має бути
саме готель,– це безперечно правильно обране призначення споруди. Але при
переформатуванні недобудови й наступному будівництві має бути дотримано всіх вимог
пам’ятникоохоронного законодавства. Із зауваженнями щодо пропозицій виступила
керівник ГО «Громада «Андріївський узвіз» Ольга Рутковська. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua

16.07.2019

ФДМ виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в
Яремче, який перебуває на балансі Нацбанку. Про це повідомив у Facebook в.о.
голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.
За його словами, стартова ціна - 64,4 млн грн, аукціон пройде 13 серпня у системі
ProZorro.Продажі. "Це вже не перша спроба продати "Прикарпаття". Оздоровчий комплекс у
відмінному стані, під охороною і підтримується у належному технічному стані, зимою
опалюється", - зазначив Трубаров. Він уточнив, що перша черга будівництва - будівля
корпусу №2 - повністю завершена, укомплектована меблями, сантехнікою, освітленням.
Але ще не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 м),
через що будівля не може експлуатуватися. Сама будівля складається з п’яти дворівневих
номерів та трьох апартаментів. Будинок побудували за індивідуальним проектом. Загальна
площа – 2 029,75 м². "Друга черга будівництва - це фактично будівництво контрольнопропускного пункту та підземних очисних споруд і реконструкція відкритої водойми, яке
інвестор має завершити протягом 1 року і ввести комплекс в експлуатацію. Оздоровчий
комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га", додав в.о. голови Фонду держмайна.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 TOURISM & REST
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ

Чистый доход туристического оператора Join Up!
в 2018 году составил 66 млн грн
06.07.2019

Чистый доход туристического оператора Join Up! в 2018 году составил
65,741 млн грн. Об этом сообщил туроператор Антимонопольному комитету
Украины (АМКУ), передает fixygen.ua
"Согласно отчету о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе), чистый
доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) ООО "Джоин ап!" за 2018 год
составляет 65,741 млн грн", - говорится в решении АМКУ от 21 июня 2019 года. Как
сообщалось, АМКУ наложил штраф на туроператора Join Up! в размере 1,5 млн грн за
распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями
будут перевозиться туристы. Собственниками туристического оператора JoinUp являются
Александр Альба и Юрий Альба.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 ВІДПОЧИНОК. РОЗВАРИ. ТОЩО
 ТЕАТРИ. КІНОТЕАТРИ. ДИТЯЧІ РОЗВАГИ. СПОРТИВНІ РОЗВАГИ. …

 СПОРТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА

Мотузковим парком на Позняках займеться
новий інвестор

Бізнес-партнер олігарха Коломойського побудує в Карпатах
біатлонний комплекс за 148 мільйонів

03.07.2019

Компанія ТОВ «Активна дарниця» виграла інвестиційний конкурс з
облаштування на території парку «Позняки», що розташований на вул.
Михайла Драгоманова у Дарницькому районі, мотузкового парку.
Подібний атракціон вже працює у парку з 2016 року, однак раніше ним опікувався
інший інвестор. Про це йдеться у Розпорядженні КМДА № 1171 від 27 червня 2019 року.
«Затвердити переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації
проекту «Облаштування мотузкового парку на території парку «Позняки» у Дарницькому
районі»… Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВНА ДАРНИЦЯ»», – йдеться у
тексті Розпорядження. Згідно з документом, Департамент економіки та інвестицій КМДА
має укласти відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником
проекту – комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дарницького
району м. Києва. Довідка: парк «Позняки» біля однойменної станції метро на пр. Миколи
Бажана, виник у 2003 році, свою назву отримав від житлового масиву Позняки, на території
якого і розташований. Зелені насадження парку складають близько 1,5 га. До парку
прилягає озеро, разом із яким його площа становить 9,39 га. Мотузковий парк на штучних
опорах відкрився у парку «Позняки» ще восени 2016 року. Його облаштувала компанія з
організації активного відпочинку «АКТИВНА КРАЇНА», що має 12 подібних об’єктів у різних
районах Києва, а також у Вінниці та у Тбілісі (Грузія).
Читати повністю >>>
© Анастасія Савицька
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua

12.07.2019

ТОВ “ПБС”, підконтрольна власникові курорту “Буковель”, нардепу та
бізнес-партнеру олігарха Ігоря Коломойського – Олександру Шевченко,
почне будівництво біатлонного комплексу.
Вартість будівництва в селі Поляниця на Прикарпатті - 148 мільйонів гривень,
повідомляється в системі “Прозорро”. Згідно з інформацією про предмет закупівлі,
переможець тендеру в 2019 році придбає і змонтує обладнання, виконає вертикальне
планування, побудує асфальтовану лижно-ролерну трасу, підпірну стінку стрільбища,
кабельні електролінії. Також будуть побудовані водопровідні та каналізаційні мережі,
системи засніження на біатлонній трасі, автомобільний тунель під лижно-ролерною
трасою, міст для автомобілів і лижно-ролерною трасою шириною 14 м, залізобетонний міст
і щебеневу основу автомобільної дороги. Також тендері брали участь ТОВ
“Полтавабудцентр” та ТОВ “Автомагістраль-Південь” з Одеси. Стартова ціна проекту
становила 153,2 млн. грн., але під час аукціону переможець знизив ціну на 3%.
Читати повністю >>>
За матеріалами reporter.net.ua

ПОСЛУГИ B2B

Власти Киева назначили нового руководителя
"Гидропарка"

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

17.07.2019

Департамент культуры Киевской городской государственной
администрации назначил Олега Челомбитько исполняющим обязанности
директора Парка культуры и отдыха "Гидропарк".
По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, главой "Гидропарка"
должен быть специалист, который сможет воплотить в жизнь масштабный проект
модернизации "Гидропарка". "Много лет парк нуждался в особом внимании и сейчас его
ждут очень большие изменения. Мы видим потенциал развития, и именно Олег Игоревич
знает, как это сделать", – прокомментировала Попова. По словам Челомбитько, он имеет
целью превратить "Гидропарк" в инновационный семейный парк отдыха, который будет
соответствовать европейским стандартам. "Уверен, что через некоторое время киевляне
будут иметь свое собственное пространство, где будут сочетаться природа и современные
технологии", – сказал Челомбитько. Как отметили в Департаменте культуры, одними из
первых шагов нового руководителя стало назначение обновленной охраны и очистки
территории от мусора. Прежним своим местом работы Челобитко указал медиагруппу
StarLightMedia и компанию по управлению недвижимостью Compass FM. В то же время,
согласно данным Единого госреестра, Челомбитько числится учредителем трех фирм,
занимающихся расследованиями и предоставлением услуг частных охранных фирм –
"Неера-Украина", "Керос-Щит, Центр", "Керос-Щит" (все – ООО, Киев).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 СПОРТ & ІГРИ
 АЗАРТНІ ІГРИ. РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ. ІНШЕ

Державна лотерея "КОСМОЛОТ"
припинила роботу
08.07.2019

В Українській національній лотереї заявили про припинення
розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ" з 6
липня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба УНЛ.
Зазначається, що продаж лотерейних білетів (прийняття ставок / сплата участі)
лотереї "КОСМОЛОТ" здійснювалась до 23:59:59 5 липня ц. р. "Усі прийняті оплати за участь
в державній грошовій миттєвій лотереї "КОСМОЛОТ" після 23:59:59 годин 05 липня 2019 р.
будуть вважатися незаконними та такими, що порушують вимоги ЗУ "Про державні лотереї
в Україні" та ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.
"Останнім днем дії посвідчень, виданих підприємством "Українська Національна Лотерея"
для розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ" є 5 липня 2019 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
До лотерейної мережі «М.С.Л.» приєднується
новий великий розповсюджувач
08.07.2019

У липні 2019 р. до оператора державних лотерей «М.С.Л.»
приєднується мережа розповсюджувачів «Космолот». Про це повідомляє
прес-служба компанії на корпоративному сайті msl.ua
Це сталось завдяки стратегії «М.С.Л.» виконувати всі норми законодавства України,
працювати відкрито і прозоро та дотримуватись принципів Відповідальної Гри
Європейської Лотерейної Асоціації та безпеки за стандартом Всесвітньої Лотерейної
Асоціації. Саме такі якості оператора державних лотерей є привабливими для
розповсюджувачів: лотерейний ринок вже давно готовий працювати без корупційного
тиску з боку чиновників, за цивілізованими та етичними правилами, із стратегічним
плануванням розвитку бізнесу. Як таке приєднання вплине на суспільство, лотерейний
ринок та на роботу «М.С.Л.»? По-перше, сплата податків. Усі розповсюджувачі державних
лотерей «М.С.Л.» працюють на обладнанні, яке підключено до центральної комп’ютерної
системи «М.С.Л.». А Держказначейство України має моніторинговий доступ до цієї системи,
тому у режимі реального часу контролює всі транзакції. По-друге, суспільство. «М.С.Л.»
усвідомлює, яку соціальну напругу створює той оператор державних лотерей, який свідомо
паплюжить українське законодавство та ігнорує потреби та вимоги громадянського
суспільства, а також змушує розповсюджувачів працювати на безпринципних та
небезпечних для суспільства умовах. У свою чергу, «М.С.Л.» протягом 6 років тричі було
сертифіковано за стандартом Відповідальної Гри Європейської Лотерейної Асоціації.
Оператор державних лотерей вимагає безумовного виконання цих принципів від своїх
партнерів та розповсюджувачів. «М.С.Л.» постійно контролює дотримання цих стандартів
та жорстко реагує у випадку їх невиконання. По-третє, лотерейний ринок. Приєднання
нового розповсюджувача до мережі «М.С.Л.» позитивно вплине на розвиток лотерейного
ринку України. Цей крок демонструє, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих
умовах, платити податки та бути безпечним для суспільства. Чим більше розповсюджувачів
вийде із штучно створеної тіні, тим більш прозорим, а значить безпечним для суспільства і
вигідним для держави і бізнесу стане лотерейний ринок. Водночас, лотерейний ринок
України все ще залишається далеким від ідеального. …
Читати повністю >>>
За матеріалами msl.ua
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Аутсорсинговая компания EBS приобрела
компанию "Интеркомп-Украина"
11.07.2019

Аутсорсинговая компания EBS приобрела компанию ООО "ИнтеркомпУкраина" (Киев) – провайдера услуг в области финансового и кадрового
аутсорсинга, сообщила EBS в пресс-релизе.
Согласно ему, сделка была завершена 10 июля, в ближайшее время компания сменит
название на Emergex Payroll Solutions (EPS) и будет работать в рамках единой компании и
бренда EBS. "Мы уверены, что синергия экспертизы двух крупнейших игроков рынка
позволит вывести аутсорсинг в Украине на качественно новый уровень, предлагая нашим
клиентам комплексные решения для бизнеса и новые технологические продукты", приводится в сообщении комментарий руководителя "Интеркомп-Украина" Марины
Макаренко. "Мы очень рады, что долгий процесс подготовки к транзакции закончено и
можем, наконец, перейти к операционному объединению…", – отметила управляющий
партнер и директор EBS Елена Вольская. До недавнего времени владельцем "ИнтеркомпУкраина" с уставным капиталом 757,007 тыс. грн выступала компания "Дестил Сервисез
Лимитед", бенефициары которого в госреестре отсутствовали "из-за юридической природы
партнерства". В настоящее время 70% принадлежит украинскому ООО "Эмерджекс
Аутсорсинг" (ЭА, Киев), в котором 25% владеет Елена Вольская и 75% – Наталия Саргунс, а
30% – Emergex business solutions ltd (Кипр), бенефициарами которой выступают те же лица.
Как отмечается в релизе, на международном рынке "Интеркомп-Украина" сотрудничает с
компанией ADP Employer Services International - крупнейшим в мире провайдером услуг
аутсорсинга бизнес-процессов, а также партнером по предоставлению услуг по расчету
заработной платы. Выручка "Интеркомп-Украина" в 2017 г. выросла на 29,2% – до 38,14
млн грн, а чистая прибыль – на 33,6%, до 10,58 млн грн. Данные за 2018 год пока
отсутствуют. Согласно релизу, "Интеркомп" работает на рынке СНГ (РФ, Казахстан, Украина
и Азербайджан) 25 лет, обслуживая около 800 клиентов в 30 отраслях бизнеса и имея около
750 специалистов. На рынок Украины компания вышла 12 лет назад и обслуживает 120
клиентов. Выручка "ЕА" в 2017 г. увеличилась на 14,9% – до 58,8 млн грн при сокращении
чистой прибыли на 15,7% – до 5,45 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру
з обігом у 700 млн грн
19.07.2019

У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним
обігом у 700 мільйонів гривень. Про це агентству УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, організатори протиправного механізму зареєстрували низку
фіктивних підприємств для надання послуг з ухилення від сплати податків, шляхом
штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів
комерсантів у готівку. Ділки обслуговували клієнтів по всій території країни, а також
здійснювали оборудки з державними коштами, зазначили у СБУ. Правоохоронці затримали
у столиці одного із кур’єрів конвертцентру із великою сумою готівки. В офісних
приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи
фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та
бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та
валюту обсягом близько 1,5 мільйони у гривневому еквіваленті, додали у спецслужбі.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191
(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем) та ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, також у Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального
конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Реформы в Украине позволят ускорить экономический
рост свыше 5-6% в год - Липтон

РТМ-Украина в 2 раза сократила количество собственных
рекламных конструкций в столице
09.07.2019

С начала 2019 г. оператор наружной рекламы «РТМ-Украина» в 2
раза сократил количество собственных рекламных конструкций в столице.
Об этом сообщает издание mmr.ua
За 1-е полугодие т.г. 718 единиц рекламного инвентаря 6 форматов демонтировано
компанией . Из них 209 носителей малого городского формата (сити-лайты и пилоны); 78
скроллов (средний городской формат от 7 кв. м); 409 рекламных щитов от 18 кв. м и более
и 22 конструкции с площадью рекламной поверхности от 32 кв. м. Демонтажи проведены
во исполнение Правил размещения рекламных средств в Киеве, утвержденных Решением
Киевского горсовета 20.04.2017 г. N 223/2445. Реформирование наружной рекламы Киева
означает сокращение количества носителей и строгое расположение оставшихся в соответствии со Схемами размещения наземных рекламных средств. «РТМ-Украина» фактически
выполнила план по сокращению своего инвентаря: до конца года осталось демонтировать
8 рекламных конструкций. На местах, отвечающих Схемам размещения, устанавливаем
обновленные высокотехнологичные носители допустимых форматов. «РТМ-Украина» лидер рынка цифровой Outdoor-рекламы: с начала года в Киеве компанией размещены 80
современных цифровых панелей 75” и 154”. Кроме того, на строго обозначенных местах
смонтировали 100 сити-лайтов, 72 скролла, 177 рекламных щитов 3х6 м и 3 супер-сайта от
32 кв. м. Инвестиции компании в плановые демонтажи составили 4 млн грн. Наибольшее
количество вложений сделано в развитие цифровых сетей - 28 млн грн. ….
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Із початку 2019 року демонтовано 8 529
незаконних рекламних засобів

02.07.2019

Реформы позволят Украине ускорить экономический рост свыше 56% в год, полагает первый заместитель директора-распорядителя
Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.
"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине
нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный
сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это
воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это
капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство
провести эти изменения", - сказал Липтон. Он подчеркнул, что уверен в возможности
Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако
если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора
экономики, если останутся не реформированными институции, этого не произойдет,
отметил он. Поэтому Украине следует определиться с четким выбором, добавил Липтон:
"Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией (президента - ИФ), а
вскоре - и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и
управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", добавил он. Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, первый заместитель
директора-распорядителя МВФ указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно
было привлечь инвесторов. "Однако несколько четких шагов помогли изменить эту
ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и
установление правового поля, где "контракт - это контракт", - отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Україні треба забезпечити відкриття і лібералізацію ринків
для приватного капіталу

10.07.2019

Із 1 січня до 1 липня в столиці демонтовано 8529 незаконних
рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.
Про це повідомляє kyivcity.gov.ua
Так, за період із 1 січня до 1 липня, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості:
банер – 1780; вивіска – 2192; електронне табло – 66; елементи благоустрою – 2; конструкція
на даху – 134; кронштейн – 854; лайтпостер, що стоїть окремо, – 94; лайтпостер на фасаді –
4; прапор, прапорець – 56; телевізійний екран на фасаді – 5; телевізійний екран, що стоїть
окремо, – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 1315; транспорт – 25; тумба, що
стоїть окремо, – 176; холдер – 644; щит на фасаді – 47; щит, що стоїть окремо, – 1132. Окрім
того, протягом останнього місяця (червня) у столиці демонтовано 1121 незаконну
рекламну конструкцію, серед яких 690 одиниць демонтували їхні власник: банер – 204;
вивіска – 246; електронне табло – 8; конструкція на даху – 12; кронштейн – 75; лайтпостер,
що стоїть окремо, – 22; прапор, прапорець – 5; тимчасова виносна спеціальна конструкція –
254; транспорт – 2; тумба, що стоїть окремо, – 16; холдер – 71; щит на фасаді – 8; щит, що
стоїть окремо, – 198. «Ми продовжуємо приводити рекламу до ладу в усій столиці. У свою
чергу, це стосується Схеми розміщення наземних рекламних засобів, яку ми наразі активно
втілюємо в життя. На сьогодні в Києві налічується 4784 «наземки», а ще в 2015 році їх було
майже 12 тис. Уже незабаром їх максимальна кількість не перевищуватиме 4390 одиниць»,
– зазначив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов. Також він
додав, що найбільшу кількість рекламних засобів складають саме вивіски. Начальник
Управління нагадав підприємцям, що протягом 10 робочих днів кожен із них, просто не
виходячи з дому, може отримати рішення про відповідність чи невідповідність вивіски,
встановленим вимогам. Він закликав користуватись онлайн-системою, де можливо подати
таку заявку: https://eadv.kyivcity.gov.ua. «Якщо у підприємця виникають питання щодо
розміщення його рекламних засобів – у приміщенні КП «Київреклама» проходять
консультації. Наші спеціалісти доступно розкажуть, як правильно оформити рекламну
конструкцію, за якими вимогами, якою вона має бути та де розміщуватись. Тож кожен
охочий може завітати за адресою: Боричів узвіз, 8 о 14:00, кожного вівторка. Зробимо Київ
гарним разом!», – наголосив начальник Управління. Нагадаємо, що упродовж 2018 року в
Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ТВ КАНАЛИ

Заява Group DF щодо неправдивої інформації
про продаж частки у телеканалі “Інтер”
01.07.2019

Компания Group DF категорично спростовує поширену низкою
українських медіа інформацію про нібито продаж Дмитром Фірташем своєї
частки в телеканалі «Інтер».
Ніяких переговорів про продаж частки Дмитра Фірташа в телеканалі «Інтер» ні з ким
не велося і на сьогоднішній день не ведеться. Поява цієї інформації є навмисним
інформаційним вкиданням, запущеним політичними опонентами Дмитра Фірташа. Також
мова може йти про недобросовісну конкуренцію, аж до підготовки рейдерської атаки на
медіа актив Group DF.
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
ДБР підтвердило обшуки на "Прямому",
про які заявив Портнов
01.07.2019

На каналі "Прямий", який належить екс-Президенту П.Порошенку,
проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання
коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.
"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка "Прямий". Там зараз проходить
санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію
акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - повідомив колишній
перший заступник глави Адміністрації Президента України В.Януковича Андрій Портнов на
своїй сторінці в Facebook. Як повідомило Українським Новинам джерело в Державному
бюро розслідувань, ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий". "Так, такі обшуки
проводяться", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, слідчі дії санкціоновані
судом. Співрозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводяться
обшуки. Водночас, ДБР в своєму Facebook близько 17:30 повідомило, що слідчі дії дійсно
проводяться. "Держбюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового
розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Їх
конкретизація неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування", - написало
ДБР. Зазначається, що всі слідчі дії проводяться відповідно до Закону. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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03.07.2019

Перший віце-прем‘єр України С.Кубів взяв участь в дискусії «Візія:
Україна – країна з високими доходами» у рамках Міжнародної
конференції з питань реформ в Україні у м. Торонто, Канада.
Степан Кубів підкреслив, що наразі Україна демонструє впевнене економічне
зростання, однак його темпи є занадто повільними для повноцінних змін в Україні. «Щоб
економічне зростання було більш динамічним слід забезпечити відкриття і лібералізацію
ринків для входження приватного капіталу в енергетиці, агроіндустрії, інфраструктурі,
фінансовому секторі, а також забезпечити умови для розвитку приватного бізнесу:
дерегуляцію, захист прав власності, верховенство права, справедливу судову систему,
ефективні антикорупційні заходи», - наголосив Степан Кубів. Степан Кубів зазначив, що
наразі Україна одночасно реалізує кілька стратегічних завдань. Це вимагає мультиплікації
зусиль та пошуку оптимально дієвих інструментів для прискорення зростання та реформ.
«Цифровізація дозволяє одночасно вирішити питання ефективності та прозорості
державного управління, подолання корупції, інклюзивності в економіці, освіті, соціальній
сфері. Цифровізація - це потужний стимул до розвитку міст, створення “смарт”
інфраструктури, медицини, державних сервісів. А ще цифрові сервіси - це додаткові 7-8% до
зростання ВВП України щороку», - наголосив Степан Кубів. Перший віце-прем‘єр-міністр
України зазначив, що завдяки можливостям Угоди про вільну торгівлю Україна-Канада в
обох наших країн є можливість взаємодії у напрямку високих технологій та цифрових
рішень, обміну досвідом та створення спільних інноваційних продуктів. «Україна повинна
бути більш амбітною - як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені. Можна
порівнювати успіхи України з успіхами інших країн, але усі ми унікальні. Тому Україна
цілком здатна здійснити власний неповторний успіх. Як свого часу зробила це Канада, що
вчора відзначила свою 152 річницю», - підсумував Степан Кубів.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Україна має хороші шанси прискорити реформи і зростання
після виборів до ВР - аналітики BоAML
15.07.2019

Отримання пропрезидентською партією "Слуга народу" більшості у
ВР або формування нею ідеологічної коаліції дадуть змогу сформувати уряд,
домовитися про нову програму з МВФ і прискорити реформи в Україні, що
приведе до збільшення темпів зростання її економіки.
Такий позитивний сценарій можливих підсумків виборів описали аналітики Bank Of
America Merrill Lynch (BoAML). "Програми ключових політичних партій припускають, що
наступна ВР буде відкрита для глибоких реформ, які раніше були неможливі", наголошується в огляді банку, що вийшов минулого тижня перед призначеними на 21
липня позачерговими парламентськими виборами. Серед таких реформ аналітики
називають запуск ринку землі з ефектом прискорення зростання ВВП (який наразі
потенційно оцінюється в 3%) мінімум на 1 процентний пункт (п.п.) і додатковими $1-2
млрд інвестицій щорічно, а також перехід на податок на виведений капітал, який може
додати до зростання ще 1 п.п. У BoAML вважають, що домовленості про нову програму з
МВФ на чотири роки обсягом $8-9 млрд може бути досягнуто вже у жовтні-листопаді.
Відсутність програми залишається ключовим ризиком, проте в умовах великих зовнішніх
виплат протягом найближчих років Україні буде складно впоратися з ними без співпраці з
фондом, наголошується в огляді. У разі успішної нової програми з МВФ до кінця
президентського терміну Зеленського міжнародні резерви України можуть збільшитися до
$25 млрд, вважають аналітики. На їхню думку, зростання економіки України в 2019 році
може становити 3,2%, що дасть змогу інвесторам у 2021 році отримати перші, хай і
невеликі, виплати за ВВП-варантами, а це стане важливим тригером для купівлі цих
паперів. У BoAML оцінюють їхню справедливу вартість на рівні близько 86% від номіналу
на базі консервативних припущень про зростання і волатильність, тоді як останнім часом
вони котируються трохи вище 70%. Що стосується єврооблігацій України, то аналітики
зберігають за ними рекомендацію overweight: незважаючи на вже значне подорожчання
паперів із початку цього року, вони зберігають потенціал до подальшого зниження ставок.
Автори огляду також відзначають високий інтерес до ринку ОВДП, де ставки 6-міс. ОВДП
становлять близько 17,5% за прогнозованої середньорічної інфляції 8% й очікуваному її
зниженні до 6% у наступному році. Відповідно до огляду, Нацбанк може знизити облікову
ставку в цьому році до 16%, а в наступному - до 14% річних за середньорічного курсу гривні
близько 27 грн/$1 у цьому році і 27,5 грн/$1 - у наступному. Аналітики BoAML вважають,
що в 2019-2020 рр. Україна зможе домогтися підвищення кредитного рейтингу з "B-" до
"B+", у перспективі її папери могли б торгуватися десь на рівні паперів Єгипту.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Аtlantic Сouncil: Пять причин, которые позволяют инвесторам
взглянуть на Украину по-иному
03.07.2019

Третья по счету Конференция по поддержке реформ в Украине началась: 2 июля. Организаторами являются правительства Канады и Украины,
участие в ней принимают президент Украины и премьер-министр Канады.
Это международное мероприятие на уровне министров опирается на позитивный
опыт конференций, состоявшихся ранее в Лондоне и Копенгагене, посвященных успехам
Украины и е достижениям в области реформ, а также создаст возможности для
формирования и популяризации ее амбициозных планов по укреплению демократической
подотчетности, целостности и процветания украинского народа. 3 июля фокус
переместится на Украинский Дом Торонто, организаторами мероприятия являются
"Украинвест", Фонд "Украинский Дом" и Фонд Виктора Пинчука. Проект "Украинский дом",
запущенный два года назад в Давосе во время Всемирного экономического форума, собрал
более 5000 гостей в первый год и более 100 000 онлайн-участников в этом году.
Украинский Дом Торонто призван повысить динамичную энергию Новой Украины –
крупнейшей в Европе страны, движимой инновациями, страстью к свободе и творческим
талантом высокообразованного нового поколения украинцев. Среди аудитории
мероприятия международные СМИ и мировые лидеры. Проводимый в этом году
Украинский Дом Торонто является важной частью Конференции по поддержке реформ в
Украине. Событие станет активным центром гостеприимства и взаимодействия
участников, включая серию дискуссий о вкладе Украины в процесс разрешения глобальных
вызовов, которые определяют наше общее будущее, включая уровень защиты данных,
кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа больших данных – во всех
секторах, в которых Украина является мировым лидером. Дискуссии также будут
посвящены возможностям инвестирования в украинский рынок электроэнергии,
проблемам западной либеральной демократии и глобальной безопасности, а также теме
аэрокосмической и ракетной техники.
Амбиции Украинского Дома Торонто опираются на процессы, проявившиеся за
последний год: возобновление доверия и интереса инвесторов к работе на украинском
рынке. С моей точки зрения, Украина вернулась на радар мирового инвестора, и правоту
этого утверждения подтверждают пять веских причин:
1. Недавние президентские выборы были честными, прозрачными и заслуживающими
доверия. Произошла плавная передача власти, и новая администрация вступила в
должность. Легко не придать этому важности. Но многие страны мира, особенно те,
которые были подавлены тоталитарным режимом, боролись за создание
функционирующей демократии. А Украине удалось это сделать. Плавный переход
подчеркивает статус Украины как стабильного, безопасного и предсказуемого
развивающегося рынка. Это еще один признак того, что Украина движется вперед
как современная динамичная западная демократия с 1000-летней европейской
историей.
2. Неослабевающая европейская интеграция. Украина привержена европейскому
будущему и успешно переориентирует свою экономику с России на Европейский
Союз. Половина украинского экспорта сегодня идет в ЕС, и только 7 процентов идет
в Россию. С момента подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2017 году люди и
товары перемещаются более свободно, а процветающие отношения дополняют
комплексную программу экономических реформ. После пяти лет глубоких
структурных реформ экономический рост набирает обороты, и иностранные
инвестиции возвращаются в Украину.
3. Навыки и Масштабность. Украина является крупнейшей европейской страной, и
обладает самым высоким ресурсом высококвалифицированных кадров. В стране
выпускается больше специалистов инженерных специальностей, чем в любой
другой европейской стране. Неудивительно, что такие компании, как Boeing, Siemens
и Oracle, создали в стране офисы для проведения исследований и разработок. В
Украине есть пространство для расширения, недооцененные активы и хорошая
квалифицированная рабочая сила.
4. Инновации. Украина избавляется от вспомогательной роли и превращается в
инновационную страну. Ring, приложение, позволяющее с помощью мобильного
телефона ответить на звонок в дверь, является лишь одним из нововведений,
разработанных в Украине. Украина уже произвела инвестиционные проекты по
технологии «единорога», оцениваемые в более 1 миллиарда долларов. Список
включает Bitfury - и еще несколько быстро растущих предприятий, включая Gitlab,
Grammarly, Petcube, Softserve, Ciklum и компанию электронной коммерции Rozetka.
5. Качество жизни. Какими бы привлекательными ни были условия, трудно заставить
бизнесменов инвестировать в страну, если у работников компаний нет возможности
отдохнуть в выходные дни. Вероятно, это отчасти объясняет успех лондонского
Сити, который привлекает банкиров больше, чем, например, Франкфурт. В этом
смысле Киев и Львов быстро становятся популярными туристическими
направлениями, людям нравится отличная еда, бары, где можно повеселиться,
классическая архитектура этих городов и дружелюбность местных жителей. Это
лишь некоторые из факторов, которые побудили Forbes в апреле назвать Киев
"самой крутой столицей Восточной Европы". Но прежде всего, Украинский Дом
Торонто станет платформой для инвесторов, они смогут изучить все, что Украина
может предложить, и многое другое.
Читать полностью >>>
По материалам uainfo.org

© Даниэль Билак
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МВФ — не кіно. Як Україна планує
повернути кредитора
11.07.2019

За півтора місяця президенства МВФ перетворився для Зеленського з
ворога на екрані на "надійного партнера" в реальному житті. Коли в Україну
приїде місія фонду і про що буде домовлятись з новим українським урядом?
"Україна схожа на "акторку німецьких фільмів для дорослих", яка "готова прийняти
будь-яку кількість з будь-якого боку", - жартував у 2016 р. шоумен Володимир Зеленський
про Україну, яка позичає кошти від міжнародних партнерів. Цей жарт тоді викликав
неабиякий резонанс і обурення частини суспільства. Пізніше комік написав на своїй
сторінці в Facebook: "Жарт, який викликав бурхливе обговорення, не має двох, трьох
смислів. Суть цієї репризи проста: досить брати кредити, за які відповідатимуть наші діти,
онуки і ті, хто буде жити після нас". "Ми – гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут
немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, не про людей і не
про нашу країну", – пояснив Зеленський. На цьому команда майбутнього президентва не
зупинилась і продовжила "штурмувати" співпрацю України з міжнародними кредиторами,
але уже в інших шоу-проектах. Для багатьох українців головним опонентом співпраці з
МВФ став так само і головний герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько, якого
грав Зеленський. У фільмі він брутально послав МВФ через неприйнятність умов фонду.
"Ми не попрошайки та не гастарбайтери", - аргументував кіношний президент. Однак
реальність зовсім інша і Зеленський-2019 ті жарти уже згадує неохоче. "Голобородько МВФ
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посилав, але так не буде. Ніхто не збирається сваритися", - запевняв кандидат в президенти
Володимир Зеленський у квітні 2019 р. Ця заява була першою ознакою того, що Зеленський
у ролі президента не так вже й відрізнятиметься від попередників і не розриватиме
відносини з кредиторами. Ще за півтора місяця президенства МВФ перетворився для
Зеленського з ворога на екрані на "надійного партнера", якому Україна повертатиме борги,
в реальності. "Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним
партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також
залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань", - запевняв голова
держави представників місіїі МВФ на зустрічі у травні. Недавно президент запросив
делегацію фонду відвідати Київ для досягнення робочої домовленості щодо нової
програми. А представник президента в Кабміні Андрій Герус висловив сподівання, що візит
може відбутися уже в серпні. Чи справді це так?
Що Україна розраховує отримати від МВФ. У 2018 році Україна підписала з
кредитором програму stand-by. Вона розрахована на 14 місяців, протягом яких країна може
отримати 3,9 млрд дол. За цей час Київ отримав лише один транш у розмірі 1,4 млрд дол.
Після цього програма стала на паузу. Її перегляди були заплановані на травень та листопад
2019 року. Перший перегляд не відбувся і особливих підстав розраховувати на другий теж
нема. Чому? Змінилась влада і тепер Україна розраховує підписати з кредитором нову
програму. "Це повинна бути програма розширеного фінансування EFF на три роки", сказала ЕП заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Втім, можливі варіанти. "Україна
зацікавлена в програмі на три-чотири роки, яка б покривала значний період нового
політичного циклу, але це може бути і stand-by. Для нас важлива різниця у термінах
повернення коштів. При EFF виплати більше розтягнені в часі, тож вона пріоритетніша", сказав ЕП поінформований співрозмовник в уряді. Обсяг фінансування визначається з
огляду на те, скільки країні потрібно для підтримки макроекономічної стабільності. Цей
показник рахують НБУ і Мінфін. Остаточної суми ще нема. Джерела ЕП кажуть, що це буде
менше, ніж у 2015 р. Програма stand-by дозволяє покрити термінові потреби країни в
ресурсі, оперативно запобігти кризовим явищам, підтримати економічне зростання.
Програма EFF (Extended Fund Facility, механізм розширеного фінансування) виділяється
країнам з повільним економічним ростом та слабким платіжним балансом і передбачає
реалізацію комплексних реформ та структурних змін. За роки незалежності Україна
співпрацювала з МВФ на умовах програми EFF двічі: у 1998-2002 роках та у 2015 році.
Кошти йшли на поповнення валютних резервів НБУ.
Що може передбачати нова програма. Як коротко - те саме, що й поточна, але в
більш розгорнутому вигляді. Детальніше - завершення реформи державної податкової та
державної митної служб, повноцінну роботу Антикорупційного суду, ухвалення збалансованого бюджету-2020, нагляд в банківському секторі, проведення великої приватизації. Як
повідомили ЕП співрозмовники, у нову програму повернеться зобов'язання України
запустити ринок землі. Цей пункт був серед умов попередніх програм. Він важливий не
тільки для МВФ, а й для інших кредиторів - ЄС та Світового банку. Зеленський заявив, що
ухвалити закон про ринок землі можна у 2019 році, однак це залежить від низки факторів.
Наразі від команди президента нема чітких заяв щодо змісту законопроекту про ринок
землі: обере команда нового глави держави один із запропонованих попередниками чи
писатиме свій проект. Якщо Зеленський вирішить готувати новий документ, то це
станеться після обрання парламенту і формування уряду. "Якщо підготують і ухвалять
навесні 2020 року, це буде дуже хороший сценарій", - каже співрозмовник ЕП.
Коли приїде МВФ. Перебування у програмі МВФ дозволяє Україні виходити на
зовнішні та внутрішні ринки на комфортних умовах і рефінансувати борги. В НБУ та уряді
стверджують: з точки зору боргових платежів 2019 рік вдасться пережити без траншу.
Якщо глянути на баланс валюти, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас
Котович, транші МВФ наразі не є критичними. На початку липня золотовалютні резерви
перевищували 20 млрд дол, у тому числі на рахунках уряду було близько 3 млрд дол. "Цих
коштів повинно вистачити для виплат за державним боргом принаймні до кінця 2019 року,
а резерви можуть скоротитися до $18 млрд, що не надто критично", - каже він. Досягнення
домовленостей про нову програму, навіть без осіннього траншу, дозволить Мінфіну
отримати €500 млн макрофінансової допомоги від ЄС та завершити домовленості щодо
обсягу фінансування від Світового банку. Коли можна розраховувати на приїзд місії? Герус
припустив, що експерти МВФ можуть приїхати у серпні. Це малоймовірно. По-перше - через
графік роботи фонду: у серпні кредитор бере паузу в ухваленні рішень. По-друге, він дав
зрозуміти, що наступного разу місія приїде не просто після виборів, а "щойно новий уряд
визначиться з пріоритетами своєї політики". Прогнозується, що новий уряд з'явиться не
раніше вересня. Крім того, для продовження співпраці важливо повернути кримінальну
відповідальність за незаконне збагачення та утриматися від спроб в ручному режимі
уникнути переходу на ринкову ціну на газ з 2020 року.
Читати повністю >>>
© Галина Калачова
За матеріалами epravda.com.ua
"Фокуси" тіньової економіки: за що ми
маємо бути їй вдячні
18.07.2019

Рівень тіньової економіки в Україні повільно, але неухильно
знижується. У цьому переконує доповідь "Загальні тенденції тіньової
економіки в Україні 2018 р.", підготовлена Міністерством економічного
розвитку і торгівлі.
За підрахунками Мінекономіки, тіньова економіка в Україні за підсумками 2018 року
становить 30% ВВП. Тоді як 2017-го вона досягала 32%. Взагалі, за останні майже 20 років
найвищий рівень тіньової економіки Мінекономіки показало 2014 року – 43%. Але вже
наступного року тіньовий сектор скоротився до 40%, 2016-го – до 35, 2017-го – до 32, і,
нарешті, до кінця 2018 року впав до 30%. У МЕРТ вважають, що зниження рівня тіньової
економіки відбувається завдяки тривалим реформам, посиленню ринкових тенденцій і
сприятливим умовам ведення бізнесу в Україні. А стримує темпи детінізації насамперед
наявність непідконтрольних територій на Сході країни. Що таке "тіньова економіка"? Як
підраховують її розмір і наскільки "тінь" заважає українській економіці? В яких галузях
тіньового бізнесу найбільше? Сайт "Сьогодні" шукав відповіді на ці запитання.
Витрати населення видають рівень "тіні". До тіньової економіки прийнято
відносити як незаконний бізнес на кшталт торгівлі зброєю або наркотиками, так і власну
продукцію домогосподарств. А ще контрабанду, торгівлю контрафактною продукцією і
тому подібні речі. Тобто до поняття тіньової економіки входять абсолютно різні економічні
явища, які об'єднані лише однією спільною рисою: держава їх не може контролювати і
вести облік. За одностайними оцінками фахівців, підрахувати рівень тіньової економіки –
завдання непросте. Адже тому цей сектор і називають "тіньовим", що він не піддається
контролю і обліку з боку держави. Зважаючи на це для визначення масштабів тіньового
сектора використовують комбінацію різних непрямих методів. МЕРТ використовує
електричний і монетарний методи, метод збитковості підприємств і метод "витрати
населення – роздрібний товарообіг". Комбінація даних, отриманих в результаті
застосування всіх цих методів, і дає Мінекономіки якийсь усереднений показник, який
представляють як рівень тіньової економіки. Правду кажучи, кожен використовуваний
метод показує різні дані про тіньову економіку, причому дуже різні. Наприклад,
найбільший рівень тіньової економіки дає метод "витрати населення – роздрібний
товарообіг" . Він полягає в зіставленні даних про зростання зарплат, а також про обсяг
витрат домогосподарств і розмір роздрібного товарообігу. За цим методом, тіньова
економіка в Україні становить 46% обсягу офіційного ВВП. 2017 р. було 48%. Але цього року
МЕРТ вирішив "удосконалити" цей метод, включивши до нього також продаж
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домогосподарствами власної сільгосппродукції на неформальних ринках і "дооцінені"
обсяги комерційних послуг для населення. За новою системою підрахунків, цей метод
показав рівень тіньової економіки вже в 54%. Найнижчий відсоток "тіні" дає метод
збитковості підприємств – всього 18% (2017-го було 22%). При цьому методі
використовуються дані про фінансові результати діяльності підприємств, а також дані про
сплачені податки. "Електричний метод" полягає в порівнянні споживання електроенергії та
зростання ВВП. Грубо кажучи, якщо споживання енергії падає, а ВВП зростає, значить,
тіньовий сектор збільшується за "електричним" методом, рівень ВВП в даний час становить
27% (2017-го було 28%). І, нарешті, монетарний метод враховує обсяг готівки в обігу. Цей
метод показав 23% тіньового сектора в Україні (2017 року було 24%). Але нинішнього року
і цей метод був удосконалений, як повідомляє МЕРТ. І, за уточненими даними, рівень "тіні"
виявився вищим – 39%. Причому, порівняно з минулим роком, він зріс на 1%.
Який сектор "найтіньовіший". Мінекономіки підраховує також відсоток тіньового
сектора в кожній з галузей економіки (за класифікатором видів економічної діяльності –
КВЕД). Причому результати виявляються досить несподіваними. Так, найбільший рівень
тіньового сегмента протягом останніх років налічують в секторі... "Фінансова та страхова
діяльність" – 40%. І це незважаючи на проведене "очищення" банківського сектора і на те,
що МВФ та інші міжнародні організації вважають реформу банківського сектора однією з
найуспішніших і найпродуктивніших з усіх, що проводилися в Україні останніми роками. У
попередніх звітах про тіньову економіку зазначалося, що традиційно високий рівень "тіні" в
фінансовому секторі пояснюється тим, що через ці компанії відбувається зазвичай
мінімізація податків. А ось найменш "сірим" в МЕРТ називають сектор "Сільське, лісове і
рибне господарство" – 12%. Хоча саме цей сектор асоціюється з нелегальною вирубкою лісу
і контрабандою деревини, браконьєрством і т.п. Передостаннім за рівнем тінізації виявився
сектор торгівлі – всього 18%. Хоча в уявленні обивателя саме в сфері торгівлі найбільший
оборот контрабандних товарів, найбільше число офіційно не працевлаштованих
працівників і несплачених податків.
Рахувати можна по-різному. Експерти висловлюють сумніви в коректності даних
про тіньову економіку, які демонструє МЕРТ. "Показник тіньової економіки, який визначає
наш МЕРТ, не є адекватним. За їхніми даними, останніми роками тіньова економіка в
Україні знизилася з 40% до 30. Але низка емпіричних спостережень на мікрорівні дозволяє
вважати, що рівень тіньової економіки набагато більше. Взяти, наприклад, ринок тінізації
оплати праці, сферу торгівлі. Скажімо, електричний метод не враховує процес
деіндустріалізації нашої економіки. У нас зараз дуже високий рівень видобувних секторів
економіки, сільського господарства, сектор послуг. А в цих сферах немає прямої кореляції
між споживанням електроенергії та зростанням виробництва. Другий момент – вони не
враховують зменшення обігу готівки, яке проводить Нацбанк. Крім того, я проаналізував
дані щодо фінансових операцій, операцій з нерухомістю, торгівлі, і вважаю, що показники
дуже сильно занижені. "Торговий" метод не враховує, що торгівля у нас підігрівається
надходженнями грошей від трудових мігрантів, а це майже 10 млрд доларів. І їх ніяк не
можна вважати грошима, які перейшли з тіньової економіки в "білу", – перераховує
економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ. На думку експерта, реальний рівень тіньової
економіки становить приблизно 50%. Заступник директора Національного інституту
стратегічних досліджень Ярослав Жаліло також вважає, що показники МЕРТ можуть бути
занижені. "Я б дуже обережно ставився до коректності тих методів, які використовує МЕРТ,
в умовах тих економічних коливань, які властиві українській економіці останнім часом.
Однозначно, що, коли відбувається різке падіння ділової активності, ознаки, за якими
оцінюють тіньову економіку, зростають. Коли економіка країни рухається за стабільною
траєкторією, ці методики можуть відображати реальність. Але що стосується української
економіки, я б не ризикнув говорити, що тіньова економіка однозначно зменшується. Крім
того, наприклад, що стосується "електричного методу", зараз відбувається зміна
технологій, розвиток енергозберігаючих технологій, змінюється структура економіки з
поступовим витісненням енергоємних виробництв. Зокрема, це сталося після того, як ми
втратили частину економіки на Сході України. Що стосується монетарного методу –
частина готівкового обігу об'єктивно зменшується, Нацбанк проводить політику жорсткого
обмеження монетарної маси, що впливає і на обсяги грошової пропозиції і на грошовий
оборот. І такі приклади можна продовжувати. Тому, повторюю, я б не ризикнув
стверджувати, що рівень тінізації економіки зменшується", – каже Ярослав Жаліло.
Експерти також звертають увагу на логічну невідповідність між показниками детінізації і
зростання ВВП. "Вони щороку показують зниження тіньової економіки приблизно на 3%. А
ВВП в останніми роками розвивався набагато повільніше. То що виходить? У нас реальне
зростання ВВП відбувається виключно за рахунок детінізації, а сама економіка взагалі не
зростає і навіть падає? Я вважаю, це абсолютно суперечливі цифри", – говорить Олексій
Кущ. Ярослав Жаліло говорить про те ж: "Якщо економіка зростає, а рівень тінізації
зменшується, то ми розуміємо, що економіка реально не зростає, а просто відбувається
перетік з тіньового сектора в "білий". Але у нас насправді економіка зростає, зростають
доходи людей, рівень споживання. А це означає, що відбувається не перерозподіл, а саме
зростання. І в такій ситуації тіньова економіка також отримує додатковий імпульс і,
виходячи з цього параметра, вона може зростати. Так, відбувається обмеження
контрабанди, включаються нові методи контролю, але який чинник більше спрацьовує – на
плюс чи на мінус – я б не взявся говорити", – пояснює експерт.
Тіньова економіка – це погано чи не дуже? На підсвідомому рівні ми розуміємо, що
високий рівень тіньової економіки – це погано для економіки офіційної. Це несплачені
податки і недоотримані гроші до бюджету, процвітання корупції і соціальна незахищеність
працівника "тіньової" сфери. МЕРТ називає й інші негативні фактори, які безпосередньо
пов'язані з тінізацією економіки. Такі, як спотворення механізмів дії законів і інструментів
ринку, низька ефективність державних інститутів тощо. Однак економісти вважають, що в
існуванні тіньової економіки є і свої плюси. Як мінімум, для населення країни. "Зрозуміло,
що тіньова економіка – це зло. По-перше, тому, що вона породжує корупцію. Ці явища один
без одного не існують. По-друге, тіньова економіка виводить за межі фіскальної системи
велику кількість коштів і тим самим обмежує ресурси бюджету. По-третє, в тіньовій
економіці не захищені права людей на працю, на пенсію, на нормальні умови праці і т.д. а
крім того, сам бізнес, який знаходиться в тіньовому секторі, не може розраховувати на
законний захист своїх інтересів. Ну, і в країнах з високим рівнем тіньової економіки вся
економіка виходить погано керованою взагалі. Але, з іншого боку, в тіньовій економіці є і
позитив. По-перше, для людей тіньова зайнятість в умовах неможливості офіційного
працевлаштування – це і можливість отримати дохід, і можливість уникнути якихось
регуляцій. Тобто тіньова економіка – неоднозначне явище, воно має дві сторони", – каже
Ярослав Жаліло. Олексій Кущ доповнює: "Тіньова економіка, з одного боку, це негативний
фактор. Її найголовніший мінус, на мій погляд, – що "тінь" не дає бізнесу можливість
капіталізуватися і формувати так званий мультиплікатор активів. Тіньовий бізнес не може
залучати активи для розвитку, його не можна продати за реальною вартістю. Тобто немає
можливості розвивати такий бізнес. Але водночас тіньова економіка – це, насправді, і дуже
суттєвий запобіжник від криз", – говорить він.
Як формується тіньова економіка? За словами експерта, один з факторів, який
формує тіньовий сектор, – занадто високий фіскальний тиск. Та частина бізнесу, яка його не
витримує, може або припинити роботу, або перейти в "тінь". Найчастіше бізнес обирає
другий шлях. Так, бюджет недоотримує податків. Але зате тіньовий бізнес продовжує
забезпечувати себе та інших людей роботою. Другий фактор, який, як вважає Олексій Кущ,
штовхає бізнес у "тінь", – неможливість витримати конкуренцію з монополіями. Перехід в
тіньову економіку дає йому можливість знизити операційні витрати і підтримати свою
конкурентоспроможність. "У такій економіці, як наша, яка і з великим фіскальним тиском, і
з монополіями, на "білому" ринку залишаються переважно фінансово-промислові групи, а
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малий і середній бізнес йде в сіру або в тіньову економіку. За даними Антимонопольного
комітету, більше 60% підприємницького середовища поглинена великими компаніями.
Але, завдяки відходу в тінь, малий бізнес зберігає свою продуктивність, діяльність на тому
рівні, який забезпечує мінімальну рентабельність", – вважає Олексій Кущ. Особливо багато
позитиву від тіньової економіки в періоди економічних криз, кажуть економісти. "Тіньова
економіка – це як буфер, через який скидається зайвий тиск в казані. Якби не було тіньової
економіки, то в моменти криз цей "казан" під назвою "біла економіка" просто розірвало б.
2008-го, 2014-2015 років українська економіка вижила тільки завдяки тому, що у нас був
тіньовий сектор економіки, який зміг забезпечити роботою мільйони людей, і соціальний
тиск, що створився, було скинуто через такий буфер і мінімізовано", – вважає Олексій Кущ.
Яка тіньова економіка нам потрібна. Насправді, за світовою статистикою, не
існує жодної країни, де б рівень тіньової економіки дорівнював нулю. Навіть в таких
економічно благополучних країнах, як США, Швейцарія або Німеччина, тіньова економіка
продовжує існувати поряд з "білою". Так, там її рівень нижче, ніж в Україні, проте повністю
викорінити її не вдається нікому. У доповіді МВФ за січень 2018 р., де була проаналізована
ситуація з тіньовою економікою в 158 країнах світу за період з 1991-2015 рр., зазначається,
що найнижчий рівень тіньової економіки спостерігається в Швейцарії (7,2%) та Австрії (8,9
%). Найвищий – в Болівії (62,3%) і Зімбабве (60,6%). В середньому в світі відсоток тіньової
економіки становить 31,9%. Виходить, за даними МЕРТ, ситуація в Україні навіть трохи
краще, ніж в середньому в світі. МВФ же вважає, що середній рівень тіньової економіки в
Україні з 1991-2015 рр. становить ≈ 45%. "У Франції проводилася політика, спрямована
проти тіньової економіки, і їм вдалося знизити показник з 15 до 10% за рахунок
жорсткіших вимог на ринку праці. Але в результаті у них вибухнула трудова криза, відома
як акції "жовтих жилетів". Тобто тіньова економіка є необхідною частиною будь-якої
економіки. Однак, коли вона стає занадто великою, вона починає вбивати соціальні функції
держави", – робить висновок Олексій Кущ.
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Виборчий кодекс ухвалили: як відбуватимуться
вибори по-новому і коли
11.07.2019

Верховна Рада після майже чотирьох років розгляду схвалила новий
Виборчий кодекс, який регулюватиме проведення усіх виборів України.
Законопроєкт підтримали 230 депутатів.
Кодекс почне діяти тільки з 1 грудня 2023 року і стосуватиметься тільки наступних
чергових виборів Ради у жовтні 2024 року. У разі дочасних виборів Ради вони відбудуться
за старим законом.
Вбити закриті списки та мажоритарну. Головною метою ухвалення виборчого
кодексу його прихильники називали боротьбу з політичною корупцією на виборах до
Верховної Ради, чому мала сприяти пропорційна система з відкритими списками. Ідеологи
ухвалення, зокрема і спікер Ради Андрій Парубій, вказували, що ця система прибере
корупційну складову як закритих партійних списків, так і мажоритарки. Наразі вибори до
Верховної Ради відбуваються за змішаною системою. Половину депутатів обирають за
закритими партійними списками, де прохідні місця визначає партійне керівництво. Часто
за прохідне місце у списку, як вказують експерти, кандидати сплачують гроші. Інша
половина обирається за мажоритарними округами. Експерти вказують, що на округах долю
виборів часто вирішують гроші та прямий або непрямий підкуп виборців кандидатом.
Пропорційна партійна система з відкритими списками покликана нівелювати усі ці ризики.
Багатьох мажоритарників, які й зараз балотуються, голосувати за документ спонукало саме
перенесення початку дії кодексу вже на наступні, а не нинішні дочасні вибори. Загалом
Виборчий кодекс поєднує в собі п'ять документів - закони про вибори президента,
народних депутатів, місцеві вибори, про ЦВК та державний реєстр виборців.
Відкриті списки: як це працюватиме. Головна ідея, закладена у виборчому
кодексі, полягає у тому, що самі виборці будуть визначати, хто з партійного списку пройде
до Верховної Ради. Система дещо незвична і складна, це визнають і самі автори. На початку
виборчої кампанії партії звично проводитимуть з'їзди та формуватимуть
загальнодержавний виборчий список кандидатів. Проте на цьому схожість зі старою
системою закінчується. Усіх своїх кандидатів партія одразу ж розбиває на 27 регіональних
списків. Україна на парламентських виборах ділитиметься на 27 регіонів - переважно
виборчий регіон збігається з областями, але Київ та Дніпропетровська область
ділитимуться на два. В кожному регіоні партія виставляє свій регіональний виборчий
список, і саме за нього будуть голосувати виборці. Кандидати в регіональному списку
одночасно змагатимуться і з іншими партіями, і зі своїми колегами у списку. Адже буде
голосування і за партійний список, і за конкретну людину з нього.
Який бюлетень і як голосувати? Виборчий бюлетень буде однаковий у всій Україні
і не залежатиме від кількості партій чи кандидатів. Там буде всього дві порожні графи одна для номера партії, а нижче - номер кандидата від цієї партії. Кожна партія загалом по
Україні та кожен кандидат у регіональному списку матиме свій номер. У кабінці для
голосування буде інформація і щодо номерів партій, і щодо кандидатів. Виборець в одному
рядку має вписати номер партії, яку підтримує. А в другому - номер кандидата з її
регіонального списку. Вписувати цифру будуть за трафаретом, як індекс на конверті, щоб
усі цифри були однакові і щодо них не виникало спорів. Дільничні виборчі комісії спочатку
рахуватимуть результати партій і розкладати бюлетені в окремі стопки. Наступник крок комісії розподілять їх на підстопки - за кожного кандидата з регіонального списку.
Хто стане депутатом. Далі розподіляти мандати за спеціальними формулами буде
Центральна виборча комісія. Найперше, вони порахують, яка партія подолала 5% виборчий
бар'єр у загальнонаціональному окрузі, додавши усі голоси за партії в регіонах. Далі
рахується виборча квота - ціна одного мандату у перерахунку на голоси виборців. Для цього
загальну кількість голосів, подану за прохідні партії, ділять на 450 депутатів. За середньої
явки, аналогічній минулим парламентським виборам, ціна мандату може складати близько
25 тисяч голосів. Маючи цю цифру, ЦВК визначить, хто став депутатами у регіональних
списках. Братимуть загальну кількість поданих за партію в регіоні голосів і ділитимуть на
ціну голосу. До прикладу, якщо партія набрала в регіоні сто тисяч голосів, то матиме 4
мандати в цьому регіоні. Переможці в середині регіонального списку вже залежать від того,
за кого конкретно проголосував виборець. Тобто, якщо десятий номер у списку отримав
найбільше голосів, то саме він стане депутатом.
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Олігархи в Раді: На кого спиратиметься
великий бізнес?
12.07.2019

В інтерв’ю "Новому времени" бізнесмен Ігор Коломойський ухилився
від прямої відповіді про те, на кого він спиратиметься у складі майбутнього
парламенту. А на репліку інтерв’юера про його нинішню дружбу з групою
"Відродження" відповів пропозицією показати "конвертацію цієї дружби".
Нічого дивного в такому запереченні немає: жоден український олігарх не
підтвердить своїх зв’язків з парламентськими фракціями. Водночас такі зв’язки є
секретом Полішинеля, адже всі знають, на кого робить ставку великий бізнес. По
суті, український парламент являє собою більш або менш впорядковані групи
лобістів, що працюють на інтереси закулісних спонсорів. Хто з останніх матиме
найбільш сильні позиції у Верховні Раді IX скликання?
Ахметов: ставка на мажоритарку та адмінресурс. Експерти вказують на
цікавий парадокс: найбагатша людина України – Рінат Ахметов – матиме найскромніше
лобі у Верховній Раді. Свою власну фракцію він, скоріше за все, до парламенту не проведе.
Рейтинг "Опозиційного блоку" на сьогодні становить близько 3%, а отже, його шанси на
проходження – невисокі. Політолог Андрій Золотарьов вважає головною помилкою
Ахметова те, що власною партією він займався "за остаточним принципом", перенісши
акцент на підтримку Порошенка та Ляшка. Однак для олігарха не все втрачено, адже ще
лишаються одномандатні округи. В полі зору Ахметова – мажоритарка, зосереджена на
сході країни. Там він розраховує перемогти щонайменше у 15-20 округах – таку цифру
називає близький соратник Ахметова Борис Колесніков в інтерв’ю LIGA.net. Власне, сам
Колесніков та Вадим Новинський балотуються по мажоритарці, що доводить їх більшу
впевненість у такому варіанті, аніж у партійному списку. "Люди Ахметова" можуть
віднайтися й у інших олігархічних колах. Світ великого бізнесу – це світ сполучених судин,
де легко виникають ситуативні союзи. Війна між Ахметовим та Ігорем Коломойським
наразі завершена чи, як мінімум, поставлена на паузу, що й пояснює компліментарні слова
Ігоря Валерійовича на адресу Ріната Леонідовича. У згаданому вище інтерв’ю
Коломойський називає представників "Опоблоку" Ахметова "патріотами" та пророкує їм
"100-відсоткове" потрапляння до Ради. Але навіть якщо цього не станеться, Ахметов знайде
підтримку на стороні. Передусім – з боку того ж Коломойського. Недарма ще в перших
числах червня відбулося злиття "Опозиційного блоку" Ріната Ахметова, партії
"Відродження" Віталія Хомутинника, політсили "Довіряй ділам" мерів Харкова Геннадія
Кернеса та Одеси Геннадія Труханова, "Партії миру і розвитку" Вадима Новинського та
партії "Наші" Євгенія Мураєва. З цього переліку найбільш цікавим проектом є партія
"Довіряй ділам", яка знаходиться під протекторатом Ігоря Коломойського. "Довіряй ділам"
– це, передусім, потужний адмінресурс, представлений не лише Кернесом та Трухановим,
але й міськими головами меншого калібру. Вони можуть "проштовхнути" "Опоблок" там, де
він балансує на межі статистичної похибки. Для певних регіонів України така стратегія
спрацює, і хтозна, чи не виявиться Коломойський тією Вангою, котра правильно
передрікала "Опоблоку" успіх на виборах? Та в кожному разі "яйця" Ахметова покладено в
іще одну "корзину". Делегування Сергія Тарути в прохідну частину списку "Батьківщини" –
дуже правильний хід. Тарута відіграє роль медіатора між Тимошенко та Ахметовим, який
все ще демонструє зацікавленість у спілці з ЮВТ. Щоправда, якщо Юлії Володимирівні не
дістанеться прем’єрське крісло (а його зараз все активніше підгрібає під себе чинний глава
уряду Володимир Гройсман), інтерес до такого союзу може ослабнути. Але поки що дружба
триває. І як доказ тому – часта поява Тимошенко у прайм-тайм на ахметовському каналі
ТРК "Україна". Медійну підтримку від Ахметова має, щоправда, і Радикальна партія Олега
Ляшка, але це, мабуть, по старій пам’яті. До "радикалів" Ахметов явно охолонув, прибравши
з керівництва РПУ свого ставленика Юрія Зінченка, про що ми писали нещодавно. Цікаво,
що в позитивному ключі на каналі Ахметова згадують і "Українську стратегію" Володимира
Гройсмана. Що ж, перефразовуючи прем’єра Британії лорда Палмерстона, немає вічних
друзів та вічних ворогів – вічними є тільки інтереси.
Коломойський і "Слуга" двох панів. А тим часом – поки Рінат Ахметов долає
труднощі – Ігор Коломойський насолоджується моментом. Його давній опонент Петро
Порошенко втратив президентський портфель, а молода креатура Володимир Зеленський
тільки входить у смак влади. Безперечно, ставка Коломойського – передусім на "Слугу
народу". Із допомогою цієї політсили Коломойському найпростіше конвертувати свою
підтримку у політичні інтереси. Здавалося б, тут у Ігоря Валерійовича все під контролем:
люди Коломойського у списку "Слуги" – скрізь, а у першій прохідній десятці – керівник його
телеканалу Олександр Ткаченко. Але, щоправда, є нюанси. Як вже зазначалося, президент
Зеленський вчиться тримати "олігархічний паритет" – в списку "Слуги народу" присутні
також й представники Віктора Пінчука. Та й загалом, експерти, опитані нашим виданням,
вказують на певне зближення Пінчука і Зеленського, яке проглядається у готовності
команди президента покликати до коаліції "Голос" Святослава Вакарчука – проект, яким
опікується Пінчук. Чи засмучує подібна конкуренція Ігоря Коломойського? Із певністю
можна стверджувати тільки те, що олігарх добре підготувався до парламентських виборів.
В його рукаві, окрім головного капіталовкладення – "Слуги народу" – є також згадуваний
союз з Ахметовим і партія "Довіряй ділам" з підконтрольними йому мерами. Плюс, звісно,
власна обойма мажоритарників, яку постачатиме передусім рідна олігарху
Дніпропетровщина. До сказаного додамо й компліментарність Коломойського по
відношенню до Юлії Тимошенко. Вочевидь, не тільки Рінат Ахметов розглядає Юлію
Володимирівну як носія "золотої акції". Журналісти видання "Схеми" тричі "запеленгували"
кортеж Коломойського біля будинку Тимошенко у Козині. Хоча і гість, і хазяйка дому факт
зустрічей заперечують, чому б насправді двом учасникам політично-бізнесових процесів не
зустрінутися й не переговорити? Благо, що теми для таких розмов знайдуться завжди.
Пінчук: скрізь і потроху. Але фракція Юлії Володимирівни говоритиме в
майбутньому не лише з емісарами Ігоря Валерійовича. У списку "Батьківщини" є люди, яких
асоціюють з Віктором Пінчуком. Вони також, між іншим, присутні й в списках "Слуги
народу" та "Голосу" Вакарчука. Ймовірно, що Пінчук – це той олігарх, який демонструє
різноплановість підходів більше, аніж будь хто інший. І хоча в новинах телеканалів ICTV,
СТБ та "Нового" більша частка часу приділена вакарчуківському "Голосу", місце в ефірах
знаходиться й для Тимошенко та Зеленського. Але що найцікавіше, так це те, що, на відміну
від Ахметова та Коломойського, Пінчук не цурається й дружби з Петром Порошенком.
Принаймні, дружби медійної. Бо ЗМІ Пінчука висвітлюють й кампанію екс-президента –
сюжетів, пов’язаних з діяльністю "Європейської солідарності", на згаданих телеканалах не
бракує. Власне, навіть для "Української стратегії" Володимира Гройсмана знаходиться
трохи часу. Розмах Пінчука на тлі інших справді дивує. Цей бізнесмен бере не так
"глибиною буріння", як широтою зв’язків. А вони у нього, як відомо, виходять за межі
України. І це також вирізняє Пінчука поміж інших "колег" і визначає його особливий стиль.
Не секрет, що Пінчук тісно пов'язаний з Демократичною партією США, з подружжям
Клінтонів, а нині – й з кандидатом від демократів на наступні президентські вибори Джо
Байденом. І, звісно ж, – з Джорджом Соросом як головним спонсором всіх вище названих
діячів. Пул тих, хто навчався по стипендії Сороса у західних університетах або отримує
гранти на свою діяльність в Україні, представлений в списках і "Слуги народу", і "Голосу"
Вакарчука. Останній приютив у себе Олександру Устінову (№5), котра зазначена на сайті
ЦВК як "підприємець" і має в бекграунді навчання у Стенфордському університеті. А також
– Ярослава Юрчишина (№7), теж підприємця, а ще – виконавчого директора українського
представництва Transparency International, що також фінансується Соросом. Нарешті,
номінальна голова партії "Голос" – Юлія Клименко – мала в послужному списку роботу на
компанію Dragon Development, яку теж відносять до сфери впливу Джорджа Сороса. Таким
чином, якщо Ахметов шукає опертя передусім в мажоритарниках, а Коломойський – в "Слузі
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народу", то Віктор Пінчук розподіляє ресурси між багатьма політгравцями, хоча і має між
ними свого власного фаворита.
Порошенко – гравець одної партії. Екс-президент Петро Порошенко веде до
парламенту свою власну політичну силу "Європейська солідарність" і вибудовує гру
довкола неї, без активного залучення партнерів. Принаймні – на даному етапі. Нинішня
самотність Порошенка на ярмарку політичних "наречених" пояснюється його недавньою
жадобою до влади та зіпсованими через це стосунками з потенційними партнерами. "При
Порошенкові була тенденція до того, щоб використовувати олігархізацію на користь
президентства. Тобто щоб був один президент-олігарх, а решта б виступали як молодші
партнери. Зараз же відбувається поворот до середини 2000-х, коли Україна була, по суті,
республікою олігархів і дотримувалася, так би мовити, "олігархічного плюралізму", –
говорить в коментарях 112.ua політолог Вадим Карасьов. Втім, українська політика – річ
непередбачувана, і хтозна, можливо, послуги Порошенка та його фракції ще стануть у
нагоді комусь із всіх вище названих персонажів. І хоча зараз його стосунки з Коломойським,
Тимошенко, Ахметовим та Зеленським виглядають цілком зруйнованими, спільні бізнесінтереси подекуди творять дива. І навіть воскрешають з "мертвих", а точніше – з
політичного небуття. Поінформовані джерела кажуть, що з рахунків зарано списувати й
такого відомого олігарха, як Дмитро Фірташ. Якщо Україна у виборчому вирі й забула про
Фірташа, то він не забув про Україну. І нібито дав вказівку "своїм" людям зумисно
пропустити президентські вибори 2019 року, але старанно готуватися до кампанії-2024.
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Якою буде коаліція у Верховній Раді та хто
може стати прем’єром
14.07.2019

Якою може бути коаліція у Верховній раді, хто може стати наступним
прем’єром та кого сподіваються бачити на цій посаді у Вашингтоні; звідки
з’явився запит на «нові обличчя» та що робитимуть США, якщо Україна
почне відмовлятися від захисту своїх національних інтересів.
Про це та інші аспекти виборчої кампанії в Україні йшла розмова із американськими
експертами в рамках спеціального проекту Голосу Америки «Вибори у Верховну Раду: Оцінки,
прогнози, небезпеки. Погляд з Вашингтона». На думку усіх учасників програми, партія «Слуга
народу» має обмаль шансів отримати більшість у парламенті та потребуватиме партнера
для формування коаліції. Навіть якщо партія б і перевершила очікування, набравши понад
50% місць за списком та в одномандатним округах, зауважила редакторка блогу
UkraineAlert Атлантичної ради Мелинда Геринг, їй все одно було б доцільніше мати
партнера, аби проводити необхідні закони у наступні 5 років. «Дивіться, "Слуга народу"
насправді не є політичною партією. Вони кажуть, що це політична партія, але вона
складається, принаймні, з трьох груп. У Зеленського є люди шоу-бізнесу, в яких немає
політичного досвіду. Вони ніколи раніше не були в парламенті. Потім - прошарок
антикорупційних активістів - у відповідь на запит на нові обличчя. Також у списку є люди
Коломойського. Це велике питання, як довго він може тримати цю групу разом», - говорить
Геринг. Раді доведеться зіткнутися з багатьма проблемами і їй буде потрібна більше голосів
ніж половина складу, - погоджується Джонатан Кац, старший дослідник Німецького Фонду
Маршалла у США. На думку Катерини Смаглій, учасниці програми "Лідери наступного
покоління" Інституту Маккейна, у партії «Слуга народу» нараховується не три, а
щонайменше 10 груп з різними інтересами, і після виборів почнеться процес подрібнення
більшості. «Зеленському, який на даний момент не контролює свою виборчу кампанію, буде
надзвичайно важко утримати більшість разом. Йому неодмінно доведеться мати партнера в
парламенті. Він, звичайно, не створить коаліцію з блоком Медведчука, тому що це
автоматично викличе величезний протест громадян, які підтримують європейську
інтеграцію України. Ми вже бачимо протести громадянського суспільства після
нещодавнього оголошення про телевізійний міст між Росією та Україною. Зеленський, який
боїться вуличних протестів, який не знає, як боротися з вуличними протестами, рішуче
перешкоджав би такому сценарію», - говорить Смаглій. На її думку, він також не зможе
співпрацювати із «Європейською солідарністю» через демонізацію екс-президента Петра
Порошенка на минулих виборах «через уявну чи реальну корупцію». Отже, вибір
залишається між партією «Батьківщиною» Юлії Тимошенко та «Голосом» Святослава
Вакарчука. «Я думаю, що для нього політично було б набагато краще об`єднатися з
Вакарчуком, щоб продемонструвати українському електорату, що він йде з новими
особами, новими ідеями і партією, яка принаймні претендує на ідеологію, яка хоче боротися
з корупцією і яка також міцно стоїть на позиціях проєвропейського вибору України. Я б не
радила йому йти з Тимошенко, тому що ця партія, на мою думку, представляє старі традиції.
У списку немає нових осіб. Цей партійний список під сильним олігархічним впливом –
Пінчука, Тігіпка, Тарути та інших», - вважає експертка. Втім, зауважує Геринг, на заваді
цьому може стати персональний виклик, який Зеленський вбачає у Вакарчуку. «Я думаю,
що Зеленський, мабуть, боїться Вакарчука, тому що ім'я Вакарчука надзвичайно пізнаване.
Він має об’єднатися з Голосом, але я думаю, він боїться виклику з боку Вакарчука». Кац
зауважив, що й самому Вакарчуку може бути не вигідно входити до урядової коаліції,
враховуючи, що в суспільстві може швидко настати розчарування новим урядом та
президентом. У випадку Тимошенко, зауважує він, її амбіції стати прем’єр-міністром можуть
переважити розрахунки щодо політичної доцільністі. На думку вашигтонських експертів,
партія Голос є найбільш цікавим феноменом цих виборчих перегонів. Геринг звертає увагу
на брак досвіду партійців. «У ній - надзвичайно талановиті люди. Вони дуже розумні, але
недосвідчені. У списку двоє людей з законодавчим досвідом, два адвокати, двоє людей під
50. Середній вік – 37 років. Я думаю, він мав підібрати більше людей з досвідом, більше
юристів. Йому очевидно потрібні розумні та вправні люди. Люди в його списку - це
добродійники. Отже, якщо Слава мені подзвонить, я б йому сказала знайти людей, які є
порядними, але також вправними, які знають законодавчі правила, знають, як досягти
свого у парламенті. Йому потрібно навчитись відповідати на питання стратегії і йому
потрібно знайти людей, які мають набагато більше досвіду, ніж він. Я думаю, що він
помилився, виключаючи можливість вносити у список депутатів парламенту реформаторів,
які зарекомендували себе за останні п'ять років. Я не розумію, чому він виключив Ганну
Гопко, або Мустафу Найєма». Натомість Смаглій зауважує, що більшою проблемою є не брак
досвіду, а олігархічний контроль над українською політикою. «Вакарчук - єдиний кандидат,
який відкрито заявляє, хто його спонсори. За ним немає олігархів. Можливо, з'являться нові
представники українського бізнес-класу, як президент інвестиційного банку Dragon Capital
Томаш Фіала, якого, до речі, назвали одним з найуспішніших українських бізнесменів, що
працює прозоро. Це саме ті люди в Україні, які хочуть змінити правила гри і хочуть зламати
корумповану олігархічну систему». Разом з тим, зауважує Кац, залишається ймовірність, що
«Голос» не подолає 5%-ий бар’єр, оскільки він постраждав як від нерішучості Вакарчука під
час попереднього виборчого циклу, так і від перенесення виборів на літо. «Щоб сформувати
нову партію, мати осередки в регіонах, заявити про себе, необхідно більше двох місяців. Я
думаю, що найголовніше те, що вони мають робити зараз, - подолати 5-відсотковий поріг,
або ця історія буде дуже короткою». Вихід «Опозиційної платформи - За життя» на друге
місце містить в собі подвійну небезпеку, вказує Смаглій. По-перше, це надсилає сигнал
світові та дає можливість Росії використовувати цей факт у своїх політичних інтересах.
«Росія може казати у міжнародних переговорах: "Ось дивіться, партія, яка виступає за більш
міцні відносини з Росією, - на другому місці на цих виборах». Це саме по собі демонструє, що
українці більше схильні, можливо, домовитися з Росією, забути про анексію Криму, забути
про агресію на Донбасі. По-друге, ця група осіб завжди зможе перешкоджати законодавчому
процесу в Раді. Замість того, щоб дозволити новій коаліції швидко перейти до
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антикорупційної програми, вони будуть використовувати всілякі конфлікти, провокації,
непотрібні суперечки, щоб блокувати ефективний законодавчий процес у Раді». Зростання
її підтримки вона частково пояснює непрозорістю виборчої кампанії Володимира
Зеленського. «Зеленський, мабуть, увійде в історію як перший і єдиний світовий лідер, який
виграв президентство, не давши жодної відкритої прес-конференції журналістам. І це дало
українському суспільству можливість вигадувати, фантазувати, якою є його зовнішня
політика і яка політика взагалі буде проводитись, коли він стане президентом. Серед тих
73%, які він отримав, були люди, які рішуче виступають за НАТО і які рішуче проросійські,
виступають за кращі відносини з Росією. Зараз Медведчук і його партія намагаються
радикалізувати виборців із сильними проросійськими поглядами, щоб змусити їх
розчаруватися в Зеленському і підтримати проросійську партію, яку представляють Бойко,
Льовочкін та інші особи з групи Медведчука». Кац звертає увагу, що навіть здобувши
максимальний відсоток, який вони набирають за опитуваннями, - 14%, «Опозиційна
платформа - За життя» все одно опиниться у меншості. «Я менше стурбований тим, що
будуть щоденні суперечки, не забувайте, що в парламенті вже є ті, хто представляє
проросійські сили. Мене більш турбує питання більшості. Керувати важко. Мова йде не про
заяви на телебаченні. Не про твіти. Не про те, щоб сказати щось дотепне. Ви повинні
прийти, засукати рукави і роками працювати. Щоб створити незалежний суд потрібен час.
Якщо більшість нерішуча, забутьте про опозицію. Звичайно, проросійські сили і Росія
продовжуватимуть ятрити рани. Але головне – що робитиме партія при владі. Саме їхні дії
матимуть значення для України». У разі малоймовірного сценарію формування коаліції між
«Слугою народу» та партією Медведчука та поступками Росії, першим відреагує
український народ, говорить Кац. Але також надійде реакція і від Вашингтона. «Ви,
звичайно, знаєте, що Сполучені Штати повинні працювати з урядами, які при владі. Ми не
можемо обирати лідерів, ми повинні з ними працювати. Але це, безумовно, змінило б
поточну політику США, особливо у питаннях санкцій. Це може вплинути і на загальний
рівень допомоги, у тому числі безпекової». Роблячи прогнози щодо майбутнього прем’єрміністра, Геринг визначила, що Зеленський опинився перед виборам – сформувати уряд
політичний чи технократичний. «Коли він підходить до вибору прем'єр-міністра, він може
вибрати технократа або повернутися до знайомих обличь - Авакова, Смешко або
Тимошенко. Ми знаємо, що всі вони хочуть бути прем`єрами. І якщо він зробить вибір на
користь політичного прем`єра, я вважаю, Захід це змусить замислитися, вони скажуть, що
вони вже не є обережно оптимістичними. Вибираючи когось на зразок Тимошенко, Смешко
або Авакова було б жахливою помилкою. Він абсолютно повинен вибрати технократа, якого
поважають на Заході». За її словами, наразі розглядаються 5 потенційних кандидатів, яких
можна назвати технократичними прем’єрами. Це Айварас Абромавичус, Владислав
Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв і Олександр Данилюк. Представники
«Нафтогазу» - Вітренко та Коболєв – на її думку, менш ймовірні після обурення в суспільстві
через їхні фінансові бонуси та вузьку спеціалізацію. За словами Геринг, їй самій найбільш
імпонують кандидатури колишнього міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса
Абромавичуса та заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована. «Я брала
інтерв'ю у всіх них, я дивилася їм в очі, я чула їх хороші жарти і погані жарти. Я люблю
вивчати людей. Це найцікавіша частина роботи журналіста. У кого з них відповідна
особистість? Хто гарний переговірник? Хто розуміється на людях? Але також, хто має кращі
технічні знання? І до мого короткого списку увійдуть дві особи - Абромавичус і Рашкован. Я
думаю, що з цих п'яти ці двоє найбільш вражаючі. Вони реформатори. У них добрі відносини
з президентом. Вони слухають інших людей. Їх шанують на Заході. Але якщо Зеленський
вибере когось з цих п'яти, я влаштую вечірку у Вашингтоні». Також, за її словами, у
Вашингтоні будуть уважно спостерігати за призначенням на посаду Генерального
прокурора України та реформою СБУ. Коментуючи запит на нові обличчя, експерти
поділилися кількома думками. Смаглій вважає, що хоча суспільний запит на оновлення
влади є справжнім, він, у певній мірі, використовується українськими олігархами.
«Пам'ятайте, що рік тому ICTV Віктора Пінчука розпочало телешоу під назвою «Нові
лідери», в певному сенсі готуючи український електорат до ідеї, що нарешті настав час
шукати альтернативу нинішньому істеблішменту. Я думаю, вже тоді українські олігархи
вирішили, що їм буде краще разом з молодими обличчями і, можливо, навіть з деякими
молодими людьми без парламентського досвіду. Отже, це несе певні загрози. Звичайно,
можливо, ці молоді, нові люди принесуть нові свіжі ідеї, але, безумовно, й виклики, тому що
без усунення і зменшення впливу олігархів ці нові особи не будуть мати жодної влади і
контролю». У Вашингтоні, говорить Кац, сам посил про «нові обличчя» сприймається
обережно. Усе залежить від якості людей, каже він. Критично поставився дослідник й до
факту, що у список «Голосу» та «Слуги народу» принципово не брали людей з
парламентським досвідом. «Пригадаємо останні парламентські вибори, коли також
з'явились нові обличчя. Мелинда назвала декількох з тих, хто не потрапляє до парламенту
на цих виборах, що, на мою думку, сумно, оскільки багато з них вийшли з громадянського
суспільства, багато чому навчилися, витримали удари та набили синців у парламенті,
зрозуміли, як це працює, що дійсно необхідно». ….
Читати повністю >>>
© Тетяна Ворожко
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки
можно будет подавать уже с сентября
11.07.2019

Бюджет Украинского фонда стартапов составил 400 млн грн,
планирует выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от $25
тыс. до $ 75 тыс., сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сегодня это 400 млн реальных денег, которые будут направлены на поддержку
таких стартапов от $25 тыс. до $75 тыс. до 24 месяцев реализации. Старт в этом году,
думаю, должен привести к кратному увеличению финансированию этого фондадо 4 млрд
грн", - сказал он в четверг, презентуя фонд в Киеве. В набсовет фонда вошли Елена
Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз
Вайтхед (Cornel Tech), замминистра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко
(Госагетство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa), сообщила
министр финансов Оксана Маркарова. "Сегодня мы назначаем набсовет - и он "отплывает"
из рук Министерства финансов в руки набсовета", - сказала Маркарова. По ее словам, затем
набсовет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми
будут подписаны договоры о предоставлении грантового финансирования. "Наша задача
сейчас - найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами", - отметила
Маркарова. В свою очередь, СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер сообщил,
что отбирать проекты будет конкурсная комиссия, которую, в свою очередь, выберет
набсовет фонда. Выделенные стартапам средства, по его словам, могут быть использованы
на прототипирование или развитие бизнеса. Яковер уточнил, что заявки с сентября можно
будет подавать онлайн на портале фонда, затем конкурсная комиссия оценит проекты,
проведет "живой питчинг", определит победителя, с которым будет подписан договор.
Фонд также будет осуществлять мониторинг выполнения условий договора о
финансировании. По словам Яковера, при отборе будут оцениваться техническая и
коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии - инновационность;
коммерциализация; команда и финансы, а также стойкость проекта….
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Главы стран "большой двадцатки" выразили готовность принимать
шаги для решения геополитических проблем
01.07.2019

Главы стран "большой двадцатки" выразили готовность принимать
шаги для решения геополитических проблем, которые мешают
экономическому росту, говорится в декларации G20.
"Напряженность в торговле и геополитические проблемы усилились. Мы продолжим бороться с этими рисками и готовы к дальнейшим действиям", - отмечается в
документе. При этом лидеры стран G20 считают, что "темпы глобального экономического
роста начинают стабилизироваться, и они, как ожидается, постепенно вырастут позднее в
этом году и также в 2020 г.". Криптоактивы на данном этапе не входят в число угроз
мировой финансовой стабильности, но G20 отслеживает возникающие риски, говорится в
Осакской декларации лидеров "группы двадцати". "Технологические инновации могут
принести существенную пользу финансовой системе и в более широком смысле экономике.
Несмотря на то, что на данном этапе виртуальные активы не несут угрозу глобальной
финансовой стабильности, мы тщательно отслеживаем тенденции и сохраняем бдительность к существующим и вновь возникающим рискам", - сказано в документе. G20
подтвердила обязательства по применению недавно дополненных стандартов FATF в
отношении виртуальных активов и связанных с ними провайдеров для противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма. Также лидеры G20 приветствовали резолюцию Совбеза ООН, которая подчеркивает роль FATF в установлении глобальных стандартов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансиро-ванием терроризма и
распространением оружия массового уничтожения. "Мы подтвержда-ем наше твердое
обязательство активизировать усилия по борьбе с данными угрозами, включая укрепление
глобальной сети региональных групп по типу FATF. Призываем к всеобъемлющей,
эффективной и быстрой реализации стандартов FATF", - сказано в коммюнике.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мировая экономика в 2019-20гг должна умеренно
ускориться, но темпы все еще низки
08.07.2019

Лидеры станы "Группы двадцати" констатировали стабилизацию
темпов роста мировой экономики, достигнутую в первую очередь благодаря
стимулирующей ДКП, но констатировали, что рост остается слабым.
ЭКОНОМИКА. "Темпы роста глобальной экономики показывают признаки
стабилизации, в целом прогнозируется умеренное ускорение его темпов в текущем и в
2020 году. Этому восстановлению способствуют сохраняющиеся адаптивные финансовые
условия и стимулирующие меры, применяемые в некоторых странах. Однако темпы роста
остаются низкими, и сохраняются риски в сторону его дальнейшего замедления. Наиболее
важно отметить усиление торговой и геополитической напряженности. Мы продолжим
бороться с этими рисками и будем готовы принять дополнительные меры", - говорится в
декларации по итогам саммита лидеров G20 в Осаке. Лидеры "группы двадцати" пообещали
"сотрудничать в целях поддержки глобального экономического роста, при этом раскрывая
потенциал технологических инноваций, в особенности цифровизации", и "стремиться к
запуску эффективного цикла экономического роста путем устранения неравенства и
создания общества, в котором каждый человек сможет в полной мере раскрыть свой
потенциал". Бюджетная политика должна быть "гибкой и способствующей
экономическому росту, одновременно восстанавливая резервы, где это необходимо, и
обеспечивая соотношение долга к ВВП на устойчивом уровне", сказано в декларации.
"Денежно-кредитная политика продолжит поддерживать экономическую деятельность и
обеспечит ценовую стабильность в соответствии с полномочиями центральных банков", отметили лидеры G20, при этом обратившись к центробанкам с призывом "надлежащим
образом" коммуницировать свои решения. По оценке G20, глобальные дисбалансы
текущего счета уменьшились после глобального финансового кризиса, однако остаются
значительными и устойчивыми.
ТОРГОВЛЯ. Заявления G20 по перспективам системы международных торговых
переговоров, переживающей сейчас острейший кризис, как и прогнозировалось перед
саммитом, не содержат сенсаций и "прорывов". "Мы стремимся к созданию свободной,
справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговоинвестиционной среды и сохранению открытости наших рынков. Международная торговля
и инвестиции являются важными факторами экономического роста, производительности
труда, инноваций, создания рабочих мест и развития", - сказано в итоговой декларации.
Лидеры G20 подтвердили поддержку проведению реформы ВТО. "Мы будем сотрудничать в
конструктивном ключе с другими членами ВТО, осознавая необходимость неотложных
действий, в частности, в преддверии двенадцатой конференции министров ВТО. Мы
согласны с необходимостью принятия мер по обеспечению функционирования системы
урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными членами ВТО. Кроме
того, мы признаем, что двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле,
отвечающие требованиям ВТО, играют дополняющую роль. Мы будем предпринимать
меры в целях обеспечения равных условий, способствующих созданию благоприятной
среды для бизнеса", - говорится в документе. МВФ "Вечной" темой итоговых документов
саммитов G20 всех уровней становится пересмотр квот МВФ, зависший из-за позиции США.
"Мы подтверждаем наше обязательство по дальнейшему усилению глобальной системы
финансовой безопасности с сильным, основанным на системе квот и располагающим
достаточными финансовыми ресурсами МВФ в её центре. Мы сохраняем приверженность
обязательству завершить 15-й общий обзор квот не позднее годового собрания управляющих органов МВФ 2019 г. и призываем МВФ ускорить свою работу по ресурсам и реформе
системы управления как по вопросу первоочередной важности", - сказано в декларации.
G20 "подтвердила важность" совместных усилий со стороны заемщиков и кредиторов - как
государственных, так и частных - для улучшения долговой прозрачности и обеспечения
долговой устойчивости. "Мы призываем МВФ и группу Всемирного банка продолжить
усилия по укреплению институциональных возможностей заемщиков в областях учета
данных, мониторинга и подготовки отчетности, управления долгом, управления
государственными финансами и мобилизации внутренних ресурсов, в том числе в рамках
их дифференцированного подхода", - говорится в коммюнике. Лидеры G20 поддержали
усилия МВФ и ВБ по углублению анализа финансовых практик с использованием
залоговых инструментов. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 г. в Саудовской Аравии.
Читать полностью >>>
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Реформа капіталізму. Мільярдери та бізнес готові
ділитися: що їх налякало?
16.07.2019

Капіталізм, яким ми його знаємо, віджив свій час. Настав час багатим
поділитися, платити більше податків, а бізнесу - поставити на чільне місце
суспільне благо, а не максимізацію прибутку. Інакше відбудеться революція.
Це не гасла з листівки войовничих марксистів. Це - цитати з недавніх виступів
мільярдерів, банкірів та економістів. Фараони капіталізму раптом одноголосно заговорили
про необхідність його реформи. І вони не соромляться у висловах. "Коли маси вважають, що
елітам дістається занадто багато, відбувається одне з двох: законодавчий перерозподіл
багатства або революційний розподіл бідності", - сказав ветеран Волл-стріт Алан Шварц,
голова інвестбанку Guggenheim Partners. "Я впевнений, що капіталізм - фундаментально
міцна система, просто зараз вона не приносить користі більшості людей і тому має бути
реформована", - написав Рей Даліо, американський інвестор-мільярдер зі статком у 17 млрд
доларів. А майже два десятки американських мільярдерів попросили брати з них більше
податків. Їх теж турбує загроза зламу звичного суспільного устрою. "Нерівність підживлює
невдоволення і розлад в суспільстві. Результат - зростання недовіри до демократичних
інститутів, а то й гірше", - написали вони в червневому колективному зверненні до
кандидатів в президенти США.
Хто володіє світом? Ще півстоліття тому незначна верхівка заможних американців
(0,1% населення) контролювала 7% багатства в найбільшій економіці планети. А зараз вже 20%. Загалом у США, Європі і Китаї, на які припадає дві третини світової економіки,
10% населення володіють 70% всіх активів. Майже вся решта статків осіла в кишенях
середнього класу, що становить 40% мешканців цих країн. Решта - тобто майже кожна
друга людина - задовольняються крихтами з їхнього столу: в їхньому розпорядженні лише
2% загального багатства. І чим далі, тим більше прискорюється ця концентрація грошей,
земель і власності в руках купки заможних громадян. А доходи переважної більшості,
навпаки, фактично заморожені з часів фінансової кризи десятирічної давності. Вони в
основному проїдають зароблене, а не накопичують статки. Ті ж, у кого вже є активи, лише
примножують їх. В результаті зростає нерівність, а разом з ним - невдоволення владою і
бізнесом. "Як тільки розрив між багатими і бідними стає занадто великим, з'являється
загроза. Ми пам'ятаємо Французьку революцію, Жовтневу революцію. Починаються
народні протести, і ми вже спостерігаємо їх", - лякає капіталістів "жовтими жилетами"
Пенні Голдберг, головний економіст Світового банку - організації, покликаної
викорінювати нерівність у світі через розвиток інститутів за зразками західних. Однак
зразки самі розсипаються на очах, і причина якраз у нерівності, пояснює вона. "Маємо кризу
інститутів, люди все менше вірять в демократію і виступають вже не тільки проти
глобалізації, але й проти еліт, експертів і так далі. Тому що вони вважають, що еліта
отримала всі блага економічного зростання останніх років, а простій людині не дісталося
нічого ", - сказала Голдберг, обговорюючи майбутнє капіталізму з колегами з двох інших
міжнародних організацій - МВФ та ОЕСР.
Від економічної кризи до політичної. Одна з них, головний економіст клубу
багатих країн ОЕСР Лоранс Бун пояснила проблему радикалізацією зубожілого середнього
класу. Він десятиліттями був для капіталізму подушкою безпеки, гарантуючи політичну
стабільність. Це стає історією. Ті, хто раніше були задоволені життям і голосували за статускво, за поміркованих центристів, поступово втрачають впевненість у майбутньому,
бідніють і дрейфують від центру до одного з полюсів публічної політики: лівих соціалістів
або правих націоналістів. Це небезпечно, каже Бун, оскільки в економічно розвинених
демократіях основна маса виборців належить якраз до прошарку між багатими та бідними.
"Середній клас скорочується, і суспільство поляризується. Було набагато легше, коли
середній клас збільшувався і голосував за реформи, які відкривали економіку і дозволяли
більш рівномірно розподіляти плоди економічного зростання", - сказала Бун. "Але доходи
середнього класу давно не зростають, а житло і життя в цілому дорожчають. Люди
відчувають себе покинутими. Але саме від настроїв середнього класу залежить, хто
опиниться у владі".
Хто винуватий. Десятиліттями армія західних обивателів впевнено збирала жирок,
плавно ковзаючи по кар'єрних щаблях до щедрої пенсії під захистом профспілок і трудового
законодавства. Лише одна фінансова криза не могла пустити цей безтурботний стиль
життя під укіс, впевнена Голдберг зі Світового банку. "Я думаю, були й інші визначальні
фактори, на зразок технологій і глобалізації - будь-які зміни, які порушують звичний плин
життя", - каже вона. Автоматизація та інтернет-економіка - два головних потрясіння, що
змінили ринок праці в XXI столітті. Гарантії працевлаштування та гідної оплати праці
відходять у минуле разом з великими роботодавцями на кшталт універмагів і
туроператорів. І нехай робочих місць в центрах цієї революції стає більше, однак вони
дістаються тим, хто готовий мінятися і пристосовуватися. А решта ностальгує за минулою
стабільністю і шукає винних, відводячи цю роль іммігрантам, лібералам, політичній еліті,
ЗМІ, багатіям, фінансистам і міжнародним організаціям. Ті, хто сидять нагорі, теж
сперечаються між собою. "Ми весь час киваємо на уряд, - нарікає побратимам-бізнесменам
інвестор Шварц. - Але більшу роль тут відіграють корпорації. Політикам і бізнес-лідерам
треба припиняти сперечатися до хрипу про те, хто дурніший. Нам потрібно знайти спільну
мову і виправити ситуацію". Про те ж написав акціонерам керівник американського банку
JP Morgan Джеймі Даймон, частіше за інших великих західних банкірів виступає для
широкої публіки. У проблемах винні і влада, і великий бізнес, пише він. Вони довго
ігнорували перекоси в суспільстві, але настав час повернутися обличчям до людини. "Уряд
США поступово йде з реальності, в якій живе проста людина. Люди загалом втратили віру в
здатність інститутів виконувати покладену на них місію і забезпечувати соціальну
підтримку і захист. Вони вимагають змін, і нам доведеться визнати, що зміни назріли". Їхнім
двигуном мають стати великі компанії, впевнений він. "Звичайно, вони не є причиною всіх
лих у суспільстві. Однак тепер від них вимагають більшого - і вони зобов'язані
відгукнутися", - говорить Даймон, вказуючи, що зі 150 мільйонів працюючих американців
130 мільйонів зайняті в приватних компаніях і лише 20 мільйонів - в державному секторі.
Великий бізнес вже в курсі, заспокоює Шварц. "Я вірю, що корпоративний світ серйозно
задумався. І не про те, що капіталізм - погано, а про те, як зробити так, щоб він всіх
влаштовував", - сказав він. "Ось ми говоримо про людей, які відчувають себе за бортом
свята життя. Кому вони найменше довіряють? Владі і бізнесу. Фактично нам кажуть: все
дістається вам, і це нечесно. Уряд наодинці з цим не впорається. І ми бачимо, що бізнес
потроху починає виправлятися ", - вважає Шварц.
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Що робити. "Перша мета для атаки - рентна економіка", - говорить Бун, і вона має на
увазі не автократів, які монопольно видобувають нафту і газ, а нове покоління рантьє, які
отримають надприбуток не з корисних копалин, а з особистих даних користувачів, з їхніх
інтернет-платформ. Друга - оподаткування цих технологічних гігантів. Значна частина
економічної активності та зайнятості перемістилася в інтернет, а з ними пішли й податки,
що підриває можливості влади фінансувати соціальну сферу і виправляти перекоси в
економіці пільгами і субсидіями. "Потрібно зробити так, щоб міжнародні компанії платили
податки там, де вони заробляють, наймають і виробляють", - говорить Бун. Крім
регулювання бізнесу у влади є і інші можливості вплинути на ситуацію. Якщо інтернет і
високі технології - основа нової економіки, значить, пріоритетом для держави має бути
доступ людей до освіти та зв'язку. Є до чого прагнути: зараз менше половини жителів
сільської місцевості мають доступ до швидкого інтернету. Бізнес, зі свого боку, має
долучитися до рішення проблем, які змушують людей голосувати за супротивників
капіталізму. Ряди правих націоналістів поповнюють ті, хто стурбований переведенням
робочих місць і прибутку компаній за кордон, наймом дешевої робочої сили з іммігрантів і
лібералізацією світової торгівлі. До лівих соціалістів йдуть ті, кому не подобається
фактична перемога корпорацій над профспілками, захмарні зарплати топ-менеджерів,
скорочення впливу держави на економіку та пом'якшення захисту праці під натиском
лобістів від бізнесу. А зелені зміцнюють позиції, залучаючи тих, хто вважає, що для
капіталістів прибуток важливіше змін клімату. Якщо владі та бізнесу вдасться зупинити цю
поляризацію суспільства, у Заходу залишиться шанс вирішити проблеми через діалог і
вберегти нинішню модель суспільного устрою від руйнівного конфлікту, говорить
мільярдер Даліо. "Ми підійшли до критичної межі, за якою все залежатиме від нашої
здатності домовитися. Ресурсів у нас досить, щоб і з проблемами розібратися, і нерівність
виправити, і продуктивність підвищити так, щоб загальне багатство зростало і було що
ділити", - написав він . "Однак я дуже боюся, що сторони займуть непримиренні позиції і в
результаті або від капіталізму зовсім відмовляться, або він так і не буде реформований,
оскільки ультраправі боротимуться за його збереження в незмінному вигляді, а ультраліві за його повний злам". Тому найголовніше питання сучасності, на думку мільярдера: чи
зможуть популісти правого або лівого спрямування прийти до влади і зламати нинішню
модель державного управління, економіки і міжнародних відносин. "Або розумні люди
зуміють змінити систему так, щоб вона запрацювала на благо більшості", - написав Даліо, і
додав, що відповідь ми дізнаємося в найближчі два роки після виборів в найбільших
капіталістичних країнах Заходу: США, Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії.
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