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Скільки депутатів олігархи завели у
Верховну Раду України
25.07.2019

Найбільші команди лобістів мають Ігор Коломойський, Дмитро
Фірташ та Віктор Медведчук. Багато втратив Рінат Ахметов. Трохи
збільшив кількість лобістів Віктор Пінчук.

Позачергові вибори в Раду встановили рекорд – більше 80% новообраних депутатів
отримають мандати вперше. Це означає, що в новій Раді буде мінімум старих облич, в тому
числі, політиків-старожилів, великих бізнесменів, червоних директорів, олігархів та їхніх
посібників. Все ж, українські олігархи таки завели своїх людей в нову Верховну раду. Однак
їх значно менше, ніж в теперішньому VIII-му скликанні, коли цілі фракції працювали на
інтереси однієї людини. БізнесЦензор проаналізував, скількох лояльних до себе депутатів
олігархи завели в Раду. Наразі, за нашими підрахунками, мова йде про півсотні людей. Але
це не означає, що в Раду не пройшли латентні прихильники олігархів. Крім того, певна
частина новообраних депутатів може почати їм служити за винагороду.
Ігор Коломойський. Телеканал 1+1 колишнього бізнес-партнера В.Зеленського –
олігарха Ігоря Коломойського – зіграв ключову роль в медійній підтримці Зеленського і
партії "Слуга народу" на президентських і парламентських виборах. Хоч Коломойський і
заперечує вплив на редакційну політику каналу 1+1, але його контент повністю відповідає
інтересам олігарха. Коломойський не покидає ідею повернути собі Приватбанк, або
отримати від держави компенсацію за його націоналізацію у розмірі $2 млрд. Після
абсолютної перемоги "Слуги народу" на парламентських виборах шанси отримати
сатисфакцію у олігарха зросли. Ми нарахували 10 мандатів, які в майбутній Раді будуть
орієнтуватися на олігарха. Найбільше людей Коломойського пройшло по мажоритарці від
партії "Слуга народу". Самовисуванці: Ігор Палиця – давній соратник Ігоря Коломойського.
Є членом партії УКРОП, яку контролює олігарх. На момент обрання - голова Волинської облради. Був головою Одеської ОДА по квоті Коломойського в травні 2014 – травні 2015 р.
Палиця працював в компаніях Коломойського, був головою правління компанії "Укрнафта".
Контрольний пакет цієї компанії належить державі, але операційний контроль довгі роки
здійснюють люди Коломойського. Палиця був обраний в окрузі №22, місто Луцьк. Ірина
Констанкевич – нинішній нардеп, позафракційна, член партії УКРОП. Пройшла по округу
№23 у Волинській обл., де Палиця очолює облраду. За списками від "Слуги народу":
Олександр Ткаченко – гендиректор телеканалу 1+1. Артем Ковальов – гендиректор ІА
“УНІАН”, яке входить в медіа-холдинг 1+1. По мажоритарним округам від "Слуги народу":
Олександр Дубінський – ведучий і продюсер програм на "1+1". В своїх блогах Дубінський
часто критикує опонентів Коломойського або ретранслює ідеї олігарха. Пройшов по округу
в Київські обл., переміг соратника екс-президента - Ігоря Кононенка. Ольга ВасилевськаСмаглюк – спецкореспондент "1+1". Пройшла по округу №96 у Київській області. Сергій
Швець - спецкореспондент та ведучий "1+1". Пройшов по округу №214 в столиці. В'ячеслав
Рубльов – волинський обласний депутат і радник голови Волинської облради Ігоря Палиці
– соратника Коломойського. Перміг в окрузі №20 у Волинській обл. В'ячеслав Медяник –
координатор юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської
області, який очолює нардеп Юрій Береза. Береза був радником голови Дніпропетровської
ОДА Ігоря Коломойського. Медяник переміг в окрузі №27 в Дніпрі. Сергій Демченко –
депутат Дніпровської міської ради від партії "Україна Майбутнього", яку очолює Святослав
Олійник. Контроль над партією приписують Коломойському. Переміг в окрузі №29 в Дніпрі.
Рінат Ахметов. Йому належать найбільші корпорації країни: енергохолдинг ДТЕК
та металургійний холдинг "Метінвест", 24% якого належать Вадиму Новинському. Обидві
компанії – монополії, на енергетичному і металургійному ринках. В 2017 р. сукупна
консолідована виручка групи СКМ Ахметова склала 450 млрд грн, що більше половини
держбюджету за відповідний рік. В минулому складі Верховної ради Ахметов мав чималу
підтримку законодавців. Його інтереси лобіювала частина Опозиційного блоку (ОБ) і
Радикальна партія О.Ляшка. Також лояльною до Ахметова була найбільша фракція - "Блок
Петра Порошенка". За декілька місяців до нових виборів ОБ розколовся на дві частини.
Власне ОБ залишився в сфері впливу Ахметова. З нього виділилась частина депутатів, яких
представляє оточення Д.Фірташа і В.Медведчука - кума президента РФ Володимира Путіна.
Нова партія отримала назву "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Лідерами нового
об'єднання стали: Медведчук, партнер Фірташа - Сергій Льовчкін, Юрій Бойко - міністр
енергетики часів Віктора Януковича і ексцентричний політик Вадим Рабінович. Згідно
результатів виборів, ОПЗЖ завів 37 депутатів за списком та ще сімох по округах. Всього - 44.
Водночас, Опозиційний блок не потрапив до ВРУ, набравши 3% голосів. В результаті,
найбагатша людина України, яка звикла змінювати законодавче поле під інтереси своїх
бізнесів, в цьому скликані матиме найменшу кількість лояльних людей за останні 10 років.
БЦ нарахував сім людей Ахметова, які пройшли в нову Раду від Опозиційного блоку. Плюс
ще один депутат зайшов від БЮТ. Зазвичай, це менеджери ДТЕК та Метінвесту, міноритарні
партнери Ахметова, які обралися на округах. Муса Магомедов – гендиректор ПрАТ
"Авдіївський КХЗ". Найбільший виробник коксу в країні, який входить до Метінвесту.
Руслан Требушкін – мер міста Покровськ (колишній Красноармійськ). Переміг в окрузі на
території якого розташовано "ДТЕК Добропіллявугілля". Вадим Новинський – партнер
Ахметова в Метінвесті. Він володіє 24% холдингу. Має власну фінансово-промислову групу
Smart Holding в якій сконцентровані активи з гірничо-металургійного комплексу (інтегровані в Метінвест). А також активи в сферах суднобудування, в агросфері, у сфері видобутку
газу, логістики, нерухомості та фінансів ("Юнекс Банк"). Новинський переміг в окрузі №58.
Сергій Магера – директор з регіонального розвитку ПрАТ "ММК ім. Ілліча". Підприємство
входить в Метінвест. Магера переміг в окрузі, який охоплює центр Маріуполя. Вікторія
Гриб – керівник зі сталого розвитку "ДТЕК Енерго", дивізіону ДТЕК, який займається видобутком вугілля та виробництвом електроенергії з нього. Вона перемогла в малолюдному
окрузі №105, який включає Новоайдарівський район Луганської обл. На території округу,
поряд з лінією зіткнення, знаходиться Луганська ТЕС, що входить в "ДТЕК Східенерго".
Дмитро Шенцев – діючий нардеп від ОБ. Згідно даних про письмову реєстрацію, був
відсутній на 70% пленарних засідань. Обирається до Ради з 2002 р. – вже понад 17 років.
Його постійний округ - №176 з центром в Чугуєві Харківської обл. Дмитро Шпенов –
пройшов до ВР по округу №37 Дніпропетровської обл. Є членом фракції "Опозиційний
блок". Був депутатом від "Партії регіонів". З 2006 до 2007 р. – депутатом Криворізької міськради і помічником-консультантом на громадських засадах Олександра Вілкула. Михайло
Волинець – пройшов до парламенту за списками "Батьківщини". Голова Незалежної
профспілки гірників України (НПГУ). В медіа відстоює та ретранслює ідеї, які вигідні ДТЕК.
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Дмитро Фірташ. Поки в Австрії вирішується доля олігарха, в Україні його партія на
виборах до Ради взяла друге місце. Нагадаємо, США підозрюють Фірташа в дачі хабаря в
Індії за дозвіл видобувати титанову руду, яка мала постачатися корпорації Boeing (США).
Дмитро Фірташ – власник чотирьох заводів з виробництва мінеральних добрив, кар'єрів з
видобутку титанового ільменіту, "Регіональної газової компанії" (РГК), яка контролює 70%
розподілу газу в країні, а також телевізійного холдингу "Інтер". Політичні інтереси Фірташа
представляють його товариші – Сергій Льовочкін, який має міноритарні пакети в його
бізнесах і Юрій Бойко. Партію "Опозиційна платформа – за Життя" Фірташ і його соратники
ділять з Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем. До орбіти Фірташа ми віднесли
таких депутатів: Юрій Бойко – багаторічний партнер Фірташа і Сергія Льовочкіна. Міністр
енергетики часів Віктора Януковича. Відвертий прихильник Кремля, демонстративно бере
участь в зустрічах з керівництвом РФ. Сергій Льовочкін – бізнес-партнер Фірташа, співвласник телеканалу "Інтер" та інших активів олігарха. Голова Адміністрації екс-президента
Януковича. Прихильник зближення України з Росією. Наталя Королевська – "регіоналка",
власниця Львівської вугільної компанії, якій належить ЦОФ "Червоноградська". Зараз ЦОФ
контролює арбітражний керуючий від Андрія Венгріна, радника екс-міністра енергетики
від Порошенка - Володимира Демчишина. Сергій Ларін – був заступником Льовочкіна, коли
той очолював адміністрацію Януковича. Сергій Дунаєв – колишній мер Лисичанська, тісно
пов'язаний з Бойком. Останній починав свою кар'єру саме з цього міста. Юлій Іоффе –
старший товариш Бойка. Разом вони володіють "Харківська ТЕЦ-5". Михайло Папієв –
товариш Фірташа, постійно присутній на судових процесах над олігархом в Австрії та на
його днях народження. Микола Скорик – екс-міністр фінансів Криму і голова Одеської ОДА
листопаді 2013 – березні 2014 рр. Юлія Льовочкіна – сестра Сергія Льовочкіна, власниця
банку "Кліринговий дім" та акцій "Закарпаттяобленерго". Володимир Кальцев – при
Януковичі був в.о. міського голови Запоріжжя і його довіреною особою на президентських
виборах. Юрій Павленко – квота Льовочкіна в ОПЗЖ. Був уповноваженим з прав дитини
при Януковичі. Віталій Борт – "регіонал" зі стажем. Мав відношення до відчуження
Межигір'я та нерухомості держкомпанії "Надра України". Михайло Макаренко – у 2014 р.
потрапив до Київської міської ради від "УДАРу" Віталія Кличка. В 2015 балотувався від
"Опоблоку". Квота Льовочкіна. Юрій Солод (мажоритарка, ОПЗЖ) – чоловік Наталії
Королевської. Був нардепом від "Опозиційного блоку". Бізнесмен. Пройшов до Ради по
округу №47 в Донецькій області, центр якого знаходиться в Слов'янську.
Віктор Медведчук. Забутий історією політик періоду Леоніда Кучми за часів Петра
Порошенка перетворився в нового олігарха України. За короткий період часу кум
президента РФ Путіна став власником трьох інформаційних телеканалів, взяв під контроль
поставки дизелю та зрідженого газу з Росії в Україну. На його дружину в РФ було
оформлено видобуток нафти і нафтопереробний завод. А після позачергових виборів до
Верховної ради Медведчук отримав контроль над партією "Опозиційна платформа – За
життя", яка взяла друге місце за кількістю мандатів. БЦ зібрав перелік новообраних
нардепів з оточення Медведчука. Василь Німченко – перейшов в ОПЗЖ з "Опозиційного
блоку" за квотою Медведчука. Є його давнім соратником і заступником в ГО "Український
вибір". Прихильник федералізації України і подвійного громадянства. Колишній суддя
Верховного суду України. Нестор Шуфрич – відданий товариш Медведчука, "регіонал",
колишній співвласник нафтогазової компанії "Нафтогазвидобування", яку з Миколою
Рудьковським продав Рінату Ахметову. Тарас Козак – офіційний контролер медіа-активів
Медведчука. Як повідомляв БЦ, на Козака було записано три телеканали – 112, NewsOne та
ZIK, які Медведчук придбав для збільшення свого впливу в Україні. Також Козаку належить
33% Новошахтинського заводу в РФ. Інші 60% належать Оксані Марченко, дружині
Медведчука. На цьому НПЗ переробляється нафта, добута компанією дружини Медведчука з
російських родовищ. Отримані нафтопродукти постачаються в Україну по єдиному
нафтопродуктопроводу, який також контролює кум Путіна. Григорій Суркіс – ще один
соратник Медведчука. Разом вони входили до СДПУ(о) з 1995 р. Екс-президент Федерації
футболу України та співвласник ФК "Динамо". Разом з братом є власником маленького "АБанку" та партнерами Ігоря Коломойського в низці обленерго. Юрій Загородній – був
заступником Медведчука в "Українському виборі" і на Банковій, коли той працював
головою Адміністрації Кучми. Екс-член СДПУ(о). Олександр Колтунович – "економічний
експерт" від Медведчука, керівник економічних програм "Українського вибору". Був
помічником нардепа Німченка. Григорій Мамка – був заступником начальника Головного
слідчого управління МВС при міністрі Віталії Захарченко, який входив до "сім'ї" Януковича.
За даними УП, Мамка був радником голови проросійської партії "Розумна сила". Вона
складалася переважно з екс-міліціонерів і прокурорів з Донбасу. Партія фігурувала у справі
російського журналіста Аркадія Бабченка, якого, за твердженням СБУ, хотіли вбити
російські спецслужби. Підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Борис Герман на
суді заявив, що "Розумна сила" фінансується приватним фондом президента Росії
Володимира Путіна. Віктор Чорний – є керівником ТОВ "Детективна охоронна компанія
"Шторм", яка раніше називалася "Детективна охоронна компанія "Сварог". На "Детективну
охоронну компанію "Шторм" були зареєстровані автомобілі з кортежу Медведчука, коли
охоронці політика напали на журналістів під час зйомки прильоту кума Путіна в аеропорту
"Жуляни" у листопаді 2017 року. Чорний є віце-президентом Федерації бойового самбо
України, почесним президентом якого є Медведчук. Олег Волошин – співробітник "112-TV"
Медведчука. Був прес-аташе посольства України в Росії.
Віктор Пінчук. Він – власник трубно-колісної корпорації "Інтерпайп", співвласник
газовидобувної компанії "Гео-Альянс" і медіа-холдингу StarlightMedia: телеканали ICTV,
Новий та СТБ. Під час передвиборчих кампаній Пінчук демонстрував лояльність майже до
всіх лідерів перегонів і надавав їм ефірний час. В новій Верховній раді Пінчук матиме трьох
лояльних депутатів: один пройшов по мажоритарці від "Слуги народу", двоє – за списком
БЮТу. Дмитро Кисилевський – потрапив в Раду по мажоритарному округу №24 в Дніпрі
від "Слуги Народу". Директор з корпоративних відносин компанії "Інтерпайп" Пінчука.
Олена Кондратюк – стала депутатом від БЮТ. Її чоловік – Олександр Богуцький – працює
директором телеканалу ICTV. Це найрейтинговіший телеканал з медіа-холдингу Пінчука.
Ольга Бєлькова – потрапила до нового парламенту від БЮТ Юлії Тимошенко. За даними
УП, Бєлькова – близька до Пінчука. У 2006-2010 роках вона працювала директором з
міжнародних проектів у благодійній організації "Фонд Віктора Пінчука – соціальна
ініціатива". З 2011 р. і до першого депутатства була менеджером проектів у інвестиційноконсалтинговій групі Пінчука ТОВ "Іст Ван".
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua

© Ю.Віннічук, С.Головньов
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Президент України зустрівся з послами країн G7 та
главами представництв ЄС й НАТО
24.07.2019

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Жінки, новачки, безробітні. Яким буде
новий український парламент
24.07.2019

Верховна Рада після позачергових парламентських виборів буде не
схожа ні на один із парламентів за всі роки незалежності України. Про це
пише Олександра Вагнер на radiosvoboda.org
Новообраний український парламент – незвичайний за багатьма параметрами.
Партії президента вперше вдалося отримати абсолютну більшість, бо «Слуга народу»
перемогла не тільки в голосуванні за списком партій, але і в одномандатних округах.
Наприклад, у Києві майже на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від партії
Зеленського. Вибори до Верховної Ради стали провальними для багатьох політиківважковаговиків, які були депутатами роками, переходячи з одного парламенту в інший. Це
стосується і прем’єр-міністра України В.Гройсмана, і екс-голови адміністрації президента
Сергія Пашинського, який програв шкільному вчителеві історії з м.Коростеня, і колишнього
спікера парламенту Володимира Литвина, який через два місяці після анексії Криму Росією
виступав у російських ЗМІ за відновлення відносин двох країн. Не буде в українському
парламенті і Олега Ляшка, якого називають «українським Жириновським», хоча до цього
він успішно обирався в парламент чотири рази. Не буде в новому парламенті і Михайла
Добкіна, який критикував протести на Євромайдані, який збирав кошти на відновлення
знесеного в Києві пам’ятника Леніну і який вивіз свою дружину і дітей у Росію після втечі з
країни Віктора Януковича. Добкін згодом повернувся в країну, бо переміг на виборах 2014
р. У Верховну Раду не пройшла і засуджена в Росії і згодом звільнена після обміну Надія
Савченко – за неї віддали голоси всього вісім осіб у її окрузі в Донецькій області. Але жінок у
нинішньому парламенті все одно буде чимало – п’ята частина від усіх депутатів, 53.
Найбільше жінок потрапили в парламент від партій «Голос» і «Європейська солідарність»,
найменше – від партії «Опозиційна платформа – За життя». Вибори виграли двоє
спортсменів: легкоатлетка Ольга Саладуха, бронзова призерка Олімпійських ігор, і срібний
призер Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі Жан Беленюк, син українки й
уродженця Руанди. Таким чином, у Верховній Раді вперше з’явиться темношкірий депутат і
не буде лідерів крайніх правих партій – Дмитра Яроша з забороненого в Росії «Правого
сектора», Андрія Білецького, який пов’язаний із цією організацією, але балотувався в
парламент від партії «Національний корпус», і лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока.
Замість них з’являться вчителька молодших класів із міста Сум Тетяна Рябуха, ресторатор
Олексій Леонов, весільний фотограф Сергій Штепа, який виграв вибори у власника
машинобудівного заводу і мільйонера В’ячеслава Богуслаєва, а також десять журналістів,
більшість із яких – співробітники телеканалу «1+1». Саме в ефірі цього українського
телеканалу і виходить більшість гумористичних телешоу студії «Квартал 95», заснованої
Зеленським. Його колег із цієї студії в парламент потрапило п’ять. На диво багато в новому
парламенті буде людей, які вказали в анкеті для Центральної виборчої комісії, що вони
безробітні. Більшість з них були кандидатами в депутати від партії «Слуга народу», а
найвідомішим у цьому списку є один із лідерів кримських татар Ахтем Чийгоз, який на
прохання Туреччини був звільнений із ув’язнення восени 2017 р., бо був засуджений у Росії
на вісім років позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень у
Криму в лютому 2014 р. Він балотувався від партії «Європейська солідарність». До
парламенту не потрапила Партія Шарія, лідером якої є український відеоблогер, що
отримав політичний притулок у Литві. Ця партія отримає державне фінансування в розмірі
12,2 мільйона гривень через те, що набрала майже 2,5 відсотків голосів. Абсолютна
більшість у Верховній Раді, чого не було за всі роки української незалежності, дозволить
президентові країни Володимирові Зеленському легко знаходити голоси для
законопроектів, які він буде пропонувати. Під цим криється і чимало підводних каменів, на
які звертає увагу український політик і письменник Олександр Бригинець. «Річ у тому,
що«Зеленський хоче зачистити політичне поле, а політичне поле сьогодні складається з
людей, які в тому чи іншому вигляді співпрацювали або за часів Януковича з Януковичем,
або за часів Порошенка з Порошенком. Зеленський прагне до того, щоб привести до влади
свою команду своїх людей. Чому? Тому що він не хоче, щоб це були люди того чи іншого
олігарха, а щоб це була його особиста віддана йому гвардія. Ця гвардія може бути вкрай
некваліфікованою, без досвіду. Я їжджу по країні, бачу фотографії цих людей, це нагадує
пародію на політиків. У принципі це може бути ідеологією, але ключове питання – він хоче,
щоб прийшли його люди. Люди, які мають власну позицію і власні політичні погляди, йому
не потрібні. Маючи більшість у Верховній Раді, він може звільнитися від претендентів на
прем’єр-міністра, таких, як, наприклад, Тимошенко, або від інших», - каже О.Бригинець. …
Читати повністю >>>
© Олександра Вагнер
За матеріалами radiosvoboda.org

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Групою
послів країн «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні та
главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні.
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
«Дякую представникам ваших країн за постійну підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України. Сьогодні дуже складна ситуація, але у вас потужна,
незмінна проукраїнська позиція», – наголосив Глава держави. Володимир Зеленський
подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на
дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня. «Це не перші вибори в Україні,
які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам.
Дякуємо за допомогу», – сказав Президент. Іноземні представники висловили готовність
надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена
Главою держави раніше та має здобути необхідну підтримку нового складу українського
парламенту. Володимир Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на
Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що
необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке
дотримання режиму припинення вогню. Основна увага під час зустрічі була приділена
глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль Президента і його команди
з боку міжнародних партнерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ
щодо розвитку електронних послуг
30.07.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про деякі
заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до
електронних послуг». Про це повідомляє сайт Президента.
Указ спрямований на упорядкування та забезпечення прозорості роботи державних
реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та запровадження
пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг. Документ передбачає
першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів. «Сьогодні в Україні
нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно
неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та
інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи
земельній сферах», – зазначив радник Президента України Михайло Федоров. За його
словами, аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного
ідентифікатора фізичної особи для пов'язання даних з різних реєстрів і впровадження
електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму
інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги. «Прозора та
надійна робота держреєстрів буде запорукою безпечного розвитку бізнесу та ефективного
управління країною в цілому», – додав радник Глави держави. Крім того, указ Президента
передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть
за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в
державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та
пріоритетні електронні державні послуги. Так, указом першочергово передбачається
реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект «єМалятко»),
реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час
першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія
документів тощо. «Наразі ми проводимо дослідження щодо корупції у сфері
адміністративних послуг. Вже точно можна сказати, що це мільярди гривень на рік з
кишень українців. Тож ми сформували перелік близько 200 найбільш важливих послуг для
громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн. Кожен
українець зможе бачити наш план та перебіг реалізації цих завдань на спеціальному вебсайті», – повідомив Михайло Федоров. Також указом започатковується робота над
проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед
ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного
демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та
запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації. «Відсутність у громадян
засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в
цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді IDкарток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та
масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших
альтернативних засобів. Щоб кожен українець зміг якомога швидше відчути переваги
цифрових перетворень у країні», – зазначив радник Президента.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ

Урочисте засідання Верховної Ради IX скликання
відбудеться 29 серпня
Зеленський призначив керівником ДУС
колишнього гравця КВК

09.08.2019

Урочисте засідання Верховної Ради України IX скликання відбудеться
29 серпня. Відповідне рішення ухвалено на першому засіданні Підготовчої
депутатської групи з числа новобраних народних депутатів.
Пропозиція про проведення 29 серпня І засідання Верховної Ради IX скликання,
внесена головуючим на засіданні Підготовчої депутатської групи представником партії
"Слуга народу" Дмитром Разумковим, була підтримана більшістю присутніх. На засіданні
було надано слово для виступів представникам політичних сил новообраного парламенту.
Головуючий у ході обговорення ставив на голосування висловлені пропозиції у порядку їх
надходження. Жваву дискусію серед учасників засідання викликало питання кількості
профільних комітетів у Верховній Раді України IX скликання. Головуючий озвучив позицію
політичної партії «Слуга народу»: «Ми багато працювали над цим питанням. Сьогодні в нас
27 комітетів плюс комісія з питань приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість
комітетів до 22». Дмитро Разумков зазначив, що напрацьовані пропозиції щодо оптимізації
комітетів будуть надані кожній політичній силі у парламенті: «Ми вам запропонуємо наше
бачення предметів відання комітетів і ми будемо чекати від вас пропозицій, зауважень, які
пропонується обговорити на наступному засіданні нашої робочої групи». Окрім того,
попередньо було підтримано мінімальний та максимальний кількісний склад комітетів - 7 і
31 депутат. Також учасники засідання Підготовчої депутатської групи підтримали
пропозицію створити дві робочі підгрупи з організаційних питань у складі Підготовчої
депутатської групи та дали відповідні доручення Апарату Верховної Ради України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Президент підписав указ про призначення Сергія Борзова керівником
Державного управління справами. Раніше Борзов працював заступником
керівника та виконувачем обов'язків керівника цього відомства.
"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління
справами з 1 серпня 2019 року строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до
законодавства", - йдеться в указі президента, підписаному й опублікованому в четвер, 1
серпня. За інформацією інтернет-видання "Українська правда", Борзов раніше грав у складі
команди КВК "Вінницькі Перці". Його дружина - Ірина - є кандидаткою від партії
президента "Слуга народу". На позачергових виборах до Верховної Ради вона перемогла на
окрузі на Вінниччині. Батько Ірини Борзової - Наум Боруля. Він - один із керівників
гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із компанією
Drive Production, якою керує Боруля. Як зазначає видання, Ірина Борзова разом із батьком
володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у Судаку в Криму. Компанія займається
ресторанною діяльністю та послугами з доставки продуктів. Згідно з бухгалтерською
звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 по 2017 роки постійно
зростав. Зокрема, у 2017 році вона заплатила близько 275 тисяч рублів податків і внесків.
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у
послів низки іноземних держав

Володимир Гройсман: Наш Уряд розпочав багато
важливих змін і зробив це правильно

24.07.2019

26.07.2019

Діючий Уряд розпочав багато важливих змін майже в усіх
сферах життя держави – від освіти, медицини й енергонезалежності
до децентралізації – і цей початок був правильний, адже попередні
результати перетворень відчутні. Про це в ефірі «Радіо НВ» сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

В.ГРОЙСМАН

Він наголосив, що ніколи нічого не робив «під вибори», натомість взявся за той
комплекс проблем, які Україна отримала в 2014 році, задля розбудови майбутнього країни.
«Що вдалося зробити? Ми розпочали важливі реформи. Я точно знаю, що розпочали їх
правильно, - сказав Володимир Гройсман. – Коли говоримо про будівництво шкіл, лікарень,
доріг – це те, що треба продовжувати. Ми віддали повноваження майже 1000 громадам. Ми
розпочали цю реформу. Якщо ми говоримо про медицину – розуміємо незадоволення – але
ми знаємо, що робити далі, аби досягти запланованого результату. І за цей результат, я
впевнений, не буде соромно. Нова українська школа – це нові можливості для дітей. І це
потрібно продовжувати. Електронне урядування: у нас донедавна було «нуль» електронних
послуг, зараз – вже понад 120. Ми той Уряд, який почав масштабне будівництво доріг,
системно вирішувати це питання. Якщо далі робити те, що ми робили, доріг буде більше і
більше. Система створена». Глава Уряду зазначив, що перекреслити сьогодні досягнуті
результати було б великою помилкою. «Саме тому ми запроваджуємо нову традицію – не
грюкати дверима, а передати всі справи цивілізовано, із визначенням пріоритетів і
проблем. Нові міністри прийдуть, проаналізують і визначаться, як їм діяти далі. Багато того,
що зроблено, треба зберегти і примножити», - сказав Володимир Гройсман. На його погляд,
сьогодні Україна у кращому стані, аніж кілька років тому. І при цьому цілком зрозуміло, як
вести подальшу політику. «Треба сконцентруватися на зростанні економіки, сформувати
бюджет, де збережена децентралізація, - сказав Володимир Гройсман. – Ми робили свою
справу чесно. І нинішній час для мене і моєї команди – тільки початок. Все, що буде
потрібно робити для держави, будемо робити з великим задоволенням». Відначимо, діючий
Кабінет Міністрів України забезпечить нормальну життєдіяльність країни у перехідний
період формування парламентської більшості та нового складу Уряду, а також підготує
спеціальні transition books для наступного складу Кабміну. Про це сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман під час засідання Уряду. Він зазначив, що це засідання –
перше після проведення дострокових виборів до Верховної Ради, під час яких Україна знову
довела, що є демократичною країною, де кожен виборець має право проголосувати так, як
вважає за потрібне. «Наш Уряд заклав добротний фундамент змін. Ми почали розбудову
міст, сіл, почали модернізувати інфраструктуру, формувати енергонезалежність,
започаткували зміни в пенсійній системі, в оновленні освіти й медицини. Все це потрібно
продовжувати. Потрібно і далі вести децентралізацію, реформу держслужби, підтримувати
культуру, - сказав Володимир Гройсман. - Ми відповідально ставимося до виконання
завдань Уряду у перехідний період. Ми забезпечимо нормальну життєдіяльність країни,
підготуємося до опалювального сезону. Також сформуємо масив матеріалів – для наступних
урядовців – про стан справ по кожному напрямку роботи Уряду. Це буде нова традиція».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Читайте також: Вступне слово Прем’єра на
засіданні КМУ від 24.07.2019 року >>>

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних
держав: Республіки Корея, Південно-Африканської Республіки, Фінляндської
Республіки, Республіки Словенія та Федеративної Республіки Німеччина
Під час бесіди з Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі Чангом обговорювалися
питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні між Україною та Південною
Кореєю і перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Порушувалося
питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку
міжлюдських контактів. Глава держави запросив Президента Кореї Мун Чже Іна відвідати
Україну з візитом. Під час розмови з новопризначеним Послом Південно-Африканської
Республіки в Україні Андре Йоганнесом Гроеневальдом Президент України наголосив на
важливості інтенсифікації політичного діалогу. За словами Володимира Зеленського,
Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці та налаштована на
поглиблення взаємовигідної співпраці в усіх сферах. Окрему увагу співрозмовники
приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема
перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.
Глава держави висловився за налагодження більш тісної та конструктивної взаємодії між
Україною та ПАР у рамках її непостійного членства у Раді безпеки ООН. Президент України
також передав запрошення Президенту ПАР Матамелі Сирілу Рамафосі відвідати Україну з
офіційним візитом. Послу Фінляндської Республіки Пяйві Маріт Лайне Володимир
Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету
України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає нашій
країні на двосторонньому рівні. Особливо Глава держави відзначив практичну допомогу з
боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та
енергоефективності. У розмові з Послом Республіки Словенія Томажем Менціном Президент
подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні
реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі. Спілкуючись із
Послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Глава держави подякував
німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,
а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у
нашій країні. Головна увага під час зустрічі зосереджувалася на обговоренні безпекової
ситуації на Донбасі та комплексу подальших заходів з активізації процесу мирного
врегулювання. Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ
для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського
права. Президент України також висловив сподівання на збереження традиційно активного
політичного діалогу на найвищому рівні у майбутньому. Крім того, співрозмовники
обговорили питання залучення представників німецького бізнесу до роботи в Україні та
створення спільних підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ
 ЄВРОПА & ЄС

Шість державних стартапів працюватимуть над євроінтеграційними інноваційними рішеннями

ю

30.07.2019

НОВИНИ РЕГІОНІВ

За новою моделлю адміністративно-територіального в Україні
замість 465 районів буде сформовано 100
08.08.2019

В Україні назріла необхідність прийняти закон про засади
адміністративно-територіального устрою, який сформує вже базовий
рівень – громади і середній (субрегіональний) рівень – райони.
Вони (райони) повинні бути самодостатні, потужні. Не 465 маленьких районів, як
зараз, які вже передали свої повноваження на об’єднані громади і не знають, чим
займатися. А повинно бути 100 великих районів з населенням не менше ніж 150 тисяч
людей. Про це в інтерв’ю заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Це дасть можливість створити дуже класний
менеджмент на субрегіональному рівні. Бо у нас зараз 48 тисяч чиновників, які працюють у
різних адміністраціях, в районних і обласних, отримують в загальній цифрі 6 млрд
заробітної плати… І скаржаться, що у них невелика заробітна плата. Ми пропонуємо
зменшити кількість адміністративного персоналу з тим, щоб частину повноважень
позабирали об’єднані громади, які вже мають і свої виконкоми, і свій адміністративний
персонал. І таким чином підвищити в рази якість менеджменту, мотивуючи збільшенням
зарплати. Але хотілося б, аби це були не райдержадміністрації, а префектури, які мають
наглядові та контрольні функції і не мають доступу до грошей», – зазначив Геннадій Зубко.
Урядовець наголосив, що важливо також передати розпорядження земельними ресурсами
на місцевий рівень для того, щоб у держави забрати нарешті корупційний геокадастр, який,
з одного боку, контролює землю, з іншого боку – роздає землю. Передаючи повноваження
на місцевий рівень, контроль залишиться за державою. «Нам потрібно ухвалювати закон
щодо планування територій. Бо для того, щоб дати їм можливість розпоряджатися
земельними ресурсами, громади потрібно зобов’язати планувати свою територію, щоб
кожний інвестор бачив, скільки є землі, якої землі, скільки є соціальних об’єктів, де він
може розмістити свій бізнес, які галузі саме в цій громаді можуть розвиватись», – розповів
Геннадій Зубко. Дуже важливим є закон про службу в органах місцевого самоврядування. На
місцях потрібно дати можливість на конкурсних умовах обирати фахівців, платити
заробітну плату, вводити мотивацію для цих людей. Потрібно до кінця розділити
повноваження між державою і місцевим самоврядуванням, визначити делеговані
повноваження, які передаються, забезпечити фінансовими ресурсами, бо сьогодні не
завжди вистачає ресурсів на делеговані повноваження, наприклад, по освіті, по охороні
здоров’я. Є ще питання виборчого законодавства місцевого рівня. «Нам потрібно ухвалити
окремий закон щодо виборів до органів місцевого самоврядування. Ми, коли розробляємо
великі виборчі кодекси і змішуємо одне з іншим, потім не можемо розібратися, де тут
правила щодо Парламенту, а де по місцевому самоврядуванню. І ще одне дуже важливе
питання – це відкриті громадські бюджети. Тому що для нас важливо, щоби була
прищеплена практика звітування щодо місцевого самоврядування про використання
коштів перед своїми громадянами», – заявив Віце-прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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В рамках EU Association Lab відібрано 6 команд-переможців, які
візьмуть участь у шестимісячній інкубаційній програмі для розробки
інноваційних рішень у сфері імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Переможцями стали: Відкритий реєстр професійних водіїв, які здійснюють
перевезення пасажирів та вантажів (Міністерство інфраструктури України); Маркетингова
модель науки для бізнесу S2BMM (Міносвіти і науки України); NOMOS Noise monitoring
system (Державна авіаційна служба України); Стале споживання для учнівської молоді
(Міністерство освіти і науки). Протягом інтенсивної програми на базі 1991 Open Data
Incubator фахівці українських міністерств спільно з представниками органів державного
управління, бізнесу та громадянського суспільства працюватимуть над новими підходами
для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На команди чекають регулярні
зустрічі з профільними менторами та тренінги з бізнес моделювання, налагодження
партнерств, побудови маркетингової та комунікаційних стратегій. Окрім того, командам
допоможуть підібрати найбільш релевантне технічне рішення для реалізації їх ідей.
Результати роботи над проектами учасники публічно представлять у лютому/березні 2020
року. За перебігом програми можна слідкувати на фейсбук сторінці проекту. Програма EU
Association Lab створена спільно Урядовим офісом координації європейської та
євроатлантичної інтеграції та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за
підтримки 1991 Open Data Incubator. Вона є складовим компонентом проекту
«Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС», який фінансується Федеральним
Урядом Німеччини. Програма стартувала у вересні 2018 та у першому циклі п’ять команд з
представників міністерств та відомств вже створили та розвивають прототипи рішень, які
сприятимуть імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами eu-ua.org
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (БРИТАНІЯ. ІРЛАНДІЯ. ІСЛАНДІЯ. НОРВЕГІЯ. ФІНЛЯНДІЯ. ШВЕЦІЯ. ДАНІЯ)

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Великої Британії
05.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це
повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Глава держави привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх
виборах лідера Консервативної партії Великої Британії. Він подякував британському уряду
за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а
також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності.
Йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин,
зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації
контактів на найвищому рівні. Відзначимо, Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, яка
закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні, підбила підсумки роботи та життя у
країні і подякувала українцям. Звернення посол опублікувала на своїй сторінці в соціальній
мережі. Вона записала відео з підсумковими подіями, які вдалося зробити їй за цей час в
Україні і чим вона пишається. Звернення було записане українською мовою. Також Джудіт
Гоф написала, що не прощається, а лише каже «до зустрічі». Як відомо, наприкінці квітня
стало відомо, що новим послом Великої Британії в Україні призначили Мелінду Сіммонс.
Вона працювала у Секретаріаті нацбезпеки, в департаментах міжнародного розвитку,
гуманітарної допомоги, вирішення конфліктів. Нагадаємо, Голову групи дружби з Україною
в Британському парламенті Джона Вітінгдлейла нагороджено Почесною Грамотою
Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 ПІВДЕННА ЄВРОПА

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Зустріч із Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони
Держави Кувейт шейхом Н.С.Ас-Сабахом

Президент України провів телефонну розмову з
Головою Ради міністрів Італії
24.07.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Глава держави подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як
дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей. Джузеппе
Конте привітав Володимира Зеленського з переконливою перемогою на виборах.
Співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та
міжлюдських контактів. Президент переказав запрошення Президенту Італійської
Республіки відвідати Україну з візитом. Також обговорювався нещодавній вирок суду м.
Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського
журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Глава держави запропонував правову
допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа
Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив
важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ

Президент України провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Індії
01.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Про це
повідомляє прес-служба Президента.
Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на
загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра
Індії. Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на
найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили
шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці. Сторони
позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти
України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну
популярність Індії серед українців.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

29.07.2019

Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца 29 липня 2019
р. зустрівся із Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави
Кувейт шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом.
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього
співробітництва в оборонній сфері та набрання чинності Угодою між Урядом України та
Урядом Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах. Відзначимо, 25
липня 2019 року Посол України в Державі Кувейт О.Балануца зустрівся з керівником Офісу
Міністра закордонних справ Держави Кувейт шейхом Ахмедом Насером Ас-Сабахом. Під час
зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці в торговельноекономічній, військово-технічній, культурно-гуманітарній, спортивній та інформаційній
сферах, а також питання оптимізації взаємодії між Посольством України та МЗС Кувейту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Зеленський підписав угоду про вільну
торгівлю з Ізраїлем
07.08.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про
ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та
Урядом Держави Ізраїль.
Закон опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України" 7
серпня. Так, дата набуття чинності угоди настане за 60 днів після ратифікації українським
та ізраїльським парламентами. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди
Україною. Дія Угоди не поширюється на тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії
Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також
Донецької та Луганської областей до повного припинення збройної агресії Російської
Федерації та відновлення на зазначених територіях України конституційного ладу. Як
повідомляв УНН, 11 липня народні депутати України ухвалили проект закону про
ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль. Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Урядами України та Держави
Ізраїль була підписана 21 січня 2019 року. Дія угоди спрямована на двосторонню
лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода також
створює додаткові можливості для українських експортерів щодо розширення ринків
збуту, кооперації, розвитку і модернізації власного виробництва в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 АФРИКА

Посол України зустрівся з Президентом
Сенату Йорданії

Посол України зустрівся з Міністром воєнної
промисловості Єгипту

08.08.2019

29.07.2019

Посол України Євген Микитенко 29 липня 2019 року провів зустріч з
Міністром воєнної промисловості Арабської Республіки Єгипет Мохамедом
Ель-Ассаром. Про це повідомляє МЗС України.
У ході зустрічі сторони обговорили стан та перспективи двосторонньої співпраці,
участь делегацій у спеціалізованих виставках, а також спільні проекти. Відзначимо, 28
липня відбулася зустріч Посла України Євгена Микитенка з Міністром державних
підприємств Єгипту Хішамом Тауфіком. Сторони обговорили хід виконання домовленостей,
досягнутих під час сьомого засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та
науково-технічного співробітництва між Україною та Арабською Республікою Єгипет, що
відбулось у листопаді 2018 року в Києві. Під час зустрічі було проаналізовано перспективи
подальшого співробітництва у різних сферах, зокрема реалізації спільних проектів в Єгипті.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
В Лівії підірвали два українських ІЛ-76:
загинув пілот - ЗМІ

Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві Сергій
Пасько провів зустріч з Президентом Сенату Йорданії Фейсалом альФайєзом. Про це повідомляє МЗС України.
Сторони обговорили актуальну ситуацію в двох державах та перспективи
інтенсифікації двосторонніх відносин між Україною і Йорданією. Відзначимо, в рамках
здійснення формальностей у зв’язку із завершенням дипломатичної місії відбулася зустріч
Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві Сергія Паська з Головою Палати
представників Національних зборів ЙХК Атефом ат-Таравне. Були обговоренні питання
подальшого розвитку міжпарламентського співробітництва між двома державами.
Нагадаємо, Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві здійснив робочу
поїздку до провінції Акаба. У ході візиту Сергій Пасько провів окремі зустрічі з Головним
комісаром Адміністрації спеціальної економічної зони (ASEZA) Н.Бахітом, Виконавчим
директором «Корпорації з розвитку Акаби» Б.Абу Румманом та іншими високопосадовцями.
Сторони обговорили перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва,
двосторонніх відносин в економічній сфері та розширення співпраці у галузі туризму.
Читати повністю >>>

29.07.2019

У Лівії ракетним ударом підірвали два українських літака ІЛ-76, які
перебували на території військової бази Аль Джафра, що належить силам
бунтівного генерала Халіфи Хафтара.
Один з літаків був знищений ударом з турецького безпілотника Bayraktar TB2.
Представники армії Хафтара зі свого боку заявили, що знищили один з турецьких дронів,
який літав над базою Аль Джафра, повідомляє Avia.pro. Літаки були зафрахтовані ОАЕ і
начебто перевозили із Туреччини зброю, яку заборонено постачати у Лівію. Також
повідомляється, що командир екіпажу одного з літаків загинув, доля інших пілотів
невідома. За інформацією видання Факти.Запоріжжя, у Лівії загинув український льотчик
Володимир Бухальский з Мелітополя, який працював за контрактом на лівійську
авіакомпанію Libyan Arab Air Cargo. Чи пов'язані ці два випадки, наразі невідомо. Жодних
офіційних коментарів ні з боку ворогуючих сторін у Лівії, ні з боку української влади не
надходило. Хаос в Лівії панує з 2011 року, коли був повалений і убитий диктатор країни
Муаммар Каддафі. Зараз Лівія розділена між двома урядами, які ворогують між собою, кабінетом національної єдності в Тріполі, який був сформований за підтримки ООН, а також
урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

За матеріалами Посольства України в Йорданії
Президент України Володимир Зеленський запросив
турецький бізнес до співпраці
08.08.2019

У рамках офіційного візиту до Туреччини Президент України
Володимир Зеленський взяв участь у роботі українсько-турецького бізнесфоруму у Стамбулі. Про це повідомляє прес-служба Президента.
Глава держави розповів представникам бізнесу про найближчі зміни, які планується
втілити в життя у країні, та запросив їх приєднатися до реалізації проектів, що сприятимуть
економічному зростанню України. «Пропоную вам угоду: ви інвестуєте в Україну, я
захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо», – звернувся Володимир Зеленський до
підприємців і нагадав, що прийшов у владу з бізнесу. За прогнозами Глави держави, восени
буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з
приватним сектором та приватними компаніями. «Будемо дуже раді бачити турецькі
компанії як надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм
досвідом, своїми технологіями», – наголосив Володимир Зеленський. Відзначимо, Україна й
Туреччина опрацьовують можливість підписання Угоди про вільну торгівлю задля
розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Про це Президент
Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами
переговорів з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. «Ми
домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної
співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди
доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу», – сказав Володимир
Зеленський. На переконання Президента, його розкриттю сприятиме реалізація спільних
проектів та лібералізація двосторонньої торгівлі. «Сприятиме цьому й укладення Угоди про
вільну торгівлю. Сподіваюся, що наші сторони якомога швидше зможуть досягти
компромісу в цьому питанні та підготувати всі необхідні документи», – зазначив Глава
держави. Він також констатував, що співпраця між країнами є надзвичайно насиченою та
зауважив, що до кінця року в Києві буде проведено чергове (восьме) засідання Стратегічної
ради високого рівня. Крім того, за словами Володимира Зеленського, було обговорено
співпрацю у будівництві доріг, аеропортів, морських портів, у оборонній, енергетичній і
туристичній сферах. Президент переконаний, що у наступні роки Україна демонструватиме
зростання економіки. «Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що
дасть змогу зробити Україну магнітом для іноземних інвесторів. Ми вже розпочали активну
роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас. Я особисто
виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом», –
наголосив Глава держави. Говорячи про підсумки зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом,
Володимир Зеленський констатував досягнення взаєморозуміння та закладення
фундаменту для подальшого плідного діалогу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читайте також: Володимир Зеленський провів
переговори з Президентом Туреччини >>>
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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
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Посол України в Аргентині зустрівся з керівництвом Аргентинськоукраїнської торгово-промислової палати
05.08.2019

У рамках заходів, пов’язаних із завершенням перебування в
Аргентині, Посол України Юрій Дюдін провів зустріч з керівництвом та
членами Аргентинсько-української торгово-промислової палати (CAUCI).
Під час зустрічі український дипломат подякував Президентові Палати Ф.Сфейру,
виконавчому секретарю О.Яхно та іншим членам CAUCI за їхню роботу, спрямовану на
поглиблення торговельно-економічного співробітництва між Аргентиною та Україною,
встановлення та розвиток прямих зв’язків між суб’єктами підприємницької діяльності двох
країн, їхню участь у забезпеченні візитів українських офіційних та бізнес-делегацій до
Аргентини. Посол Ю.Дюдін також ознайомив учасників заходу із сучасною
внутрішньополітичною ситуацією в нашій державі та закликав керівників та усіх членів
Палати й надалі надавати активне сприяння розбудові взаємовигідної співпраці між
українськими та аргентинськими компаніями. Нагадаємо, 21 червня ц.р. Посол України в
Аргентині на запрошення директора Інституту міжнародного права Аргентинської ради з
питань міжнародних відносин (CARI) Г.Сабія виступив у вказаному провідному
політологічному закладі країни на тему «Юридичні питання спору навколо Азовського
моря». Відзначимо, за оперативними даними Державної фіскальної служби, загальний обсяг
українсько-аргентинського товарообігу у 2018 р. склав 72,6 млн. дол. США (скорочення у
порівнянні з 2017 р. на 1,2%), у т.ч. експорт – 9,64 млн. дол. США (+4,7%), імпорт – 62,96 млн.
дол. США (-2,1%). Сальдо двосторонньої торгівлі товарами з Аргентиною у минулому році
залишалося негативним для України та склало 53,32 млн. дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА
 КАНАДА

Експорт українських товарів до Канади
зріс на 75% – МЕРТ
02.08.2019

За два роки дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою
експорт українських товарів до цієї країни зріс на майже 75%. Про це
повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
За даними відомства, 2016 року Україна експортувала до Канади товарів на суму 94,9
млн доларів, а вже 2018 р. – $166 млн. Окрім того, Угода про вільну торгівлю активізувала
інвестиційне співробітництво. Минулого року Канада інвестувала в українську економіку
$52,3 млн. З них $16,8 млн - у промисловість, $15,6 млн у переробну промисловість, $131,8
тис у сільське господарство, $507,4 тис у фінансову та страхову діяльність, а також 15,8 млн
в операції з нерухомим майном. Нагадаємо, 11 липня 2016 року Україна і Канада підписали
угоду про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривали шість років. У Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі очікують, що зона вільної торгівлі буде передбачати
зняття торговельних обмежень та повне скасування торговельних мит на основні групи
товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після вступу в силу
скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на
одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються
мита на ряд агропродукції, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування,
включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі і трактори. Документ дає можливість
українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
 США

Президент України зустрівся зі Спеціальним представником
США та Постійним представником США при ЄС
26.07.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним
представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним
представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.
Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та
зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію
в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів
навколо Станиці Луганської. Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення
окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно
завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії
розмежування. Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим
припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку
окупованих територій будуть остаточно припинені. Відзначимо, Президент України
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів
Америки Дональдом Трампом. Президент США привітав Україну з успішним проведенням
вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою
перемогою партії «Слуга Народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена
українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування
корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США. Він також підтвердив
незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й
готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми
реформ у нашій країні. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство
США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію. Президенти домовилися
предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час
візиту Володимира Зеленського до США.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Чого чекати від Бориса Джонсона
на чолі уряду Британії
23.07.2019

Прем’єр Терезу Мей, чия політична кар’єра дійшла до
безславного кінця через нездатність вивести країну з ЄС, на Даунінгстріт змінює колишній міністр її уряду Борис Джонсон.
Б. ДЖОНСОН

Полум'яний прихильник Brexit із розкуйовдженою зачіскою є чи не найбільш
упізнаваним британським політиком у світі. Через ексцентричну поведінку, висловлювання
за межею політкоректності і своєрідну харизму його часто порівнюють із Дональдом
Трампом. Вся його показна простота – ретельно продуманий прийом. Адже Александер
Борис де Пфеффел Джонсон є типовим представником британської еліти. Родич королівської сім’ї Британії, онук президента Європейської комісії з прав людини – все це про нового
главу уряду Її Величності. На тлі виходу з ЄС для Британії важлива демонстрація незмінного
характеру залученості у європейські справи. "Brexit чи ні, ми лишаємося вагомим гравцем. Я
задоволений відвідати Україну невдовзі після призначення главою МЗС, це є чіткою
демонстрацією потужних відносин між двома країнами", – заявляв Джонсон. За два роки на
посаді міністра він відвідував Україну двічі – вдруге приїздив разом з польським колегою
Вітольдом Ващиковським у березні 2017-го. І під час цих візитів він був позитивно
вражений нашою державою, розповідають дипломати. А отже, є підстави сподіватися, що і
після його переїзду у прем'єра це ставлення збережеться. "Британія залишається відданою
захисту суверенітету України. Ми непохитні у ствердженні того, що анексія Криму була
незаконною, і закликаємо РФ повернути півострів", – стверджував тоді Джонсон. Зрозуміло,
що першочерговим його завданням на посту прем’єра є забезпечення виходу Британії з ЄС.
А від того, наскільки успішною і швидкою буде реалізація Brexit, залежатиме і те, як скоро
Лондон візьметься за врегулювання відносин з третіми країнами, в тому числі з Україною.
Адже не секрет, що Brexit стоїть на заваді в таких важливих для Києва питаннях, як
підписання договору про "відкрите небо" з ЄС і візова лібералізація з Британією. Разом із
тим уряд Мей включив Україну до переліку пріоритетних країн, з якими в першу чергу
вестимуть переговори про новий режим вільної торгівлі. Лишається сподіва-тися, що
прихильність Джонсона до реалізації Brexit до 31 жовтня і його обізнаність щодо
української тематики нададуть поштовху прогресу у врегулюванні проблемних питань.
Читати повністю >>>
© Іванна Костіна
За матеріалами eurointegration.com.ua
Протистояти Росії: Чим допоможе Україні
новий шеф Пентагону Марк Еспер
24.07.2019

Якщо новий очільник Пентагону зможе вибудувати стосунки з
чинним президентом США, то українсько-американська військова
співпраця у період перебування Марка Еспера на посаді очільника
М.ЕСПЕР
Пентагону обіцяє розвиватись достатньо динамічно.
Сенат США схвалив Еспера в якості очільника міністерства оборони США. Після семи
місяців безуспішних пошуків належної кандидатури (так довго крісло шефа Пентагону не
залишалось вакантним більш ніж 70 років), людина, що погодилась очолити Пентагон, була
знайдена, і 90 з 98 сенаторів проголосували за Еспера. Марк Еспер, як і його попередник
Джеймс Меттіс, належить до практиків військової справи із чималим досвідом. Він служив в
першій війні в Перській затоці, коли очолювана США коаліція звільняла захоплений Іраком
Кувейт, згодом - був переведений до повітряно-десантної дивізії у Європі. Втім, до висот
"Скаженого Пса" у військовій кар'єрі Еспер не піднявся, і в чині підполковника перейшов на
цивільну роботу. В 1996р. він очолив апарат консервативного аналітичного центру Heritage
Foundation, а за декілька років - зробив кар'єру військового аналітика при Сенаті. А також
одного із найвпливовіших лобістів у США (власне, The Hill у 2015 і 2016 визнавала його
провідним корпоративним лобістом країни. Свої політичні погляди Еспер встиг озвучити за
місяць, впродовж якого він виконував обов'язки шефа Пентагону після відставки Патріка
Шенагена. Його бачення зводиться до того, що в попередні роки збройні сили США надто
зосереджувались на боротьбі з тероризмом і веденні асиметричних конфліктів, натомість
зараз слід продовжити реалізацію стратегії Меттіса, спрямованої на відновлення здатності
США протистояти потужним противникам - у першу чергу, Китаю та Росії. Про яку Еспер
відгукувався без зайвого пієтету. Стосовно перспектив українсько-американської співпраці
в період Еспера, жодних перешкод для її розвитку наразі непомітно. Намір "продовжувати
розвивати тісну співпрацю з союзниками США" він декларував неодноразово, а виражена
потреба у стримуванні РФ сусідніми державами є очевидною для більшості стратегів США…
Читати повністю >>>
© Тарас Паньо
За матеріалами depo.ua
Генсек НАТО: Анексія Криму Росією сталася
через конкуренцію наддержав
05.08.2019

Конкуренція між великими державами провокує нові загрози
світового порядку і анексія Криму є одним із прикладів. Про це
Є.СТОЛТЕНБЕРГ
заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг, передає УНН.
"Першим (викликом перед світовою безпекою - ред.) є зростання конкуренції між
великими державами ... І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму
до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", - сказав Єнс Столтенберг в
Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії.
Він наголосив, що анексія Криму це перший випадок захоплення однією державою
територій іншого після Другої світової війни. Столтенберг додав, що Росія нарощує
присутність і в інших країнах. "І ми спостерігаємо зростання російської присутності на
Близькому Сході, в Сирії, а також в Росії, яка намагається втрутитися і підірвати довіру до
демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях", - сказав
Генсек НАТО. Відзначимо, дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між
Сполученими Штатами та Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з
нього вийшли. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із
цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни". Цей ракетний договір,
а також Угода СНО-3 (або Новий START) про скорочення стратегічного наступального
озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне
озброєння двох найбільших ядерних держав у світі. Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року,
якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї
вийти. США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного
договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними
Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів. Москва це
звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня,
поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Читайте також! РФ та США розірвали ракетний
договір: Що має зробити Україна >>>
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 БЛОГ

Контрабанда, ліс-кругляк, мораторій на землю, лотереї, МВФ,
ФОПи та інші виклики для Зе!Кабміну
02.08.2019

Поки на політичному "Олімпі" розмірковують і вирішують, хто
увійде у новий уряд, ЕП зібрала список найбільших викликів для
майбутніх урядовців. Там є над чим працювати.

Успіх Володимра Зеленського і "Слуги народу" на виборах зробив цих людей
відповідальними за те, що буде відбуватись в Україні у найближчі п'ять років. Напередодні
УП уже писала, яку кандидатуру прем'єр-міністра Зеленський може внести на голосування
нового парламенту вже у вересні. Очевидних фаворитів тут немає. Так само немає відповіді
на питання, хто очолить міністерства і скільки взагалі їх тепер буде. Звісно, більшість
людей в Кабміні зміниться, а от проблемні питання, які доведеться вирішувати їхнім
наступникам, будуть тими ж самими. Перед новим складом уряду стоїть чимало викликів.
Частину з них редакція ЕП перелічила нижче, але, скоріше за все, це неповний список і
викликів набагато більше. У будь-якому разі, окреслити їх в рамках однієї статті не
можливо, а наш shortlist — це більше про наболіле. Отже, які проблеми зобов'язаний
вирішувати новий уряд у першу чергу?
Ринок землі. Безумовно, земельна реформа буде одним з найбільших викликів для
нового уряду. Скасовувати чи не скасовувати мораторій? Це питання не стоїть в порядку
денному команди Зеленського та представників його політичної. Виходячи з риторики
президентського офісу, наразі обговорюється, за якою моделлю буде відкритий ринок
землі, і наскільки швидко. За словами керівника Офісу президента і одного з кандидатів на
посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука, відповідний законопроект повинен бути
ухвалений до кінця 2019 року. "У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити
цього року, то буде досить складно", — заявив він в інтерв'ю Bloomberg. Зрештою публічна
підтримка командою Зеленського ринку та презентація конкретної концепції
законопроекту — те, чого не вистачало, щоб почати предметну дискусію з усіма
зацікавленими сторонами. Хто буде автором цього бачення, Офіс президента, парламент чи
Кабмін, не має значення. В будь-якому разі саме урядовці і профільні відомства будуть на
передовій і нестимуть найбільшу відповідальність за земельну реформу. Наразі багато
знаків питання — чи буде у іноземців право купувати землю, чи будуть вводитись
обмеження, чи можуть фермери розраховувати на фінансування, хто матиме пріоритетне
право на купівлю, чи варто починати з торгівлі державною землею та інше. Задовільнити
усіх точно не вдасться. Тож майбутньому Кабміну в цій ситуації буде нелегко.
Вирубка і незаконне вивезення українських лісів. Мораторій на експорт лісукругляку 2015 року так і не вирішив головної проблеми, через яку він був запроваджений
— він не зменшив обсяги вирубки лісів. Так, за даними дослідження британської
неурядової організації Earthsight, яка займається вивченням проблем незаконної вирубки
лісів у світі, у 2018 році Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини в ЄС.
Мораторій не врятував ситуацію, оскільки закон дозволяє вивозити ліс під виглядом дров.
Згодом стало зрозуміло, що мораторій на ліс був тільки окозамилюванням, і вся торгівля
лісом перейшла в тінь. Через відмову його скасування у 2017 році Єврокомісія відмовилася
надавати Україні транш на суму 600 млн євро. Це викликало торгівельну суперечку між
Україною та ЄС в рамках асоціації про вільну торгівлю. Наразі перед владою постає питання,
як налагодити відносини з Європейським союзом, запобігти знелісненню і захистити
інтереси українських деревообробних підприємств. Так само вимагає очищення і сама
галузь, адже її уже ставлять в один ряд з нелегальним ринком бурштину та спирту через
напівбандитські угрупування, які контролюють лісгоспи. Щоб зменшити корупційні ризики
і зловживання у лісовій галузі, потрібна комплексна реформа Державного агентства лісових
ресурсів. Ініціювати початок реформи в галузі може саме уряд. Чи вдасться навести лад у
цьому корупційному болоті з "темними" лісгоспами, покаже час. Але на порядку денному
уряду таке питання є.
Важка спадщина — новий ринок електроенергії. З 1 липня в Україні запрацювала
нова модель ринку електроенергії. Перед запуском ЄБРР, Світовий банк та представництво
ЄС радили владі не поспішати із запуском, вказуючи на очевидні проблеми. Утім уряд
Володимира Гройсмана вирішив, що відтягувати більше не можна. За новими правилами
енергоринок працює вже місяць і якщо остаточні висновки робити зарано, то основні
больові точки нового ринку вже вийшли на поверхню. Оскільки Гройсман на повну
готується до "цивілізованої передачі влади" наступникам, очевидно, що до них перейдуть і
основні проблеми енергоринку, які потребують негайного вирішення. А там зараз вистачає
роботи. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг визнана неконституційною
- треба писати новий закон. Заблоковані виплати виробникам "зеленої" енергії через позов
Ігоря Коломойського. Зростання цін для промисловості на 30% замість обіцяних
Гройсманом 5-6%, через що б'ють на сполох українські металурги. Або, наприклад,
"Укргідроенерго", яке працює в передаварійному стані.
Домовитись з МВФ. У 2018 р. Україна підписала з Міжнародним валютним фондом
програму stand-by. Вона розрахована на 14 місяців. Протягом цього часу країна може
отримати 3,9 млрд дол, якщо знайде спільну мову з кредиторами. Утім не все так просто. За
цей час Київ отримав лише один транш у розмірі 1,4 млрд дол. Після цього програма стала
на паузу. Новому уряду, скоріше за все, доведеться домовлятись про нову програму. ЕП уже
писала про те, що Україна зацікавлена в довгостроковій програмі EFF або stand-by. EFF
краще, бо повернення взятих траншів більше розтягнене в часі. Нещодавно Фонд повторно
заявив про те, що готовий повернутися в Україну для продовження комунікації про нову
програму — "після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний
визначитися з пріоритетами своєї політики". Як відомо, меморандум підписує чотири
особи: президент, глава НБУ, міністр фінансів та прем’єр-міністр. З цієї четвірки прізвища
двох останніх сьогодні ще невідомі. Хоча, за інформацією ЕП, у Оксани Маркарової непогані
шанси залишитись міністром фінансів в новому уряді.
Пенсійна реформа. ІІрівень. Реформувати пенсійну систему пробували всі прем’єри:
і Микола Азаров, і Арсеній Яценюк, і Володимир Гройсман. Останній масштабний урядовий
реформаторський закон Рада ухвалила восени 2017 року. Тоді депутати змінили підходи до
перерахунку пенсій та провели тотальну ревізію спецпенсій та пільг. Після цього активізуваввлась дискусія про наступний крок - запровадження другого накопичувального рівня.
Уряд Володимира Гройсмана планував ввести його ще з 2018 року, однак кожного разу це
питання відкладалось у довгу шухляду. До виборів на порядку денному майоріли два
законопроекти щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи. Перший —
депутатський - лежав в парламенті з липня 2017 р. і з'являвся у порядку денному Верховної
Ради 19 разів, але жодного разу не виносився на голосування. За два дні до першого туру
президентських виборів, Національна комісія цінних паперів і фондового ринку також
оприлюднила свій законопроект про введення обов'язкового накопичувального рівня. Чи
скористається новий Кабмін цими напрацюваннями, важко сказати. Поки що з впевненістю
можна сказати, що ця тема стане дискусійною в парламенті — в складі "Слуги народу" є
прихильники різних моделей другого рівня. Проте для початку урядовцям треба буде
переконати міжнародних кредиторів у необхідності такого кроку, в тому числі МВФ.
Важливою в цьому процесі також буде позиція Світового банку. Досі думки кредиторів
зводилась до того, що введення другого рівня пенсійної системи не на часі.

На виведений капітал чи на прибуток. Проблема податку на виведений капітал в
тому, що створюючи стимули для підприємців інвестувати більше у свій бізнес, він ще може
бути причиною величезної діри в державному бюджеті. Принаймні в перші роки
впровадження ПнВК цього точно не оминути. Саме цього найбільше бояться міжнародні
кредитори, а саме МВФ. Основна ідея податку на виведений капітал полягає в наступному:
прибуток, отриманий підприємством, не обкладається податком до тих пір, поки він не
виплачується власникам у вигляді дивідендів. Політична і експертна дискусія навколо
запровадження податку на виведений капітал триває понад три роки. У липні 2018
президент Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про введення ПнВК з 1 січня 2019
р. як пріоритетний. Комітет з питань податкової та митної політики рекомендував Раді
прийняти його за основу. Мінфін також "включився" і почав шукати бюджетні
компенсатори. Проте до його розгляду по-суті справа не дійшла: знайти компенсатори не
вдалось, ведення ПнВК ризикувало розбалансувати бюджет і зірвати співпрацю з МВФ. Як
буде виплутуватись з цієї ситуації майбутній уряд, поки що незрозуміло. В Офісі президента
налаштовані на просування відповідного законопроекту, але лише за наявності
компенсаторів бюджетних втрат.
Що робити/нічого не робити з ФОПами. "Спрощенка" — це також палиця на два
кінці. З одного боку вона дозволяє бізнесу законно мінімізувати податкове навантаження, з
іншого — залишається неймовірно чутливим соціальним питанням. МВФ наполягав на її
ліквідації. Були окремі депутатські ініціативи, якими передбачалось ліквідувати 3-тю групу
"спрощенки" і внести зміни в умови 2-ої групи. Утім спроби переформатувати систему
породжують великий суспільний резонанс. Поки що команда Володимира Зеленського не
декларує готовність розставляти в цьому питанні крапки над "і" і виступає за збереження
спрощенки. Проте все дуже швидко може змінитись, якщо на те є "політична воля".
Перемогти контрабанду. На початку червня Володимир Зеленський дав в.о. глави
СБУ Івану Баканову два тижні на те, що "розібратися з контрабандою" і відзвітувати йому
про це. Про що звітував, і чи звітував взагалі Баканов президенту, невідомо. 9 липня
президент навіть указ видав — про боротьбу з контрабандою. Мета указу — оприлюднити
знеособлені дані про митну вартість товарів, що переміщуються через кордон, запровадити
обмін інформацією з іншими державами та інше. За останні п’ять років уряди Яценюка та
Гройсмана експериментували з різними варіантами протидії незаконному переміщенню
товарів через кордон. Свого часу з цією метою Кабмін створив, а потім ліквідував,
Міжрегіональну митницю. Були створені також спеціальні мобільні групи — так звані
"чорні сотні", які повинні були контролювали митні пости, але ця ініціатива також
виявилась невдалою. У підсумку в липні 2018 року уряд узаконив присутність поліцейських
у зонах митного контролю. Утім їх присутність на митниці так само ситуацію не виправила,
а ще більше її ускладнила. Сьогодні з боку уряду відповідальний за боротьбу з
контрабандою новий керівник державної митної служби Максим Нефьодов. В інтерв’ю ЕП
він заявив про доцільність прийняти новий Митний Кодекс та прибрати з митних постів
усіх "зайвих" контролерів. І знову ж таки, завдання у Нефьодова не тривіальне — новий
керівник митниці повинен зробити те, що не вдавалось ще ні одному з його попередників.
Ринок азартних ігор і лотереї. За останні 5 років українські вулиці заполонили
мережі напівлегальних гральних закладів. Напівлегальними їх можна назвати, оскільки в
Україні азартні ігри заборонені, але такі заклади прикриваються державними лотереями.
Ліцензії у операторів на проведення лотерей теж вже закінчились, але вони можуть
функціонувати, поки не буде врегульоване відповідне законодавство, а врегульовувати
його ніхто не поспішав, оскільки в галузі обертаються мільярдні кошти, які проходять повз
державний бюджет. Попри вимоги МВФ, галузь так і лишилась в тіні. Серед головних
бенефіціарів ринку азартних ігор завжди фігурували прізвища перших осіб держави.
Враховуючи, що в Україні змінилась влада, можна очікувати, що ці потоки чекає
перерозподілення. Про те, що цей процес вже почався, може свідчити той факт, що мережа
гральних закладів "Космолот" перейшла від одного оператора лотерей, який домінував на
ринку останні 5 років до іншого, який в цей час був змушений відбиватись від атак.
Врегулювати правила в галузі, привести їх до міжнародних стандартів, та направити
надприбутки галузі до бюджету буде складним завданням для Кабміну через сильне лоббі.
Зменшити держборг. У червні 2019 р. державний та гарантований державою борг
України зріс до 80 млрд доларів. У травні розмір державного боргу щодо ВВП скоротився до
59% від ВВП. Загалом, у співвідношенні держборгу до ВВП Україна демонструє, начебто,
непогані результати. У 2018 році цей показник скоротився з 71,8% до 62,7%. При цьому
борг на рівні 60% від ВВП вважається допустимим. Згідно з так званими "Маастрихтськими
критеріями" для країн-членів Євросоюзу, а також для кандидатів на вступ до ЄС, державний
борг не повинен перевищувати 60% ВВП країни. Проте якби там не було, але цей критерій
не є наразі визначальним для України. Державний борг на рівні 60% — це суттєва проблема
для платників податків. Так, Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за
державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, що становить близько 40% доходів
всього державного бюджету. Фактично уряду вже не варто думати про залучення коштів
для розвитку інфраструктурних проектів чи економіки. З нинішнім рівнем держборгу
головне завдання — вчасно розраховуватись за боргами, щоб уникнути дефолту. Мінфін
сьогодні змушений виходити на ринок запозичень, щоб перекривати старі борги.
Враховуючи високу ставку Національного банку, від якої в тому числі залежить вартість
державних запозичень, та низький кредитний рейтинг України, вартість обслуговування
держборгу зростала. Оскільки велика частка держборгу номінована в іноземній валюті, а
гривня може девальувати, державний борг все ще несе в собі чимало ризиків на
макроекономічному рівні. Знизити вартість обслуговування та скоротити борг буде
надскладним викликом для нового уряду.
Укласти з "Газпромом" транзитний контракт. Наразі російський газ до Європи
постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який
завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту Україна та Росія досі не уклали. Для
України зупинка транзитного потоку означає втрату 3 млрд доларів річного доходу, а це
приблизно 3% ВВП. Тобто фактично країна за рік може втратити все економічне зростання
попереднього року. Росія прагне повністю відмовитися від послуг українського транзиту.
Для цього країна-агресор будує газопроводи в обхід України: "Північний потік-2" та
"Турецький потік". Введення їх в експлуатацію дасть змогу російському монополісту
постачати ті ж обсяги газу до Європи, що й зараз, не використовуючи українські
газопроводи. Наразі "Газпром" зіткнувся з певними труднощами щодо побудови
"Північного потоку-2", і як все складеться в майбутньому спрогнозувати важко. Проте
останні розрахунки "Нафтогазу" показали, що російська сторона має технічну можливість
наступного року не використовувати український транзит, навіть якщо не буде
побудований "Північний потік-2". Перемовини щодо нового контракту проводяться в
тристоронньому форматі. В них беруть участь Україна, Росія та Єврокомісія. Поки що
конструктивну мало. Російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду, щоб
виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України. Україна
наполягає на довгостроковій, 10-річній угоді. Наступні тристоронні переговори
заплановані на вересень. До того часу майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Що буде
після вересневої зустрічі – ключове питання. Поки сторони на поступки не йдуть.

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Субсидії та енергоефективні заходи. Будинки в Україні здебільшого опалюються
газом, значна частина якого імпортується. У 2018 році Україна закупила імпортного газу на
3,12 млрд дол. Саме населення є найбільшим споживачем — 11,2 млрд куб м з 31,9 млрд куб
м за 2017 рік, тобто понад 35%. Отже, економія при споживанні тепла житловими
будинками — стратегічне завдання для енергетичної безпеки. Більш детально про те, що
може зробити майбутній уряд, щоб житлові будинки стали енергоефективними, субсидії
правильно працювали, а громадяни витрачали менше на тепло, читайте в статті: "Більше
економити, менше платити. Як новий уряд може зменшити цифри в рахунках українців".
Борг за комуналку. За найсвіжішими даними Держслужби статистики, на кінецьтравня 2019 р. заборгованість населення зі сплати комунальних послуг становила 57,2
млрд грн. Для розуміння масштабу боргу — приблизно стільки передбачено у державному
бюджеті на ремонт доріг по всій країні у поточному році. Структура боргу за типом послуги
неоднорідна: найбільша заборгованість населення за постачання природного газу — 26,2
млрд грн. За централізоване опалення й постачання гарячої води споживачі заборгували
16,8 млрд грн. Третім за розміром боргом є постачання електричної енергії — 5,2 млрд грн.
Що роблять представники влади для усунення проблеми? Укладають договори зі
споживачами про реструктуризацію боргу. У січні–травні 2019 року з населенням було
укладено 26,4 тис договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму
191,3 млн грн, або 0,3% від загальної. Ця сума є мізерною, тож перед новим урядом стоїть
нетривіальна проблема — як мотивувати населення сплачувати за боргами.
Застарілий житловий фонд. Вирішення житлових проблем мешканців радянської
України відбувалося шляхом будівництва масового житла. Воно будувалося як тимчасове і
його експлуатаційний термін був розрахований на 25-60 років. У 2017 році повинні були
бути знесені або реконструйовані перші "хрущовки", що будувалися у 1957 році. За даними
Мінрегіонбуду, наразі в Україні близько 700-800 млн кв м або 70%-80% житлового фонду є
застарілим. Такі будинки за своїм технічним станом не відповідають нормативам безпеки і
комфорту проживання. 75 млн кв м або 10% житла взагалі є аварійним і непридатним для
проживання. У Києві такого житла близько 9 млн квадратних метрів. Граничний строк їх
експлуатації закінчився, а конструкції зносилися не менше, ніж на 60%. Досвід інших країн
— державні програми з реновації старого житла. Реконструювати можна як окремі
будинки, так і цілі квартали. Зазвичай, будується стартовий будинок, куди переселяються
мешканці перших будинків, що готується "під знос". Далі відселення та знесення цілих
кварталів відбувається за принципом доміно. З 2006 року в Україні діє закон щодо
реконструкції застарілого житла. Проте з того часу реконструкція цих будинків на практиці
так і не змогла відбутися через недосконалість законодавства. Цьогоріч Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства представило
новий законопроект, що має на меті розпочати процес реконструкції кварталів застарілого
житла на практиці. За словами представників міністерства, якщо закон про реконструкцію
застарілого житла в Україні ухвалять у 2019 році, то знадобиться ще 2-3 роки, щоб
реновацію житла можна було починати. Питання про те, хто буде займатися
реконструкцією, залишається відкритим. У держави "зайвих" коштів немає. Фінансування
майбутньої програми можливе за рахунок коштів місцевих бюджетів або ж інвесторів. Тут
уже новому уряду уже доведеться ламати голову.
Держава в смартфоні. "Держава повинна стати сервісом" — пише Зеленський.
Реалізувати це гасло в команді гаранта розраховують через проект "Держава в смартфоні",
тобто зробити так, щоб всі державні послуги будь-який громадянин України зміг отримати
з будь-якої точки світу за допомогою смартфона за кілька секунд. Це, до речі, той виклик,
який команда Зеленського уже декілька разів озвучувала сама. Раніше ЕП вже писала про
те, що "оцифровка" держави, повний перехід з "аналогового" (паперового, ЕП) на цифровий
уряд — це неминучий етап еволюції. Кожна країна світу рано чи пізно повинна буде його
пройти. ЕП вже розповідала про те, як може виглядати "цифрова" Україна і які переваги це
принесе. По-перше, це викорінення корупції за рахунок виключення чиновників з процесу
надання державних послуг. Держпослуги може надавати комп'ютерний алгоритм. По-друге,
це економія часу людей. Електронний уряд в 2018 році міг би заощадити українцям 39 396
робочих років або 345 млн робочих годин, що дорівнює приблизно 562 людських життів.
По-третє, це прискорення економічних процесів в країні, прискорення зростання ВВП. В
Естонії, наприклад, після аналогічних кроків швидкість роботи держапарату зросла в 10
разів, ефективність роботи податкової системи зросла майже в 40 разів. По-четверте, це
економія грошей за рахунок відмови від паперу, принтерів, ксероксів, архівів, відповідних
співробітників. Що Україні потрібно для швидкого і масштабного запуску проекту "Держава
в смартфоні": прийняти законопроект "Про публічні електронні реєстри" №8602, тому що
на сьогодні в Україні існує хаос в сфері державних електронних реєстрів. форсувати
створення єдиного демографічного реєстру для впровадження унікального ідентифікатора
громадянина. впровадити безкоштовну версію електронно-цифрового підпису на базі
MobileID. - прискорити розгортання суцільного покриття території України зв'язком 4G на
низьких радіочастотах. прискорити підключення електронних реєстрів до системи
"Трембіта". створити незалежну Інспекцію по захисту персональних даних громадян.
покласти на держустанови обов'язок зі збору даних для надання послуги громадянину. Чи
зможе це зробити новий уряд? Питання відкрите.
Запустити "велику" приватизацію. Це намагався зробити ні один уряд. Утім, як не
називай корабель, він все одно не попливе, якщо команда буде тільки імітувати роботу.
Якраз саме це і відбувалось останні роки: більшість державних об'єктів, які повинні були
виставити на конкурс, продовжували виконувати роль "годівниць" для окремих політичних
сил. Запуск приватизації відбувався в цей час переважно з екранів і на ефірах. Так, ще влітку
2014 р. тодішній прем'єр Арсеній Яценюк анонсував найбільш масштабну в історії України
приватизацію. Потім Кабінет міністрів затвердив перелік з декількох сотень об'єктів
державної власності, які підлягають приватизації. Серед них – "Центренерго", "Одеський
припортовий завод", "Сумихімпром" тощо. У підсумку жоден "об’єкт" великої приватизації
не проданий досі. "Знакова приватизація", яка повинна була стати взірцем роздержавлення
і драйвером для залучення інвестицій, перетворилася на посміх. Про це дуже красномовно
кажуть наступні цифри: у 2014 р. було здійснено продаж об’єктів приватизації на 466 млн
грн, у 2015 - на 250 млн грн, у 2016 - на 188 млн грн, у 2017 - на 3,4 млрд грн (переважно за
рахунок продажу блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група "СКМ" Ріната
Ахметова). Приватизація в 2018 р. принесла 268,7 млн грн при затвердженому парламентом
в законі про держбюджет плані у 18,8 млрд грн. У цьому питанні Володимир Зеленський
вирішив не бути оригінальним і почав, як і його попередники, з гучної заяви. Він анонсував
проведення великої приватизації "вже в 2019 р". Жодних подробиць щодо підприємств, які
можуть піти з молотка першими, голова держави не надав.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Рост ВВП Украины замедлится
до 2,8% в 2019г – IIF
22.07.2019

Институт международных финансов (IF) прогнозирует замедление
роста реального ВВП Украины с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и его
последующим незначительным ускорением до 2,9% в 2020 году.
Согласно отчету IIF в понедельник, средняя инфляция в стране снизится с 10,9% в
прошлом году до 8,5% в этом и 6,8% – в следующем. После замедления роста экономики до
2,5% в первом квартале 2019 года, вызванного, в том числе, спадом в промышленности, она
начала восстанавливаться благодаря увеличению внутреннего потребительского спроса,
связанного с ростом зарплат на сужающемся рынке труда и возросшими социальными
выплатами. Аналитики IIF полагают, что дальнейшее увеличение доходов населения будет
способствовать росту внутреннего потребления на уровне около 7% в 2019-2020 гг. Они
также прогнозируют сокращение дефицита текущего счета Украины с 3,3% ВВП в 2018 г. до
3,1% ВВП в 2019-м и 3% ВВП в 2020 г. По их мнению, улучшение внешнего баланса страны
связано, в частности, с переориентацией Украины на рынок Европы: по сравнению с
базисным 2014 г. экспорт товаров в страны ЕС увеличился почти на 25%, в то время как в
Россию он упал примерно втрое. Несмотря на улучшение текущего счета, стабильные ПИИ
и и некоторое увеличение портфельных инвестиций этих средств будет недостаточно для
обеспечения выплаты страны МВФ, по евробондам и другому внешнему долгу, отмечают
аналитики IIF. При условии выпуска еврооблигаций на $1,5 млрд в год дефицит
финансирования составляет около $2 млрд. Такое дополнительное финансирование может
обеспечить новая программа МВФ, ожидаемая по итогам переговоров с Фондом в
следующем после парламентских выборов месяце. Аналитики IIF также полагают, что в
случае открытия новой программы с Фондом и успешного проведения реформ в стране в
течение 2019-2022 гг. государственный долг будет стабилизирован до уровня 55% ВВП.
Они напоминают, что благодаря стабильному обменному курсу и профициту госбюджета
соотношение долга к ВВП в последние годы снизилось более чем на 20 п.п. - до уровня ниже
60% ВВП. В то же время проблемой госдолга Украины остается высокая доля его валютной
составляющей, поэтому в случае девальвации гривни в масштабах 2014-2017 гг. долг
Украины превысит 100% ВВП, указывают эксперты.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Президент України Володимир Зеленський
обіцяє 5-7% ВВП на рік
08.07.2019

Володимир Зеленський заявляє про амбітні плани своєї команди й
обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться. Про це він заявив під
час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
"Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у
парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального
прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов’язково скористаємося. За найближчі 5
років Україна зміниться кардинально. Наша економіка зростатиме по 5-7% (ВВП) на рік. І я
запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо в нашу
інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів. Щоб: привести в порядок 24 тисячі
кілометрів наших доріг; збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15;
забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб і істотно збільшити їхню потужність;
потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - заявив Президент
України. Крім того, Зеленський сказав: "Восени ми приймаємо закон про концесію, що дасть
можливість державі безпечно працювати з приватним сектором". "Будемо дуже раді бачити
турецькі компанії в якості надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм
капіталом, досвідом, технологіями", – наголосив Президент. Зеленський також анонсував
земельну реформу, велику приватизацію і легалізацію азартних ігор – а саме казино у 5зіркових готелях біля Чорного моря. Президент пообіцяв розвивати телекомунікаційний
сектор і технології 5G, спростити правила ведення бізнесу і запровадити конкурентні
правила роботи на енергетичних ринках. За його словами, реформи мають зробити Україну
"магнітом для інвестицій". …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Уряд продав облігацій на 6,9 млрд грн та суттєво
знизив позичковий відсоток
23.07.2019

Міністерство фінансів України під час аукціону з продажу облігацій
внутрішньої державної позики залучило до бюджету 6,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє портал hromadske.ua
При цьому позичковий відсоток знизився на 0,2-0,75 відсоткових пунктів. Про це
йдеться у результатах аукціону з продажу ОВДП, що відбувся 23 липня, опублікованих на
сайті відомства. «Поки українські суверенні єврооблігації демонструють суттєве
покращення котирувань та торгуються вище номінальної вартості, тренд на зниження
ставок дохідності за ОВДП на внутрішньому ринку продовжується», — прокоментували
розміщення ОВДП у прес-службі Мінфіну. Зокрема, позичковий відсоток за 3-місячними
борговими облігаціями зменшився на 0,37 відсоткових пункти, за 6-місячними на 0,67
відсоткових пункти, а за 1-річнимии — на 0,2 відсоткових пункти. Зазначимо, що 17 липня
Мінфін продав облігацій на рекордну суму — 33,3 мільярда гривень. Зокрема, уряд залучив
1 мільярд доларів від продажу боргових облігацій. Раніше повідомлялося, що обсяг
інвестицій іноземців у державний борг України зріс у 8 разів. Також нерезиденти рекордно
наростили обсяги інвестування в державні облігації України. Крім цього, іноземні інвестори
активно скуповують гривні та єгипетські фунти, а також цінні папери, номіновані у цих
валютах. Зазначимо, що зі зростанням обсягів купівлі державних облігацій іноземцями
часто пов’язують значні ризики для стабільності курсу гривні. Так, купуючи державні
облігації, інвестори сприяють зміцненню гривні, однак коли термін дії цих облігацій
завершується, то іноземні інвестори забирають номінал облігацій та відсотки за ними,
обмінюючи ці кошти на іноземну валюту. Це несе загрозу стабільності гривні та
призводить до зростання курсу валют. Нагадаємо, що 11 червня Міністерство фінансів
України вперше випустило державні облігації терміном на 6 років.
Читати повністю >>>
© Ярослав Вінокуров
За матеріалами hromadske.ua
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Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5%
в долларовом эквиваленте - Минфин

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Forbes: Росія намагається скерувати китайський
«Шовковий шлях» в обхід України

25.07.2019

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный
государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, или на $1,96
млрд, – до $80,35 млрд. Об этом пишет bin.ua
Как сообщается на сайте Министерства финансов, в нацвалюте госдолг снизился на
0,19% - до 2,102 трлн грн. Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в
июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% - до $70,02 млрд (в гривне – на 0,04%,
до 1,832 трлн грн), в том числе внешний - на 3,23%, до $40,12 млрд. Гарантированный
государством долг за прошлый месяц возрос на 0,89% - до $10,32 млрд (в гривне – снизился
на 1,75%, до 270,11 млрд грн), в том числе внешний – на 0,74%, до $9,92 млрд. В целом с
начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 2,59% или на $2,02 млрд, однако в
гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 1,83%, или на 39,26
млрд грн. Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни доля обязательств в
долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июня снизилась до 40,94%, в
специальных правах заимствования – до 14,88%, тогда как в евро выросла до 10,51%, в
гривне – до 32,56%. Кроме того, 0,7% госдолга номинировано иенах, 0,4% - в канадских
долларах. Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в июне
укрепился до 26,17 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Україна повністю готова до пікових виплат
за держборгом у вересні
05.08.2019

На Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) та валютних рахунках
Державної казначейської служби накопичено цілком достатньо коштів для
обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці.
«За оперативними даними Держказначейства про виконання бюджету за сім місяців,
доходи загального фонду державного бюджету склали 584,1 млрд грн, що становило 97,4%
від розпису. Незважаючи на високу ліквідність ЄКР та фінансування соціальних видатків
відповідно до зареєстрованих зобов’язань, внаслідок економії видатків на обслуговування
боргу через зміцнення гривні, а також через затримки головними розпорядниками із
підготовкою та затвердженням документів, видатки загального фонду Держбюджету були
нижчими за планові», - йдеться в повідомленні. Доходи держбюджету за 7 міс. ц.р. зросли на
13,7% в річному вираженні (до 584,1 млрд грн). Доходи загального фонду держбюджету
зросли на 10,7% р/р (до 516,4 млрд грн). Вони становили 96,0% від розпису (у першому
півріччі рівень виконання складав 94,1% від розпису). Касові видатки за загальним фондом
державного бюджету за сім місяців було профінансовано на суму 527,8 млрд грн, що
становило 91,5% від розпису. За оперативними даними, загальний фонд держбюджету у
січні-липні 2019 р. виконано із дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн. У перші 7 міс. ц.р. спецфонд
зведено з профіцитом у 8,7 млрд грн передусім завдяки понадплановим надходженням від
пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Дефіцит загального фонду
держбюджету профінансовано за рахунок запозичень, тоді як надходження від
приватизації становили лише 0,4 млрд грн (що становить 2,1% від річного плану). В рамках
управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації
внутрішніми запозиченнями в першій половині року. Водночас для фінансування бюджету
вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже цього року, відзначили в
Мінфіні. «Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-липні
цього року склали близько 311,5 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного
боргу в цей період становили 248,9 млрд гривень. Всього від розміщення ОВДП на
фінансування Державного бюджету залучено 255,3 млрд грн: номіновані в гривні ОВДП на
суму164,1 млрд грн, номіновані в іноземній валюті у сумі $3,2 млрд та 0,2 млрд євро. Значне
збільшення вкладень інвесторів в ОВДП передусім пов’язано із активною участю
нерезидентів, що збільшили свій портфель ОВДП за 7 місяців 2019 р. у 13,6 разів з 6,3 млрд
грн до 86,4 млрд грн, чому сприяли макроекономічна стабільність, виважена фіскальна та
монетарна політики та приєднання України до мережі міжнародного центрального
депозитарію цінних паперів Сlearstream», - йдеться в повідомленні. У перші сім місяців року
із зовнішніх джерел залучено 56,1 млрд грн: отримано другий транш кредиту під гарантію
Світового банку в сумі 529 млн євро, дорозміщено ОЗДП 2018 року на номінальну суму $350
млн та здійснено перший за останні 15 років випуск єврооблігацій в євро на суму 1 млрд
євро з терміном погашення 7 років та ставкою 6,75% річних. «Станом на 1 серпня сума
коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на
валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн. Накопичених коштів
цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці, що
дещо пом’якшує виклики, які стоять перед Міністерством фінансів, у сфері управління
ліквідністю цього року», — розповіли в Мінфіні. За прогнозними розрахунками до кінця
2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу
потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за
номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті). Для вчасного і повного
фінансування дефіциту та обслуговування боргу важливим пріоритетом є концесійне
(пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) та МФО (передусім Світовий Банк).
Таке фінансування є дешевшим та довшим за ринкові запозичення. Таке фінансування
передусім залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ. «Сьогодні Міністерство
фінансів докладає всіх зусиль для ефективного управління ліквідністю держави. У серпнігрудні залишаються ризики невиконання доходів зокрема через міцніший курс гривні та
нижчий обсяг імпорту. Саме тому уряд вже ініціював заходи, покликані підвищити
ефективність адміністрування податків та зборів та протидіяти правопорушенням та
зловживанням на митниці. Початок роботи ДПС та ДМС з новими підходами до виконання
їх функцій сприятиме зниженню ухиленню від сплати податків та зменшенню
контрабанди, що сприятиме забезпеченню рівних правил гри для бізнесу. Також відповідні
заходи матимуть результатом вищі доходам бюджету», — додали в міністерстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

У червні в Україні погіршився один з основних
економічних показників
24.07.2019

Обсяги промислового виробництва в червні 2019 р. в порівнянні з
аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%. Про це
повідомляється в даних Державної служби статистики.
За січень-червень 2019 року промвиробництво виросло на 0,5%. За перші шість
місяців у видобувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 3%, в
переробній промисловості — падіння на 0,1%, в постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — падіння на 1,5%. Нагадуємо, в березні 2019 року обсяги
промислового виробництва зросли на 2,1% — вперше за чотири місяці. У квітні зростання
прискорилося до 5,2%, проте в травні сповільнилося до 1,6%. Промислове виробництво в
Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році — на 0,7%, в 2013 році — на 4,3%, в 2014
році — на 10,1%, в 2015 році — на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги
зросли на 2,8%. У 2017 році зростання становило 0,4%, в 2018 році — 1,6%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

8

25.07.2019

Москва почала будувати автостраду від Казахстану до Білорусі, щоб
потік товарів між Китаєм і Європою оминав українську територію. Про це
повідомляє портал unian.ua
Китайський проект «Шовковий шлях» отримає ланку, якої йому бракувало. В РФ
почали будівництво автомагістралі, яка буде простягатися від російського кордону з
Казахстаном до Білорусі. Цей проект повинен стати важливою частиною транспортного
коридору між Китаєм і Західною Європою. Після завершення побудови він повинен стати
головною нервовою системою економічного проекту «Єдиний пояс, єдиний шлях». Він буде
починатися в китайському порту Льяньюньган в Жовтому морі, простягатиметься вздовж
найбільшої швидкісної дороги «Льяньюньган-Хоргос» до сухого порту «Хоргос» на кордоні
з Казахстаном. Звідси коридор пройде через територію Росії в напрямку Західної Європи.
Загалом проект повинен об’єднувати автомобільні, залізничні й повітряні транспорті вузли
в одну екосистему, яка може призвести до економічної революції в Центральній Азії й
змінити те, як товари доставляються між Китаєм і Європою. За ідеальних умов, вантажівкам
знадобиться лише 11 днів, щоб привезти вантажі на європейських ринок. Це зробить
«Шовковий шлях» найшвидшим транспортним проектом. Однак, проект викликає
занепокоєння через свою геополітичну роль. Експерт Центру стратегічних і міжнародних
досліджень Джонатан Хіллман вказує на те, що маршрут нової автостради, яка буде
проходити через територію РФ, повністю обминає Україну. «Це посилить низку російських
транспортних проектів, які обмежують сполучення між Україною і Сходом», - зауважив
експерт. В політичних мотивах за лаштунками транспортних маршрутів і в спробах країн
натиснути на своїх ворогів за допомогою масштабних інфраструктурних проектів немає
нічого нового. І «Шовковий шлях» не став виключенням. Приміром, залізничний маршрут
«Баку-Тбілісі-Карс» в рамках проекту дивним чином оминає Вірменію, відрізаючи її від
своїх сусідів і викидаючи її з потоку вантажів у Євразії. Хіллман також вказує на те, що Росія
може покращити майбутнє китайського проекту, скасувавши кричущі торговельні
перешкоди у Євразійському союзі. Адже найбільша проблема для «Шовкового шляху» - це
не прогалини в транспортних маршрутах, а російські санкції проти імпорту і транзиту
багатьох товарів, які можна було б доставляти з Китаю в Європу наземними шляхами.
Власне, це додає привабливості коридору, який оминає територію Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Мінекономрозвитку оголосило тендер на розробку
Національного експортного веб-порталу
26.07.2019

МЕРТ спільно з Офісом з просування експорту запрошують компанії,
що спеціалізуються на розробці складних архітектурних веб-рішень, взяти
участь у тендері на розробку Національного експортного веб-порталу.
Передбачається, що портал стане дієвою інформативною платформою підтримки
українських експортерів та розвитку бізнес-середовища з безоплатним доступом. Портал
міститиме дані про зовнішні ринки щодо умов та процедур доступу до них товарів і послуг,
а також доступ до інструментів пошуку партнерів, розвитку компетенцій, бізнес-можливостей та інше. Це перший проект такого масштабу, де у найбільш повному та постійно оновлюваному обсязі будуть висвітлені актуальна інформація і дані за принципом «Єдиного
вікна». Проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Німецьке
товариство міжнародного співробітництва (GIZ) - в рамках імплементації Експортної
стратегії України: «Дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021
рр. Кінцевий термін подачі пропозицій - 15 серпня 2019 р. Нагадаємо, 17 липня в МЕРТ під
головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України, Генерального комісара України на
Всесвітній виставці “ЕКСПО-2020” Степана Кубіва відбулось четверте засідання
Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в “ЕКСПО-2020”. В
рамках засідання учасники обговорили етапність робіт, обсяги фінансування, порядок та
механізми забезпечення виконання різних стадій підготовки України до участі в “ЕКСПО2020”. “Підготовка до участі України у такому масштабному заході та на такому якісно
високому рівні є безпрецедентною по складності та відповідальності. Ми сьогодні вже
маємо чіткі міжнародні зобов’язання щодо належного представлення на виставці і не
можемо не скористатися можливістю продемонструвати потенціал України”, - відзначив у
своєму слові Перший віце-прем’єр Степан Кубів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
В Офісі президента розповіли, як
побороти контрабанду
06.08.2019

Cистемним рішенням для зупинки контрабанди може бути повне
перезавантаження кадрового складу митниці. Про це заступник голови Офісу
президента Олексій Гончарук сказав в коментарі Економічній правді.
«Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її
просто неможливо. З впевненістю можна сказати, що загальний обсяг бюджетних втрат
сягає мільярди доларів щорічно. Скільки цих мільярдів — п’ять, сім чи десять — покаже
час», — підкреслив він. За словами Гончарука, в останні місяці з різних митниць «надходили
сигнали про те, що контрабанда зупинилась». Заступник голови Офісу президента
відзначив, що «це несистемне рішення і його недостатньо». Він вважає, що потрібно
перезавантажити кадровий склад митниці: «Це головний фактор і перший крок, який
потрібно зробити. Якщо на окремих митницях одна і та ж людина по десять років керує
митницею, то можна скільки завгодно ставити експерименти по боротьбі з контрабандою і
практикувати різні підходи, але в кінцевому результаті ці люди тебе переграють». Гончарук
розраховує, що голові Державної митної служби Максиму Нефьодову вдасться створити
нову інституцію с хорошим кадровим складом. На його думку, потрібно також налагодити
обмін інформацією з митницями інших країн, щоб бачити реальні обсяги та перелік товарів,
що перетинають кордон, і ліквідувати політичну корупцію. «Потрібно налагодити багато
технічних питань, створити IT-інфраструктуру, вибудувати процеси ризик-менеджменту,
але якщо ми налагодимо обмін інформацією з нашими торговими сусідами і зникне
елітарна корупція, то ситуація з контрабандою серйозно зміниться», — сказав він. На думку
Гончарука, практика з поліцейськими на митниці мала короткостроковий ефект. «Поки
митники з поліцейським не домовились, контрабанда десь припинилась, десь
загальмувала. Потім на місцевому рівні всі домовились і ефект потихеньку зійшов нанівець.
До того ж, схоже, що цей експеримент не знайшов підтримки на найвищому політичному
рівні. Процеси митного оформлення потрібно максимально спрощувати, все документальне
оформлення переводити в софт», — заявив він. На думку Гончарука, посилення
відповідальності за контрабанду не може бути першим кроком в реформуванні митниці:
«На мій погляд, посилення відповідальності необхідне, однак саме по собі воно не спрацює.
З цього точно не потрібно починати. Якщо зараз підвищити відповідальність, то це просто
призведе до збільшення розміру хабарів. Спершу потрібно змінити процеси, людей,
налагодити обмін інформацією, а потім посилювати відповідальність». Нагадаємо, за
словами Нефьодова, Державна митна служба, яка створюється в рамках поділу
Держфіскальної служби, запрацює приблизно наприкінці вересня. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Робочої сили в Україні до 2050 р.
стане менше на третину

22.07.2019

17.07.2019

Міжнародний валютний фонд опублікував 108-сторінкову доповідь, в
якій попередив, що населення в країнах Центральної, Східної та ПівденноСхідної Європи швидко скорочується і старіє.
«Нове дослідження МВФ передбачає, що населення регіону, без урахування
Туреччини (у цій країні демографічна ситуація значно краща. - ред.), скоротиться на 12% до
2050 року через старіння і міграцію. Скорочення робочої сили (сукупність працездатного
населення і безробітних, які активно шукають роботу. - ред.), ймовірно, буде ще більшим:
знизиться на 25% протягом наступних трьох десятиліть», - зазначив заступник директорарозпорядника МВФ Тао Чжан на конференції в Хорватії, презентуючи результати дослідження. Хоча зараз населення в регіоні, як правило, молодше, ніж у Західній Європі, Фонд
прогнозує, що воно старітиме швидше. Водночас багатьом країнам Центральної та Східної
Європи все ще далеко до рівня доходів на душу населення в Західній Європі. Є ризик, що ці
країни «постаріють швидше, ніж стануть багатими». Причин швидкого скорочення і
старіння населення в регіоні дві: смертність і еміграція. Народжуваність у регіоні лише
трохи нижче, ніж у Західній Європі, тому не є головним фактором. Що стосується рівня
смертності (кількість смертей на тисячу населення), то в країнах Центральної, Східної та
Південно-Східної Європи він вищий. Найпоширеніші причини смертей - серцево-судинні
захворювання, ненавмисні і навмисні травми, ускладнення під час вагітності і пологів,
захворювання травної системи. Східна Європа відстає за рівнем очікуваної тривалості
життя при народженні через передчасну смертність від неінфекційних захворювань у
людей віком 30+. У МВФ підкреслили, що ймовірність смерті і далі знижуватиметься серед
всіх вікових категорій через поліпшення системи охорони здоров’я та зниження ризику
захворювань і нещасних випадків, але через старіння населення рівень смертності в регіоні
залишиться вищим, ніж у Західній Європі. Ще одна причина скорочення населення в тому,
що більшість країн регіону з 1990-х років зіткнулися зі значною еміграцією. Оскільки їдуть
переважно молодші люди, це прискорює старіння населення. Хоча прогнозувати
міжнародну міграцію дуже складно, в МВФ припускають, що еміграція з країн регіону до
2050 року залишиться на рівні останніх років. «Ці демографічні чинники припускають різке
скорочення населення в більшості країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи
протягом наступних трьох десятиліть. Прогнозується, що населення майже половини країн
регіону до 2030 року скоротиться на 5%, до 2050-го - на 15%. Згідно з прогнозом, Латвія і
Болгарія до 2050 року втратять більше однієї п’ятої населення. Тільки в Туреччині кількість
населення значно зросте», - зазначили в МВФ. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Тетяна Літвінчук
За матеріалами biz.nv.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Дефицит госбюджета за І пол.-2019
составил 871 млн грн – ГКСУ
25.07.2019

Дефицит государственного бюджета в январе-июне 2019 года
составил 871 млн грн, в том числе дефицит общего фонда составил 8,67
млрд грн при плане 22,99 млрд грн, сообщается на сайте ГКСУ.
Государственные заимствования за полгода составили 246,8 млрд грн, тогда как
погашение долговых обязательств – 210,67 млрд грн. В целом госбюджет за указанный
период получил 506,85 млрд грн доходов, по общему фонду доходы составили 448,4 млрд
грн при утвержденном плане 476,36 млрд грн. Расходы государственного бюджета в
январе-июне этого года были на уровне 508,56 млрд грн, в том числе 459,33 млрд грн по
общему фонду при плане в 502 млрд грн. Согласно отчету ГКСУ, местные бюджеты закрыли
указанный период с профицитом в 21,93 млрд грн, по общему фонду профицит составил 39
млрд грн. Как свидетельствуют данные, сводный бюджет в первом полугодии выполнен с
профицитом 21 млрд грн, в том числе 30,38 млрд грн по общему фонду. Как сообщалось, по
итогам января-мая госбюджет был сведен с профицитом 7,7 млрд грн. Доходы госбюджета
Украины в 2019 году определены в размере 1,026 трлн грн (+10,5% к полученным в 2018
году доходам), в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн (+11,4%), а расходы –
соответственно 1,112 трлн грн (+12,8) и 1,006 трлн грн (+13,8%).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
За 7 місяців 2019 року надходження до зведеного бюджету
перевищили минулорічні на 102,4 млрд грн
02.08.2019

За 7 міс. ц. р. до зведеного бюджету зібрано майже 717,7 млрд грн
податків і зборів, які контролюються ДФС. Порівняно з відповідним
періодом 2018 р. надходження зросли на 16,6%, або на 102,4 млрд грн.
До державного бюджету зібрано майже 566,8 млрд грн. Цей показник перевищує
відповідний період минулого року на 15,6%, або майже на 76,6 млрд гривень. Податкових
платежів до загального фонду держбюджету у січні-липні 2019 року зібрано у розмірі 347,1
млрд грн. Це на 19,2% або на 56 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних
платежів надійшло 180,9 млрд грн, що на 0,9%, або на 1,7 млрд грн більше, ніж за січеньлипень 2018 р. У липні цього року до зведеного бюджету зібрано 105,1 млрд грн, що на
19,7%, або на 17,3 млрд грн більше липня 2018 року. Збір до державного бюджету складає
майже 81,8 млрд грн, або на 18,6% (12,8 млрд грн) більше минулорічного показника.
Відзначимо, в січні – червні 2019 року підрозділами аудиту було проведено 2,4 тис. планових
перевірок платників податків, 6,5 тис. позапланових перевірок та 1,7 тис. зустрічних звірок.
Зокрема, проведено 112 перевірок фінансових установ з відокремленими підрозділами, за
результатами яких донараховано 455,5 млн грн. За результатами контролю за
дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів
розрахунків у сфері ЗЕД на загальну суму 300,1 млн грн, а також податку на прибуток з
іноземних юридичних осіб на загальну суму 204,9 млн грн. На виконання ухвал суду (у т.ч.
отриманих у минулому році) проведено 29 документальних перевірок, донараховано
грошових зобов’язань на суму 111,0 млн грн. Крім того, на виконання інших доручень
правоохоронних органів, які надаються під час розслідування кримінальних проваджень,
проведено 411 документальних перевірок та донараховано 313,6 млн грн. Проведено 456
документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної
справи, донараховано 489,1 млн грн грошових зобов’язань. У цілому за результатами
контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 20,3 млрд грн, з яких узгоджено
6,6 млрд грн (у т.ч. основного платежу з податку на прибуток – 1 767,3 млн грн, ПДВ – 1
895,3 млн гривень).
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС
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Зеленський підписав указ щодо
протидії рейдерству

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи
щодо протидії рейдерству». Про це повідомляє прес-служба Офісу
президента, передає служба новин порталу mind.ua
Зазначається, що документ містить набір інструментів, що будуть впроваджені
найближчим часом для належного захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх
майнових прав. «Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними
оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад 3000 захоплень. Зазвичай це
зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або «дірки» у
реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти
цьому край», – повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук. Він
зазначив, що проблема рейдерства не нова. Досі в ручному режимі проводилося
відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед
іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення
прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати
нерухомість. Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення
державних реєстрів, що істотно зменшить ризики та частоту рейдерства. Серед ключових
технологічних змін – автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим
підтвердженням / зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме
транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій;
запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій
(наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції
(наприклад, ЕЦП). Усі ці зміни допоможуть підприємцям вести бізнес безпечно та
мінімізувати ризики рейдерства в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Антикорупційна стратегія повинна бути спрямована
на максимальне переведення послуг в онлайн
25.07.2019

Нова Антикорупційна стратегія України має бути спрямована на
максимальне переведення послуг в онлайн та охоплювати напрямки з
найбільшими корупційними ризиками.
Таке переконання висловив заступник керівника Офісу Президента України Руслан
Рябошапка на конференції Центру політико-правових реформ, яка відбулася у Києві в
середу, 24 липня. Під час заходу було представлено проект нової Антикорупційної стратегії,
яка визначатиме державну політику у цій сфері. Відповідного документа Україна не має з
2017 року. «По-перше, необхідно передбачити у стратегії фокус на діджиталізації роботи
влади. Ініціатива Президента Зеленського «Держава у смартфоні» передбачає переведення
максимальної кількості послуг в онлайн, адже з проявами корупції можна боротися саме
цифровими технологіями. По-друге, важливо, щоб стратегія була максимально стислою та
чіткою і фокусувалася на конкретних корупціогенних темах: державні банки, енергетика,
видобувна галузь, оборонна сфера», – наголосив Руслан Рябошапка. У роботі конференції
також взяли участь експерти й новообрані депутати. На їхню думку, антикорупційна
реформа отримає новий поштовх уже цієї осені, а новий парламент зможе взяти за основу
запропонований проект концепції. «Питання про те, чи потрібна стратегія, – риторичне.
Звичайно, що так. Але вона не може бути «формальною» і «для галочки» – вона повинна
бути відображенням реального політичного бачення тих політиків і державних органів, які
мають мандат на її виконання», – зауважила Ека Ткешелашвілі, голова Антикорупційної
ініціативи ЄС в Україні. На важливості підготовки та впровадження стратегії наголосила
експерт з питань боротьби з корупцією, судової та правоохоронної реформ, майбутня
депутатка Анастасія Красносільська. Вона запевнила, що розробка стратегії – серед
пріоритетів нового парламенту, але це не зупинятиме ухвалення вже готових ініціатив. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читайте також: Як Україні продати
найбільше "джерело корупції" >>>

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Топ-100 державних підприємств у 2018 році отримали
загальний прибуток в 25,3 млрд грн
19.07.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)
оприлюднило звіт щодо результатів діяльності 100 найбільших державних
підприємств за 2018 рік.
На сьогодні в Україні нараховується 3363 підприємств державного сектору, з яких
працює - 1638. Сума активів портфелю 100 найбільших держпідприємств складає близько
92,5% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств в Україні. Станом на
кінець 2018 р. загальна балансова вартість активів Портфелю Топ-100 держкомпаній
складала понад 1 486 млрд грн, що на 6,4% менше, ніж у 2017 р. За результатами 2018 року
портфель 100 найбільших держкомпаній загалом отримав чистий прибуток у розмірі 25,3
млрд грн. Це на 48,2% менше показника 2017 року - 48,9 млрд грн. Основним фактором, що
вплинув на зниження фінансового результату портфелю, стало зменшення обсягів чистого
прибутку ПАТ “НАК «Нафтогаз України”. Так, його чистий прибуток знизився з 39,4 млрд
грн в 2017 році до 11,6 млрд грн в 2018 р. Причиною є значне зниження прибутку від
операційної діяльності компанії - з 60,5 млрд грн в 2017 р. до 26,4 млрд грн в 2018 р.
Найбільш прибутковими галузями для великих держпідприємств є нафтогазовий сектор,
електроенергетика і транспорт. Чистий прибуток держпідприємств електроенергетичної
галузі зріс майже в 1,5 рази з 9,2 млрд грн в 2017 році до 13,7 млрд грн в 2018 році: ПрАТ
“Укргідроенерго” - з 1,5 до 3,7 млрд грн, ДП “Енергоринок” - з 0,9 до 2,9 млрд грн, ДП НАЕК
“Енергоатом” - з 3,8 до 4,6 млрд грн. Основною причиною зростання чистого прибутку
підприємств було значне зростання доходу від реалізації продукції наряду зі зростанням
валового прибутку. Підприємства транспортної галузі отримали сумарно 4,3 млрд грн
чистого прибутку в 2018 р., що на 23,6% менше показника 2017 року - 5,7 млрд грн.
Основним драйвером зниження прибутку галузі виступила ДП “Адміністрація морських
портів”, чистий прибуток якої знизився з 3,6 до 2,8 млрд грн за рік. Зниження фінансового
результату було викликано зниженням валового прибутку з 4,9 до 4 млрд грн при
зростаючих операційних та адміністративних витратах. АТ «Укрпошта» збільшила свій
збиток у порівнянні з 2017 р. з -0,2 до -0,5 млрд грн. Водночас, АТ “Укрзалізниця” збільшило
чистий фінансовий результат в 2018 році з 0,1 до 0,2 млрд грн. Всі 9 шахт портфелю
вугільної галузі закінчили рік зі збитками, однак зменшили загальний збиток з -3,2 млрд
грн у 2017 р. до -2,6 млрд грн у 2018 році. За результатом 2018 року підприємства хімічної
промисловості скоротили загальний збиток у порівнянні з 2017 роком: з -1,3 до 0,5 млрд
грн. Слід відзначити, що “Одеський припортовий завод” скоротив вдвічі розмір збитків в
2018 р. з -1,5 до -0,75 млрд грн. Державні підприємства харчової промисловості скоротили
свій загальний збиток з 1,3 млрд грн у 2017 році до 1,2 млрд грн у 2018 році. Підприємства
машинобудівної галузі у 2018 році зберегли прибуток на рівні 2017 року - 0,7 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ

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

Читайте також: Звіт ТОП 100
держпідприємств >>>

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

Оренда держмайна принесла до казни
понад 900 млн грн

Швейцарія розсекретила рахунки
екс-регіонала Єфремова
25.07.2019

Надходження до державного бюджету від оренди державного майна в
Україні з початку поточного року склали 925,7 млн грн. Про це повідомив
в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.
"З упевненістю можемо говорити, що фонд річне завдання в 1,2 млрд перевиконає і
до кінця року ми підійдемо до цифри в півтора мільярда. Зараз чинних договорів оренди
державного майна, укладених фондом і регіональними відділеннями, понад 17 тисяч", написав він. Також Трубаров додав, що фонд буде повторно ініціювати питання розгляду
проекту нового закону про оренду, щоб вже новий склад парламенту розглянув цей
важливий документ, а ринок оренди запрацював за новими правилами. "Фонд пропонує
перейти виключно на електронні аукціони й максимально нівелювати вплив чиновника на
процес, в рази зменшити час передачі майна, спростити умови укладення договору, без
непотрібних дозволів, запитів, погоджень. Закон передбачає ефективний захист від
недобросовісних орендарів та боротьбу з тими балансоутримувачами, які незаконно
здають в оренду державне майно", - написав він. Як повідомляв УНІАН, річний план
надходжень від оренди державного майна в Україні на 2019 рік становить 1,2 млрд грн. За
підсумками 2018 р. від оренди держмайна до бюджету надійшло 1,5 млрд грн. Відзначимо,
надходження в державний бюджет від малої приватизації з початку року станом на
початок липня становили 265 мільйонів гривень. "З початку року на електронні аукціони
виставлено 301 об'єкт, з яких 197 продано. По 104 об'єктах очікується проведення аукціону,
загальна стартова ціна яких 76 мільйонів гривень", - написав він. За словами Трубарова, з
моменту запуску малої приватизації восени минулого року надходження від неї становлять
615 мільйонів гривень. Як повідомляв УНІАН, 2 січня Фонд держмайна затвердив перелік
об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу у 2019 році. До нього увійшли нові
об'єкти й ті, які не встигли приватизувати в минулому році. В цілому це 792 об'єкти, з яких
48 – пакети акцій, 92 – єдині майнові комплекси, 190 – об'єкти незавершеного будівництва,
402 – окреме майно та 59 об'єктів соціально-культурного призначення. До групи малої
приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість
яких не перевищує 250 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

Читайте також: Переліки об`єктів малої
приватизації >>>

В Украине план поступлений от приватизации
на 2019 год выполнен на 2,1%
05.08.2019

План поступления доходов от приватизации выполнен за 7 месяцев
2019 г. на 2,1% от плана на год. Об этом 5 августа проинформировали в
Министерстве финансов Украины.
Поступления от приватизации составляли только 0,4 млрд грн (что составляет 2,1%
от годового плана). В рамках управления ликвидностью было принято решение о
замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в І половине
года. В Минфине считают, что для финансирования бюджета "крайне важно обеспечить
начало большой приватизации в этом году". Всего в январе – июле 2019 года доходы
государственного бюджета Украины составили 584,1 млрд грн – 97,4% от росписи.
"Основными причинами низких плановых доходов остались такие: разница в фактических
макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны,
введенные льготы на импорт отдельных товаров, а также ограничение правительством
Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину", – отметили в ведомстве. В апреле
2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство
намерено продать 3,5 тыс. государственных предприятий. 7 марта 2018 года в Украине
вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение
объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации.
Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет
Министров. В госбюджете на 2019 год заложены поступления от приватизации в размере
17,1 млрд грн (.xls). В первом полугодии доходы составили 300 млн грн (1,6% от плана).
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

22.07.2019

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді
Олександр Єфремов відомий своєю категоричною проросійською і
антизахідною риторикою. Про це пише видання unn.com.ua

А.ЕФРЕМОВ

Утім, виявляється, сім'я Єфремових, так само як і чимало інших осіб з найближчого
оточення екс-президента Віктора Януковича, не гребувала виводити значні суми коштів
сумнівного походження на Захід, зокрема до Швейцарії. Про це свідчать документи,
оприлюднені днями у реєстрі судових справ Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на
DW. За інформацією швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів, на пов'язані з
провідним екс-"регіоналом" рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33
мільйони швейцарських франків. Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють
син Олександра Єфремова Ігор та його дружина. Згідно з повідомленнями українських ЗМІ,
Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні. Саме до австрійської столиці у липні 2016
року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий
ізолятор. Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках
низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки
фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після
втечі Віктора Януковича. Згідно з документами, які містяться в українському реєстрі
судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів
державного підприємства "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі. Згідно з
матеріалами кримінальної справи, Олександр Єфремов чинив незаконний вплив з
використанням владних повноважень на керівництво "Луганськвугілля", аби схилити їх до
співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремовим. У результаті, як випливає, своєю
чергою, із швейцарських судових документів, держпідприємство купило у фірм Єфремових
у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько
374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери,
попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів
у судових реєстрах України і Швейцарії. Для легалізації частини коштів, за інформацією
українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом
у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав
мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за
винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за
кордон. Як повідомили DW у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським
слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські
документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські
правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за
підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремовамолодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили
DW у Федеральній прокуратурі Швейцарії. Туманними виглядають і перспективи
кримінальної справи проти Олександра Єфремова в Україні. Кілька років її розслідування,
вочевидь, майже не просувалося. Лише у лютому цього року на запит слідчого українські
суди розпорядилися надати доступ до рахунків підконтрольних Єфремовим фірм у низці
українських банків. Через ці рахунки, вважає слідство, виводилися незаконно отримані
кошти "Луганськвугілля". Тепер у розпорядженні генеральної прокуратури України будуть
і документи зі Швейцарії. Поступ у розслідуванні однак залежить, перш за все, від
наполегливості слідчих і від неупередженості суддів. А до цього подекуди виникають
запитання. Зокрема, у березні 2017 року Апеляційний суд міста Києва розпорядився
випустити Олександра Єфремова на волю, визнавши підозру проти екс-"регіонала"
необґрунтованою. Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що… інформація про
результати державних закупівель, а також заява про посадові злочини, які містяться в
матеріалах судового провадження, "є такою, що неможливо прочитати через надзвичайно
низьку якість її копіювання". Нагадаємо, Олександр Єфремов, якого обвинувачують у
державній зраді, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Рінат Ахметов полишає політику —
тепер і справді
24.07.2019

БІЗНЕС ГРУПИ

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев обещает привлекать
в Украину $100 млн инвестиций ежегодно
22.07.2019

Главный операционный директор американской Trident
Acquisitions Corp, экс-глава "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев
запускает "челлендж" по привлечению инвестиций в Украину в
А. ТИМОФЕЕВ
случае выполнения "Слугой народа" обещанных реформ.
"Если команда Зеленского выполнит свой чек-лист из реформ, обязуюсь лично
приводить в Украину, минимум, $100 млн прямых инвестиций в год. У каждого свой
IronMan (соревнования по триатлону – ИФ). У меня такой", – написал Тимофеев в Facebook в
понедельник. Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия,
назначенный президентом Украины в июле членом набсовета "Укроборонпрома", отметил
в комментарии Тимофееву "ловлю на слове". Глава правления АТФ банка (Казахстан), эксдиректор по развитию бизнеса в "Нова Пошта" Сергей Коваленко в комментариях также
заявил, что готов поддержать инициативу с суммой инвестиций $50 млн. В свою очередь,
менеджер департамента по развитию и оценке активов "ДТЭК Нефтегаз" Юрий Мороз
написал, что выполнит соревнование Ironman, если Тимофеев привлечет обещанные
инвестиции. Как сообщалось, Trident Acquisitions Corp подала заявку на участие в конкурсе
по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного
участка "Дельфин" на шельфе Черного моря. Компания ожидает решения
межведомственной комиссии о победителе конкурса. Американская Trident Acquisitions
Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым
слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого
года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о
привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на
инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.
Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров,
которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – эксруководительСмарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец
крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич. Согласно данным на конец
марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28
млн были вложены в американские казначейские обязательства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

10

Компанія завжди була і залишається поза політикою, таку фразу
СКМ Ріната Ахметова і її дочірні структури періодично озвучували у
відповідь на претензії в зв’язках з політиками чи лобіюванні власних
Р.АХМЕТОВ
інтересів на рівні уряду або Верховної Ради України. Тепер це стало
дуже схоже на правду.
Вперше за довгі роки бізнес-група найзаможнішого громадянина України Ріната
Ахметова реально залишиться без лояльних фракцій або депутатських груп, які б змогли
ефективно лобіювати її інтереси на законодавчому рівні. «Отже, шановні друзі, чому я йду в
політику? Я йду в політику, тому що я хочу, щоб було створено уряд економічного
зростання. Я йду в політику для того, щоб відстоювати національні інтереси України. Я йду
в політику, тому що хочу, щоб Україна розбагатіла. Я йду в політику, тому що хочу, щоб в
Україні не було бідних. Я йду в політику, тому що я хочу, щоб Україна тримала в руках кубок
кращої країни Європи!», — так в лютому 2006 року в Донецькому драматичному театрі
Рінат Ахметов оголосив про старт своєї виборчої кампанії. Наприкінці травня 2006 року він
став одним з народних депутатів за списком Партії регіонів. У 2007 році на позачергових
парламентських виборах повторно став народним обранцем. І зберігав цей статус до 2012
року. Але навіть після того як найзаможніший українець пішов з публічної політики, в
українському парламенті завжди були фракції або великі групи народних депутатів, які
діяли в інтересах компаній олігарха. Це офіційно заперечувалося, але закони й інші
нормативні документи в сфері енергетики або промисловості дивним чином збігалися з
інтересами ДТЕК або Метінвест, які об'єднують основні активи Ахметова. У виконавчій
владі всіх рівнів теж не бракувало чиновників, лояльних до олігарха — аж до президентів і
прем'єрів. Статки Ахметова стабільно зростали, він залишався найбагатшою людиною
країни за трьох президентів — Ющенка, Януковича, Порошенка. У парламенті VII скликання
до складу фракції провладної Партії регіонів входили колишні топ-менеджери підприємств
СКМ, а також політики, наближені до Ріната Ахметова. У Верховній Раді VIII скликання
відразу дві фракції асоціювалися з його ім'ям. Це Опозиційний блок, створений у
партнерстві з угрупованням РосУкрЕнерго (Дмитро Фірташ — Юрій Бойко — Сергій
Льовочкін) і Радикальна партія Ляшка. Її лідер — Олег Ляшко — з 2014 до початку 2019
року, практично прописався в Маріуполі і навіть отримав у 2017 році звання «Почесний
Іллічівець» (вручається працівникам ММК ім. Ілліча, підконтрольного Ахметову). А один з
його найближчих соратників Віктор Галасюк очолив Комітет з питань промислової
політики і став одним з основних лобістів ФПГ. Саме на популіста Олега Ляшка сили,
наближені до Ахметова, зробили ставку на старті президентської виборчої кампанії 2019
року. Вплив рейтингу Ляшка на той момент зводився до того, у кого більше шансів на
другий тур — у Порошенка або Тимошенко. Водночас «Опозиційний блок», який
орієнтувався на Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа, просував Юрія Бойка. Однак в грудні2018 стався непередбачений розкол Опоблоку, за підсумками якого донецькому олігархові
довелося терміново зробити ставку ще на одного кандидата — екс-топ-менеджера
Північного ГЗК і ТОВ «Метінвест Холдинг» Олександра Вілкула. В результаті ні Ляшко, ні
Вілкул не потрапили навіть до Топ-6 найрейтинговіших кандидатів…
Читати повністю >>>
© Артем Ільїн
За матеріалами biz.nv.ua
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Фінтех-стартап MyCredit залучив інвестиції в розмірі $3 млн
від фінансової групи "ТАС"
24.07.2019

FinTech-стартап MyCredit в рамках раунду А залучив
інвестиції в розмірі 3 млн $. Лід-інвестором раунду виступила
фінансова група "ТАС". Внаслідок цієї угоди оцінка компанії
С. ТИГИПКО
MyCredit перевищила 20 млн дол.
Інвестиції раунду будуть спрямовані на залучення нових клієнтів сервісу, приріст
кредитного портфелю й подальшу розробку продукту. Про це розповіли представники
компанії. У Групі «ТАС» підкреслюють, що інвестиції в стартап, які відповідають стратегії
розвитку фінансового сектора компанії, розглядають як взаємовигідне партнерство. «Для
нас це стратегічне партнерство. Ми довго підбирали не просто фінансового інвестора, а
"смарт-мані", який зможе посилити нашу експертизу в фінансовому секторі, а також має
досвід зростання в конкурентних ринках», - прокоментував Дмитро Стензя, СЕО компанії
MyCredit. «В умовах жорсткої ринкової конкуренції MyCredit демонструє вражаючий ріст і
високу якість кредитного портфелю. Інвестиція доповнює портфель Групи "ТАС" у
фінансовому секторі, який, зокрема, включає ТАСКОМБАНК, Universal Bank, процесинговий
центр «ТАС ЛІНК», оператора споживчих кредитів «КредитМаркет» і лізингову компанію
«УЛФ Фінанс» , - зазначив директор з інвестицій Групи "ТАС" Антон Кернасовський.
MyCredit - сервіс швидкого кредитування, що надає гроші на карту в режимі онлайн. Проект
був запущений в 2016 році і за три роки увійшов до трійки лідерів ринку онлайнкредитування України. За час роботи послугами компанії скористалися понад 500 тисяч
клієнтів. Група "ТАС" працює на фінансовому ринку України з 1998 року і є однією з
найбільших інвестиційних фінансово-промислових груп.
Читати повністю >>>
За матеріалами TAS group
Суд відмовився скасувати вимогу ДФС до мережі "ОККО"
доплатити податки на 18,6 млн грн
25.07.2019

Окружний адмінсуд м. Києва 10 липня відмовився
задовольнити позов Приватного підприємства "ОККО-Бізнес
Контракт" до Офісу великих платників податків ДФС (у справі
В. АНТОНОВ
№640/18535/18).
Мова йде позов в якому позивач просив суд скасувати податкове повідомленнярішення № 0011121401 від 17.10.2018 про збільшення грошового зобов’язання ПП «ОККОБізнес Контракт» з податку на прибуток на 18,6 млн грн. Згідно з судовими матеріалами,
підставою для прийняття податківцями вказаного рішення стали їх висновки про
“неправомірність задекларованого позивачем фінансового результату за результатами
господарських взаємовідносин з ТОВ «Сільвер-Буд», Фермерським господарством
«Агрограно», ТОВ «Родинне поле», ТОВ «Спіріт Компані», ТОВ «Енерго-Магістраль»”.
Натомість компанія-позивач наполягала, що відповідні господарські взаємовідносини були
“правомірно відображено в податковій звітності” (цитата). У свою чергу суд вирішив, що
“позивачем під час розгляду справи не надано в повній мірі первинні документи, які б
підтверджували факт реальності спірних господарських операцій” (цитата). Як писав
Finbalance, Офіс великих платників податків звернувся у Верховний Суд з касаційною
скаргою на постанову Восьмого апеляційного адмінсуду від 18.03.2019 (в справі
№813/2957/18), якою було задоволено позов Приватного підприємства “ОККОНафтопродукт”, визнано протиправними та скасовано кілька податкових повідомленьрішень від 05.06.2018, у т.ч. №0011124205, яким збільшено суму грошового зобов`язання
компанії з ПДВ на 18,5 млн грн; №0011164205, яким збільшено суму грошового
зобов`язання компанії з податку на прибуток на 12 млн грн; №0011154205, яким зменшено
суму від`ємного значення зобов`язання з податку на прибуток на 29,6 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Василий Хмельницкий закрыл
крымский вопрос
01.08.2019

Структуры из орбиты хозяина аэропорта «Киев» выкупили
у ФГВФЛ долги перед пулом банков на 2 млрд грн, обеспеченные
недвижимостью в Крыму, за 4% стоимости. Об этом сообщает
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
oligarh.media
Фонд гарантирования вкладов физлиц 29 июля продал на “голландском” аукционе в
Prozorro.sale пул активов четырех банков-банкротов – “Дельта Банка”, “Финансы и кредит”,
“Киевской Руси” и “Энергобанка” на 2,057 млрд грн. Дисконт при продаже составил 96%:
лот был продан за 82,85 млн грн. В нем собраны права требования и другие
имущественные права по кредитным договорам, часть прав требования по которым
находится в залоге НБУ. В обеспечении по кредитам – недвижимость, имущественные
права, финансовое поручительство, транспортные средства. По данным ФГВФЛ,
значительную часть пула активов (минимум 1,5 млрд грн, остальное – старые кредиты
нескольким ХПП в Одесской области и кредит пивзаводу “Радомышль”) составляют долги
ООО “Крымская девелоперская компания” перед Дельта Банком. Последняя принадлежит
кипрской Mosonco Holdings Limited, конечный бенефициар которой – киевский девелопер,
владелец компании UDP и оператора аэропорта «Киев» Василий Хмельницкий. Самый
крупный проект его заемщика в АРК – торгово-развлекательный центром “Меганом” в
Симферополе, построенный еще до захвата россиянами Крыма. Общая площадь ТРК
составляет 60 тыс кв. м., и как раз эта недвижимость была передана в залог банкам. Теперь
все эти долги выкупило киевское ООО “Финансовая компания “Фактор Глобал Альянс”.
Покупатель ранее не участвовал в торгах на Prozorro.sale, но его интерес к этому лоту
объясняется, судя по всему, как раз доминированием в нем кредитного портфеля
упомянутой “Крымской девелоперской компании”. Структура капитала “Фактор Глобал
Альянс” достаточно хитрая. 99,97% доля оформлена на компанию “Фактор Альянс Плюс”, а
та, в свою очередь, принадлежит самому “Фактор Глобал Альянсу”. При этом целый ряд
косвенных факторов указывают на связь покупателя с Хмельницким. Во-первых,
директором финансовой компании указана Елена Пасько. Она известна как экс-глава
наблюдательного совета Агрофирмы «Троянда» (Василий Хмельницкий является ее
бенефициаром), и главный бухгалтер КУА «Авалон”, которую ранее Хмельницкий пытался
купить, но не получил согласия НКЦБФР. Сейчас КУА «Авалон” оформлена на группу
физлиц, которые считаются людьми из его ближайшего окружения. Во-вторых, 0,03% доля
в ФК “Фактор Глобал Альянс” записана на ООО “Тесселла Ассет Финанс”, среди
бенефициаров которого – Юрий Серещенко, экс-член набсовета банка “Хрещатик”, который
ранее, до его признания неплатежеспособным, совместно контролировали Василий
Хмельницкий и его главный бизнес-партнер Андрей Иванов. Знающие люди называют
Серещенко доверенным лицом Хмельницкого, на которого, частности, оформлена 50%
доля в рекламной компании РТМ. «Мы с Николаем Баграевым владеем рекламной
компанией RTM 50 на 50» – так в 2016 г Хмельницкий описывал свое участие в этом
бизнесе. Наконец, адрес “ФК “Фактор Глобал Альянс” – улица Драгомирова 20, офис 338,
совпадает с адресом ООО “Юнит кепитал менеджмент”, управляющего личным венчурным
корпоративным фондом Хмельницкого «Ufuture». ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Российские банки кредитуют бизнес беглого Сергея Курченко
на оккупированном Донбассе
02.08.2019

Компания “Газ-Альянс” беглого украинского бизнесмена Сергея
Курченко, находящегося под санкциями США, привлекла кредиты как
минимум в двух российских банках в этом году.

С.КУРЧЕНКО

Как выяснил РБК, залоги по кредитам оказались в подсанкционном “Российском
национальном коммерческом банке” (РНКБ) в оккупированном Крыму и петербургском
“Энергомашбанке”, недавно сменившем собственников. В качестве залогов банки получили
продукцию, которой торгует “Газ-Альянс”, и сырье для ее производства: например,
железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь. “Энергомашбанк” также получил
залоги (в виде арматуры) от другой компании Курченко — “Премьер Ойл”. Как сообщалось,
в марте прошлого года “Газ-Альянс” Курченко стал единственным поставщиком угля с
подконтрольных пророссийским боевикам территорий Донбасса. Компания Курченко
также контролирует сбыт металлургической продукции, произведенной захваченным
боевиками заводами (крупнейшие — Енакиевский и Алчевский метзаводы). Формально
промышленными предприятиями и угольными шахтами с 2017 года управляет российский
“Внешторгсервис”, также находящееся под операционным контролем Курченко.
Принадлежащая бизнесмену “Премьер Ойл” в 2017 году купила у АФК “Система” компанию
“СГ-Трейдинг”, владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по
хранению и реализации сжиженного углеводородного газа. Как отмечает агентство, в этом
году источники сообщали о возникших у Курченко финансовых проблемах. В июле
угольщики Донбасса даже пожаловались руководству боевиков “ЛНР” на задолженность
компании “Внешторгсервис” за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают
зарплату и угрожают забастовками. По словам источников РБК, у “Газ-Альянса” появились
проблемы со сбытом продукции, в том числе из-за сезонного спада спроса и нежелания
покупателей идти на риск, покупая санкционный товар. Выручка “Газ-Альянса” в прошлом
году выросла в 3,6 раза, до 168,5 млрд руб., но компания получила убыток от продаж в
размере 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 11 млн руб. В течение года трейдер также
привлекал кредиты на общую сумму 9,7 млрд руб., но 6,5 млрд руб. из них погасил.
“Энергомашбанк” продали группе инвесторов (Михаил Локшин и еще десять физических
лиц) в конце прошлого года. Новые собственники планировали заняться обслуживанием
проектов в сфере нефте- и газотрейдинга, а также инфраструктурных и логистических,
связанных с транспортировкой и перевалкой энергоносителей. В отчетности банка по
российским стандартам за первый квартал этого года нет данных о сделках с “ГазАльянсом”. Финансовая отчетность РНКБ засекречена в соответствии с постановлением
российского правительства о компаниях под санкциями (ограничения в отношении РНКБ
со стороны Евросоюза и США были введены в 2014 и 2015 годах соответственно).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ВСУ дал Леониду Климову передышку
ценой в 19 млрд грн
02.08.2019

Одиозный одесский экс-регионал сумел отбиться от требований
ФГВФЛ компенсировать 19 млрд грн убытков, которые были нанесены
в результате вывода активов из его Имэксбанка.

Л.КЛІМОВ

Но Верховный суд подробно разъяснил, что надо сделать, чтобы государство
превратило поражение в свою победу. 25 июля Верховный суд Украины оставил в силе
решения предыдущих инстанций, отказавших Фонду гарантирования вкладов физлиц
(ФГВФЛ) во взыскании 18,98 млрд грн с группы из двух десятков физлиц, причастных к
доведению до неплатежеспособности одесского Имэксбанка. Среди ответчиков –
фактический хозяин банка-банкрота, депутат Верховной Рады VIII созыва Леонид Климов
(член группы «Партия Відродження», член комитета ВР по вопросам финансовой политики
и банковской деятельности), его жена Татьяна Климова, дочь Дарья Крыжановская и зять
Александр Крыжановский. “Фондом во время осуществления процедуры вывода АО
“Имэксбанк” с рынка было установлено, что в результате кредитования группы компаний
по 76 кредитным договорам на значительные суммы без надлежащего обеспечения, что
прямо противоречило интересам банка и его кредиторов, был нанесен ущерб, общий
размер которого составляет минимум 18,98 млрд грн”, – говорилось в исковом заявлении
ФГВФЛ, о котором уже писал “ОЛИГАРХ”. В тот же день ВСУ вынес аналогичный вердикт в
отношении экс-владельца банка “Киевская Русь” Виктора Братко, чьи действия, как
считают в Фонде, привели к убыткам на 1,66 млрд грн. За пару недель до этого фиаско было
зафиксировано в инициированом ФГВФЛ споре со связанными лицами Брокбизнесбанка,
где счет на 8,9 млрд грн был выставлен Сергею Курченко, братьям Сергею и Александру
Бурякам и другим лицам. Но ФГВФЛ в стиле Дон Кихота продолжает штамповать схожие
иски: самый свежий на 19,8 млрд грн в июне был подан в Хозсуд Киева к мажоритарному
акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну, его сестре Антонине Лагун и их менеджерам. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Игорь Коломойский в июне встречался с
Петром Порошенко
06.08.2019

В начале июня предприниматель Игорь Коломойский
встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об
И.КОЛОМОЙСКИЙ
этом 5 августа сообщил в Facebook главный редактор сайта
"Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Подробности встречи Коломойский рассказал ему в большом интервью, которое
готовится к публикации. "Наряду с жесткой критикой Игорь Валерьевич, как оказалось,
отметил и ряд больших заслуг экс-президента", – написал Бутусов. Коломойский – один из
богатейших украинцев, совладелец группы "Приват". По данным журнала "Новое время", с
состоянием $1,6 млрд он занимает пятое место в рейтинге самых состоятельных граждан
Украины. После Революции достоинства в 2014 году Коломойский возглавил
Днепропетровскую облгосадминистрацию. 25 марта 2015 года президент Порошенко
уволил Коломойского. Этому предшествовал недельный конфликт вокруг компаний
"Укрнафта" и "Укртранснафта", за влияние над которыми боролась группа "Приват". После
увольнения Коломойский заявил, что намерен сосредоточиться на бизнесе и общественной
деятельности, а Порошенко отметил, что в его решении нет ничего личного, и назвал
бывшего губернатора патриотом. "ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в
Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк"
подал в суд на своих бывших владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова. Истцы
утверждали, что бизнесмены вывели из финучреждения около $1,9 млрд, проведя ряд
незаконных операций с мнимыми кредитами. С 2017-го по 2019 год Коломойский не был в
Украине. По его словам, он получал угрозы от Порошенко и его окружения. В марте 2019
года Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить
компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также
сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его
капитала. Порошенко заявлял, что в этом случае Украине грозит экономический кризис. Он
называл своего соперника на выборах Зеленского "марионеткой Коломойского".
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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Іспанська прокуратура викликала на допит
співвласника Альфа-Банку

ФОНДОВИЙ РИНОК
06.08.2019

Іспанська прокуратура направила запит про виклик
співвласника Альфа-Груп російського мільярдера Михайла
Фрідмана як підозрюваного для надання свідчень у суді. Про це
М. ФРІДМАН
повідомляє РБК із посиланням на місцеві ЗМІ.
Прокурор Хосе Гринда вважає, що Фрідман, будучи акціонером і кредитором
компанії Zed WorldWide, вчинив низку дій, які призвели до погіршення її фінансового
становища, з метою придбати її за 20 млн євро, що значно нижче від ринкової ціни. На
думку прокурора, бізнес-структури Фрідмана через ланцюжок дій, пов’язаних у тому числі з
маніпулюванням цінами і виплатою незаконних комісійних, здійснили «захоплення» Zed
WorldWide. Почалося все з синдикованого кредиту, який Zed Worldwidе отримала в 2013
роки від групи банків, серед якої був нідерландський підрозділ Альфа-Банку Amsterdam
Trade Bank NV, вважає Гринда. Група компаній Zed працює в сфері розважальних мобільних
і комп’ютерних технологій. За даними Bloomberg Billionaires Index, статок Михайла
Фрдімана становить $13,4 млрд, в списку найбагатших людей планети він займає 97-й
рядок (10-е місце в списку російських мільярдерів). Раніше повідомлялося, що український
Альфа-Банк практично завершив злиття з Укросцбанком. Станом на початок липня на
балансі Укрсоцбанку залишилося близько 6% клієнтів від їх числа станом на початок 2017
року, юридичне злиття очікується восени 2019 року. Про це заявив генеральний менеджер
ради банківської групи Альфа-Банку і голова правління Укрсоцбанку Іван Світек.
«Об'єднання фактично вже завершилося, так як ми весь час фокусувалися не на
юридичному злитті, а на переводі активного бізнесу Укрсоцбанку на платформу АльфаБанку Україна», — сказав він. Світек уточнив, що з цих 6% клієнтів активних всього 11 тис.
Він також нагадав, що за 2018 рік через Укрсоцбанку було переведено 80% клієнтів і 90%
залишків, а більш складне питання єдиної IT-системи було завершено кілька тижнів тому.
«На даний момент по Укрсоцбанку ми мігрували на Альфу більше 8 млн рахунків — і
відкритих, і закритих, згорнули майже 90% всіх IT-систем і серверів, в тому числі
відключили від системи всі мобільні додатки і інтернет-банкінг. Ми також вже закрили всі
відділення Укрсоцбанку і перевели практично всіх його співробітників в Альфа-Банк,
залишилися тільки інкасація і одне відділення Укрсоцбанку», — розповів банкір. Він
зазначив, що міграція до 90% клієнтів — це дуже високий показник для об'єднання банків.
За словами топ-менеджера, найбільший портфель, який залишився на майданчику
Укрсоцбанку — це портфель поганих кредитів, проте боржникам банку не варто
сподіватися на послаблення після його приєднання до Альфа-Банку. Питання юридичного
злиття ще залишається відкритим і буде обговорюватися на засіданні наглядової ради
найближчими тижнями. Глава групи спрогнозував, що юридично злиття відбудеться цієї
осені. Операція з передачі 99,9% акцій Укрсоцбанку від UniCredit Group на користь ABH
Holdings SA (ABHH), основним активом якого в Україні є Альфа-Банк, завершилася в кінці
жовтня 2016 року. В обмін UniCredit Group отримала міноритарну частку власності в ABHH у
розмірі 9,9%. Зараз група ABHH проводить консолідацію активів в Україні, що може
привести до створення на базі Альфа-Банку найбільшого приватного банку в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
АМКУ исследует возможность концентраций связанных
с Григоришиным компаний
08.08.2019

Антимонопольный
комитет
Украины
(АМКУ)
начал
рассмотрение дел о предоставлении разрешения на концентрации
между компаниями Inter Growth Investments Limited (Кипр), Great
Station Properties S.A (Панама), Stremvol Holdings Limited, Osiate
К.ГРИГОРИШИН
Maritime Limited, Estival Trading Limited и Garensia Enterprises
Limited (все - Кипр), сообщается на сайте АМКУ.
Объектами приобретения, по информации АМКУ, являются миноритарные пакеты
акций компаний, работающих на рынке распределения и поставок электроэнергии в
Харьковской области, а также компании, работающие на украинских рынках насосного и
химоборудования, поршневых компрессоров, запорных регулирующих арматур,
спецоборудования для нефтегазовой промышленности, а также утяжеленных бурильных
труб, углеродных поковок и литья, легированных сталей. "При определенных условиях эти
концентрации могут негативно повлиять на вертикальные рынки нефтегазового
комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на них. Также не
исключается попадание под запрет по закону "О санкциях", - считают в АМКУ. В связи с
этим комитет намерен исследовать все имеющиеся отношения участников концентрации и
установить наличие или отсутствие негативного влияния на них со стороны физлицакционеров или совладельцев. Как известно, Григоришин - президент группы
Энергетический стандарт, в сферу интересов которой входит украинская энергетика.
Григоришин является. Считается владельцем крупных пакетов акций группы
электросетевых компаний, ряда машиностроительных заводов, мажоритарным
акционером Сумское НПО им. Фрунзе, Укрречфлота. В электроэнергетике имеет
контрольный пакет в луганской и винницкой областных энергораспределяющих
компаний, остальные семь (Запорожское, Харьковское, Полтавское, Сумское, Черниговское,
Черниговское и Тернопольское облэнерго) контролируются совместно с другими
акционерами. С начала 2000-х владеет компанией Запорожтрансформатор - монополистом
в производстве украинских силовых трансформаторов и реакторов. Во время
избирательной кампании 2002 года имя бизнесмена Константина Григоришина
упоминалось в связи со спонсорством политической партии Яблуко. Перед президентскими
выборами 2004 года Григоришин продал восемь облэнерго совладельцу группы Приват
Игорю Коломойскому. После окончания президентских выборов Григоришин опроверг
наличие сделок с Коломойским и попытался вернуть себе Черниговоблэнерго,
Прикарпатьеоблэнерго и Полтаваоблэнерго путем установления своего менеджмента на
предприятиях. Константину Григоришину приписывают спонсирование оранжевой
революции 2004 года. В декабре 2008 г. Служба безопасности Украины запретила
Григоришину въезд в страну в течение пяти лет в связи с его причастностью к организации
ряда рейдерских атак на предприятия Турбоатома. В июне 2009 г. Апелляционного
административного суда Киева подтвердил решение суда первой инстанции, признавшего
действия силового ведомства незаконными. На сегодня с именем Григоришина в Украине
связывают сеть запорожских аптек ЗАО Мединтрейд, ООО Казацкая чайка, строительную
компанию ООО ЭСК, проектно-технологический институт Киевгорстрой, ООО
Ясногородская страусиная ферма и ряд других более мелких компаний. Согласно
неофициальной информации, Григоришин представляет интересы СП Созидание,
владеющего пакетами предприятий как в Украине, так и России. В 2011 г. журнал Forbes
оценил его состояние в $1,3 млрд, а в 2012 г. - в $1,2, в 2013 г. он занял восьмое место с
$1,814 млрд. В свою очередь украинский журнал Фокус в 2012 г. оценил общую сумму
активов предпринимателя в $2,019 млрд (седьмое место в рейтинге богатейших
украинцев), в 2015 г. - в $920 млн (шестое место в рейтинге).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, liga.net
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Экс-глава Украинской биржи возглавит
правление “Расчетного центра”
29.07.2019

Олег Ткаченко, возглавлявший "Украинскую биржу" с момента ее
учреждения в 2008 году до лета 2018 года, с 4 августа назначен главой
правления ПАО "Расчетный центр" (РЦ).
Согласно сообщению общества в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее
решение принял наблюдательный совет 26 июля. Как сообщалось, Ткаченко в июне
победил в конкурсе на главу правления "Расчетного центра", а в начале июля был введен в
правление РЦ. Конкурс был проведен в связи с истечением 3 августа срока полномочий
главы РЦ Шаповала, который занимал эту должность с августа 2016 года. В настоящее
время вр. и.о. главы правления РЦ является член правления Алексей Константинов. Доля
Нацбанка в уставном капитале "Расчетного центра" составляет 77,79%. Помимо того,
акционерами РЦ являются государственные "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а
также подконтрольный группе "СКМ" банк ПУМБ. "Расчетный центр" создан на базе
Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) для проведения денежных расчетов по
сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, совершенными на
фондовой бирже и вне фондовой биржи, если проводятся расчеты по принципу "поставка
ценных бумаг против оплаты". 6 сентября 2013 года НБУ выдал "Расчетному центру"
банковскую лицензию. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140173
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Результаты торгов ФБ «Перспектива»
за июль 2019 года
01.08.2019

В июле 2019 г. на ФБ «Перспектива» заключено 1 019 сделок на сумму
22,03 млрд грн (+67% к июню 2019 г.), с начала года – 5 476 сделок на сумму
113,48 млрд грн (+60% к январю-июлю 2018 г.)
Совокупно на фондовых биржах Украины объем заключенных сделок в июле 2019 г.
составил 37 млрд грн (+84% к июню 2019 г.), с начала года - 185 млрд грн (+28% к январюиюлю 2018 г.). И на ФБ «Перспектива», и на биржевом рынке в целом объем торгов в июле
стал максимальным месячным показателем в 2019 году. В структуре торгов на фондовых
биржах с начала года традиционно доминируют долговые инструменты: гособлигации и
госдеривативы – 96,0%, облигации предприятий - 3,6%, акции, ценные бумаги ИСИ и
опционные сертификаты – 0,4%. ФБ «Перспектива» занимает первое место по объему
торгов в июле и за 7 месяцев 2019 г. с долей совокупного биржевого оборота 60% и 61%
соответственно, доля на рынке гособлигаций составляет 64% в июле и 63% с начала года.
Наибольший объем торгов на ФБ «Перспектива» в июле зафиксирован с гособлигациями
(99,78%), доля облигаций предприятий составила 0,09%, доля опционных сертификатов 0,13%. При этом 24,88% торгов проведено на рынке РЕПО, 75,11% - на адресном рынке.
Объемы торгов гособлигациями на ФБ «Перспектива» в сравнении с аналогичным
периодом 2018 г. выросли на 66%, общий объем торгов - на 60%. По состоянию на
31.07.2019 количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к
торгам на ФБ «Перспектива», составляло 323, из них 207 - листинговые. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
ДБР розслідує відмивання коштів через операції з ОВДП
на сотні мільйонів гривень
05.08.2019

ДБР розслідувань розслідує відмивання коштів особами, уповноваженими на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування,
через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24 липня, Державне бюро
розслідувань в рамках кримінального провадження провадження №62019000000000464
від 09.04.2019 встановило, що “особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів
місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими
особами учасників фондового ринку, серед яких встановлені торговці цінними паперами
ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс»,
ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал
Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ
«Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», їх клієнти, в т.ч. ТОВ
«Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», за
сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» і АТ «Українська біржа», “вчинили дії,
що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо
державного регулювання ринку цінних паперів, а саме операції щодо облігацій внутрішньої
державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних
розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та
державним інтересам” (цитата). “Злочинна схема зазвичай полягає у наступному, Торговець
цінними паперами (брокер) №1 від імені юридичної особи купує в банку облігації
внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових
коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер №1, який діє
від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І
потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У
кінці ланцюгу брокер №2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій
внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною. Також до схеми можуть
залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди). В результаті таких дій
фізична особа систематично отримує інвестиційний дохід, а юридична особа інвестиційний збиток. Вказані операції з ОВДП були удаваними та відповідають
визначенню маніпулювання, передбаченого ст. 101 Закону України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні», та спрямовані на легалізацію доходів без
сплати податку на доходи фізичних осіб. Злочинна схема була налагоджена на базі ПАТ
«Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа». Протягом зазначеного вище періоду
часу службові особи ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова
Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ
Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ
«БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ТОВ
«Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», інших
торговців цінними паперами та їх клієнтів укладали договори купівлі-продажу облігацій
внутрішньої державної позики у банківських установ, без мети створити правомірні
юридичні наслідки та без наміру отримати прибуток. По вказаному кримінальному
провадженні ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську
таємницю торговців цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова
Компанія «Даліз-фінанс» та інших. За результатом аналізу банківських виписок
встановлено схему виведення грошових коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх
зняття через касу в банківській установі АТ «РВС БАНК». ….
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Innovation DTEK переехал в UNIT.City и начал
программу Innovation Days

Агентство США з міжнародного розвитку створить для України
сховище геологічної інформації
08.08.2019

Голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк
зустрівся з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
та представниками Проекту енергетичної безпеки.
Під час зустрічі Олег Кирилюк повідомив, які здійснені реформи в сфері
надрокористування, які ще потрібно залучити інструменти для задоволення запитів
надрокористувачів та інвесторів. «Менш як за один рік Держгеонадра виконали 100%
завдань «Дорожньої карти щодо прискорення проведення аукціонів та конкурсів з продажу
спеціальних дозволів на видобування вуглеводнів». Ми підготували геологічну інформацію
для інвесторів на 42 блоки включаючи УРП на суходолі та шельфі Чорного моря, загальною
площею понад 20 тис. км2. Спільними зусиллями з Мінприроди та Урядом удосконалили
правила доступу до надр, але працювати є ще над чим», – підкреслив Кирилюк. За його
словами, в рамках пілотного проекту електронних торгів Держгеонадра підготувала для
продажу 46 ділянок з покладами різних корисних копалин. «Станом на сьогодні Служба
підготувала на продаж для вітчизняних та міжнародних інвесторів півсотні ділянок, з них
29 – це нафтогазові арени. За пів року від продажу на електронних аукціонах спеціальних
дозволів на користування надрами до держбюджету надійшло – 275,1 млн грн. Загалом за
цей період Служба поповнила державну скарбницю на більш, як півмільярда гривень», –
додав держменеджер. Представники USAID висловили подяку Олегу Кирилюку за такі
рішучі кроки на шляху до реформ у галузі геології.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

У СБУ розповіли подробиці викриття схеми
з розкрадання лісу в Карпатах
25.07.2019

Посадовці лісництва у Закарпатській обл. внаслідок несанкціонованої заготівлі та збуту лісоматеріалів отримали понад 300 тисяч гривень
"прибутку". Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що службовці кількох структурних
підрозділів підприємства здійснюють несанкціоновану заготівлю та збут лісоматеріалів у
особливо великих розмірах. Необлікований ліс зловмисники реалізовували місцевим
деревопереробним господарствам", - йдеться в повідомленні. У ході санкціонованих слідчих
дій на територіях державних підприємств правоохоронці виявили велику кількість
круглого лісу та пиломатеріалів без документів про їх походження, а також необліковані
засоби деревообробки. Крім того, виявлені чисельні факти порушення трудового
законодавства. Зокрема відсутність на окремих підприємствах дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та використання праці неоформлених робітників. "За попередньою
інформацією, внаслідок таких зловживань посадовці лісництва отримали понад 300 тисяч
гривень "прибутку". Профільні експерти оцінюють масштаби екологічної шкоди", зазначили у СБУ. Наразі одному з організаторів протиправної схеми оголошено про підозру
у скоєнні злочину передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.). Наразі тривають
слідчі дії для з'ясування всіх обставин справи та встановлення інших посадових осіб
лісового господарства, причетних до оборудок. Також перевіряється інформація щодо
можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.
Нагадаємо, СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області
блокувала незаконну реалізацію лісосировини посадовцями лісової охорони
Лазещинського лісництва держпідприємства "Ясінянське лісомисливське господарство".
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Лісгоспи України за пів року відновили 36 тис. га лісів —
Держлісагентство
25.07.2019

Обласні управління лісового та мисливського господарства, що
належать до сфери управління Держлісагентства, з січня по червень 2019
р. відтворили ліси на площі майже 36 тис. га.
Про це йшлося на відкритті розширеної виїзної колегії відомства, яка почала свою
роботу на базі державних лісогосподарських підприємств Рівненщини, повідомляє
пресслужба Держлісагентства. “Обласні управління лісового та мисливського господарства
забезпечили виконання завдання з відтворення лісів. За І півріччя 2019 р. лісогосподарські
підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства, відтворили ліси на
площі майже 36 тис. га”, - йдеться у повідомленні. Під час засідання колегії було розглянуто
підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі за I півріччя 2019 р. та
питання використання лісосировинних ресурсів підприємствами галузі. Так, за І півріччя
підприємствами галузі заготовлено 6,9 млн кубометрів деревини. Це на 7,6% менше, ніж за
аналогічний період минулого року. Загальний обсяг реалізації деревини на внутрішньому
ринку становив 5,8 млн кубометрів на загальну суму майже 5,8 млрд грн. Також
повідомляється, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) за пів року
становив майже 7,6 млрд грн. Він зменшився на 507 млн грн у порівняні з аналогічним
періодом минулого року. Наголошується, що для постійного забезпечення сировиною
деревообробних підприємств у низці областей запроваджено щотижневі електронні торги
необробленою деревиною. Окрім того, деревина для реалізації виставляється на
електронній платформі ProZorro.Продажі. Однак, внутрішній ринок на сьогодні, в силу
певних обставин, не в змозі переробити ту кількість лісосировини, що пропонують
лісогосподарські підприємства. Тому на складах лісгоспів накопичується близько 1 млн
кубометрів залишків сировини. Також слід зазначити, що в першу чергу проводиться
заготівля пошкоджених хворобами і шкідниками насаджень. У зв’язку з цим на ринок
надходить значна частка низькосортної деревини. На ведення лісового господарства у
січні-червні 2019 року було спрямовано 3,134 млрд грн (на 221 млн грн більше, ніж за
аналогічний період минулого року). З них 76,7 млн грн – зі спеціального фонду
держбюджету. За оперативними даними Держлісагентства, у І півріччі 2019 року
підприємствами галузі отримано 184,1 млн грн чистого прибутку. Водночас збільшуються
податки - до бюджетів усіх рівнів сплачено майже 3,1 млрд грн, майже на 120 млн грн
більше, ніж за відповідний період минулого року. Середньомісячна заробітна плата
працівників лісової галузі становила у першому півріччі поточного року 10,436 тис. грн.
Втім, на півдні та сході України лісівники отримують лише мінімальні заробітні плати.
Також зазначається, що з початку року було ліквідовано 468 лісових пожеж на площі 571,7
га. За шість місяців 2019 року з метою попередження лісових пожеж, підприємствами
влаштовано 25 км протипожежних розривів і бар’єрів та 39,3 тис. км мінералізованих смуг,
проведено догляд за ними на 137,1 тис. км. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Команда Innovation DTEK, которая отвечает в нашей компании за
внедрение инноваций, стала резидентом киевского UNIT.City, одного из
крупнейших центров инноваций в Центрально-Восточной Европе.
Новое современное офисное пространство станет площадкой, открытой для
сотрудников ДТЭК, партнеров, стартапов, где будут рождаться, жить и развиваться
прорывные инновационные идеи. «Это здание не ради стен, а ради смыслов, - подчеркнул
директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе. - Культура открытых инноваций - это
прежде всего трансформация мышления, поэтому мы хотели бы, чтобы на нашей площадке
формировалась инновационная экосистема, чтобы она объединяла людей, которые
открыты к новому, креативные и «горят» идеями. Тех, кто видит «большую картинку» и
думает о будущем страны и планеты». Офис Innovation DTEK специально продуман для
этого. Его «изюминки» - это: инновационная комната - для обмена знаниями, идеями и
инсайтами. технологическая комната, где можно увидеть и попробовать в действии
мировые техноновинки. Вскоре здесь можно будет окунуться в виртуальную и
дополненную реальности с помощью очков VR и Google Glass. В пространстве Innovation
DTEK также будут «жить» робот Robodog Z, дрон Mavic и другие роботехнических
интересности. В технологической комнате будут представлен костюм для передачи
тактильных ощущений - новейшая разработка британского стартапа Teslasuit,
индустриальным партнером которого является ДТЭК. Дополнив костюм очками
виртуальной реальности, каждый сможет окунуться в реалистичную симуляцию
промышленных условий, не выходя за пределы офиса. «Смелые и инновационные идеи
нуждаются в свободе. Свободы в работе, в принятии решений, в совершенствовании
процессов. Создавая такое пространство, мы призываем пользоваться для своих идей этой
свободой, воспитывать в себе инновационное мышление, генерировать новое и внедрять. И
сейчас речь не только о команде Innovation DTEK, а обо всех работников ДТЭК, среди
которых немало талантливых личностей, новаторов. Дух творчества и инноваций
будущего, который мы создаем такими проектами, дальше трансформироваться в
рациональные вещи. Пусть не сегодня, а завтра или послезавтра - но мы увидим как
инновации качественно трансформируют работу предприятий, повышают безопасность и
комфорт условий работы сотрудников, развивают каждого из нас. В совместной работе,
кооперации с партнерами, всеми, кто в нас верит, наши идеи материализуются в новые
возможности, новые достижения, новые результаты», - отметил Максим Тимченко,
генеральный директор ДТЭК. В офисе Innovation DTEK регулярно планируют проводить
Innovation Days - встречи техно-ориентованных предпринимателей, стартапов,
предприятий, акселераторов, образовательных инициатив и визионеров. Первое событие
серии уже состоялась 24 июля. В планах - еще много других активностей и событий, прежде
всего для работников ДТЭК. Напомним, в начале года резидентом технологического парка
UNIT.City стала Academy DTEK.
Читать полностью >>>
По материалам SCM



ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Все государственные шахты должны за электроэнергию около 15 миллиардов
01.08.2019

Все 33 государственные шахты имеют задолженность за
поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд грн. Об
этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины.
«Все 33 государственные шахты задолжали около 15 млрд грн за поставленную им
электроэнергию. Эти долги накопились в течение предыдущих лет и текущего периода», –
сказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его
словам, сейчас обесточена шахта «Южнодонбасская № 1», но это периодически происходит
относительно всех шахт: «Львиввугилля», «Волыньвугилля», «Торецьквугилля», «Первомайсквугилля», «Лисичансквугилля», «Шахта им. М. С. Сургая», шахта "Южнодонбасская №
1», ГП «Мирноградвугилля». Ранее сообщалось, что В Торецке (до переименования –
Дзержинск, Донецкая обл.) шахтам, входящим в состав государственного предприятия
«Торецьквугилля» вчера, 31 июля, отключили электроэнергию.
Читать полностью >>>
По материалам dnews.dn.ua
Обсяги імпорту до України російського
вугілля упали на 85%
05.08.2019

Після запровадження урядом РФ торговельних обмежень на
постачання вугілля до України, обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за
місяць. Про це повідомляє "Коммерсант".
За даними Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного
комплексу РФ, експорт російського вугілля в Україну у червні скоротився на 85,3% (або на
750 тисяч тонн) - до 129,3 тисяч тонн. За півроку поставки скоротились на 11,1% (або на
556 тисяч тонн) - до 4,9 млн тонн. "Таким чином, за січень-травень поставки вугілля на
Україні зростали, і тільки динаміка червня перекреслила цей тренд", - йдеться у
повідомленні. За 6 місяців 2019 року найбільшими постачальниками російського вугілля в
Україну були шахтоуправління Садкінське (600 тисяч тонн), шахтоуправління Обухівське
українського енергохолдингу ДТЕК (684 тисяч тонн) і Кузбасрозрізвугілля (595 тисяч
тонн). Вугілля вивозилось з шахт Ростовської та Кемеровської областей. Відповідно до
торговельних санкцій РФ, для того, щоб і надалі продовжувати постачати вугілля до
України, російським виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл", який видається
терміном на 1 місяць. Зазначається, що частина російського вугілля і надалі продовжують
постачати через теритрію Білорусі, уникаючи, таким чином, необхідності отримання
спецдозволів. Про це свідчить нарощення обсягів постачання вугілля з Білорусі до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ГЕНЕРАЦІЯ

 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина с начала года купила ядерное
топливо на $69 миллионов

ВостГОК сократил производство
УОК на 24,2%
29.07.2019

ГП " ВостГОК" в январе-июне сократил производство уранового
оксидного концентрата (УОК) на 24,2% (на 145,2 тонны) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 455,7 тонны.
Согласно данным предприятия на Едином государственном портале открытых
данных, в январе произведено 72,6 тонны объем концентрата урана, в феврале - 93,7
тонны, в марте - 84,3 тонны, в апреле - 72,9 тонны, в мае – 52,2 тонны, в июне - 80 тонн. Как
сообщалось, ВостГОК в 2018 году увеличил производство УОК на 41,1% (на 343,4 тонны) по
сравнению с 2017 годом – до 1 тыс. 179,5 тонны. ВостГОК - единственное в Украине и
крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные
потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда
как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Владелец «АТБ» вложил $2 млн. в строительство
для разработки урана
29.07.2019

Компания «Атомные энергетические системы Украины», часть
которой принадлежит владельцу сети АТБ вложила солидные инвестиции в
развитие в стране месторождений урана.
Как стало известно из заявления собственника продовольственной сети «АТБ» и
совладельца АЭСУ Геннадия Буткевича, его энергокомпания активно инвестировала в
геологоразведку. Он сообщил, что компании работают самые лучшие ученые Украины в
сфере ядерной энергии и геологоразведки. Среди них — эксперты МАГАТЭ А.Бакаржиев и
Ю.Бакаржиев. Предприниматель о может получать солидную выгоду, предоставляя
частным инвесторам возможность для развития месторождений полезных ископаемых в
стране. Ведь взамен в казну поступят серьезные налоги и лицензионные выплаты, а также
Украина получит топливо по выгодным ценам для генерации. Кроме того, данное
направление даст инвестиции и создаст новые рабочие места. Ранее, с 2017го года ООО
«АЭСУ» получило от Государственной службы геологии и недр Украины разрешение на
разработку месторождений урановых руд в Днепропетровской и Николаевской областях
(четырех площадок). Данные лицензии получены сроком на 5 лет. В строительство и
разработку инфраструктуры участков были вложены указанные средства.
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
МинПром: удвоение
урана
29.07.2019

На закате своей каденции кабинет Владимира Гройсмана целых два
раза сделал хорошо национальной компании "Энергоатом". Об этом пишет
Ярослав Ярошна портале minprom.ua
Он присоединил к ней Восточный горно-обогатительный комбинат, занимающийся
добычей урановой руды. И одобрил инвестиционный проект расширения
производственных мощностей Новоконстантиновской шахты в Кировоградской области. В
случае его реализации добычу урана в Украине можно будет удвоить в 2021 г.
Тарифы, кредиты, китайцы. Новоконстантиновское месторождение урановых руд
открыли в 1975 г. примерно в 45 км от Кировограда (сегодня – Кропивницкого) на
территории Маловысковского района. С 2011 г. Восточный ГОК ведет здесь промышленноисследовательскую добычу, а шахта входит в его состав как структурное подразделение.
Новоконстантиновские запасы оценивают в 93 тыс. т (в пересчете на концентрат урана). Из
100 тыс. т здешней руды можно получить примерно 150 т концентрата. Проектная
мощность шахты рассчитана на производство 1,5 млн т рудного сырья в год, но в 2018-м
было получено только около 200 тыс. т и соответственно выделено 336 т уранового
концентрата. Добыча ведется на глубинах от 180 до 300 м, но ее возможности сегодня
ограничены слабой подъемной мощностью двух действующих стволов. Поэтому
первоначальная задача поддержанного правительством инвестпроекта построить еще
один крупный ствол для доставки добытой руды на-гора. Как считает директор Восточного
ГОКа Александр Сорокин, его можно было бы пробурить уже в 2019 г., если бы не низкая
стоимость уранового концентрата, заложенная в тарифе "Энергоатома" на генерируемую
им энергию. Новая модель работы рынка электроэнергии в Украине, как надеется
А.Сорокин, возможно, поможет быстрее саккумулировать средства на развитие
Новоконстантиновской шахты. Тем более что теперь и вся цепочка будет находиться под
одной крышей "Энергоатома". Если наследники В.Гройсмана доведут процесс урановой
консолидации до конца. Согласно проектной смете для увеличения выпуска уранового
концентрата вдвое против нынешнего необходимо вложить в Новоконстантиновскую
шахту и сопутствующую инфраструктуру 2,9 млрд грн. (или около 110 млн долл.). По
состоянию на 1 января 2019 г. было освоено только 344 млн грн., преимущественно из
собственных средств ВостГОКа. Теперь же "Энергоатом" и госбюджет должны скинуться на
завершение работ примерно в равных долях: 1,38 млрд грн. и 1,21 млрд грн. Скорее всего,
сторонам не обойтись без привлечения кредитных средств. В прошлом году в Кабмине
рассматривался вариант привлечения 60 млн долл. под государственные гарантии,
возможно, по линии ЕБРР. Всплывал и альтернативный вариант – заем от китайских
банков и финансовых институций. По запросу Государственного банка развития КНР
Восточный ГОК даже заказывал аудит своей деятельности по международным стандартам.
А Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) излагала правительству Украины
свои идеи по созданию совместных производств на отечественных урановых рудниках.
CNNC уже участвует в проектах по добыче урана в Казахстане и Киргизстане, планирует
заняться этим же в российском Забайкалье, а буквально на днях выкупила урановый
рудник в Намибии у Rio Tinto. Иначе говоря, компания действует системно и агрессивно.
Возможно, поэтому кабинет В.Гройсмана не решился пустить такого сильного игрока в наш
урановый заповедник. Но теперь, пожалуй, надо ждать очередного визита делегации CNNC
в Киев. Ну и новый инвестпроект – это удачный повод для повышения тарифов.
Установленные для АЭС тарифы на вырабатываемую электроэнергию сейчас в 3 с лишним
раза ниже, чем для тепловой генерации. В НКРЭКУ аргументируют низкими ценами на
урановый концентрат на мировых рынках. В "Энергоатоме" апеллируют: это временное
явление. Пару лет назад тот же товар стоил 370 долл./кг, т. е. втрое больше нынешнего. Да
и не так просто приобрести уран в свободной торговле. Сырье ведь стратегическое. Сроки
полной реализации проекта по развитию мощностей Новоконстантиновской шахты
рассчитаны на 5 лет. Причем первые три года будут наиболее ударными по части
капиталовложений (более 80% от всей необходимой суммы). Предполагаемый период
дисконтированной окупаемости пооекта – 3,6 года. Годовой эффект импортозамещения по
урановому сырью оценивается на уровне 83 млн долл. Иными словами, Украина не будет
платить России за ее концентрат.
Комплексный подход >>>
По материалам minprom.ua
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По данным Государственной службы статистики, Украина в январемае 2019 года приобрела ядерное топливо на общую сумму $68 млн 665,8
тыс. Об этом сообщает БизнесЦензор.
За пять месяцев текущего года для украинских атомных электростанций было
закуплено топливо российского производства на $17 млн 436,9 тыс., шведского – на $51
млн 228,9 тыс. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный
период у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 25,4%, у Westinghouse (Швеция) –
74,6%. Как сообщалось, Украина в 2018 г. приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ – на $374,621
млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн,
Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции –
на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688
млн), в 2014 г. – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013
году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн,
Швеции – на $44,979 млн). Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является
госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам
с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Впервые в Украине проведен ремонт топливной сборки
с использованием стенда Westinghouse
23.07.2019

В ходе визита президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского
на Южно-Украинскую УАЭС особое внимание было уделено состоянию
внедрения топлива Westinghouse на энергоблоках №2 и №3.
По словам заместителя главного инженера ЮУАЭС по ядерной и радиационной
безопасности Алексея Арванинова, все запланированные мероприятия выполняются. «В
2018 году впервые в Украине был осуществлен поиск и извлечение негерметичного
тепловыделяющего элемента из топливной кассеты. В настоящее время топливная сборка
находится в бассейне выдержки и ждет загрузки в активную зону реактора энергоблока
№3 Южно-Украинской АЭС», - сообщил в докладе о состоянии внедрения топлива
Westinghouse Алексей Арванинов. Указанные работы выполнены с помощью стенда
инспекции и ремонта топлива (СИРТ). Его внедрение предусмотрено договором на
поставку топлива Westinghouse. В активной зоне реактора ВВЭР-1000 установлены 163
тепловыделяющие сборки (ТВС). Каждая из них состоит из 312 тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛов). Мировой опыт эксплуатации показывает, что ежегодно из-за
разгерметизации ТВЭЛов в среднем одна-две ТВС выходят из строя и их досрочно
выгружают из реактора. Использование стенда позволяет выявлять и изымать
негерметичные тепловыделяющие элементы. После ремонта сборка снова сможет
эксплуатироваться в активной зоне до истечения установленного срока. Впервые такая
работа была выполнена в 2018 году специалистами ОП ЮУАЭС и ОП «Атомремонтсервис»,
на балансе которого находится СИРТ, в ходе планово-предупредительного ремонта на
энергоблоке №3. Напомним, в 2017 году с использованием СИРТ уже были проведены две
инспекции топливных сборок, что позволило сэкономить около 7,5 млн грн. Сейчас стенд
СИРТ дорабатывается для использования его в работе с ТВС-А.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НАЭК "Энергоатом" сократил чистую
прибыль почти в три раза
31.07.2019

НАЭК "Энергоатом" в первом полугодии 2019 года сократило чистую
прибыль в 2,9 раза (на 2 млрд 72,06 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 1 млрд 113,814 млн грн.
Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его
чистый доход увеличился на 12,3% (на 2 млрд 558,99 млн грн) – до 23 млрд 060,049 млн
грн, валовая прибыль – на 8,4% (на 435,605 млн грн), до 5 млрд 601,516 млн грн. Напомним,
что в январе-июне 2019 года "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 6,5%
(2 млрд 624,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 42 млрд
776,4 млн кВт-ч. НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с
2017 годом – до 4 млрд 631,828 млн грн, чистый доход – на 14,5%, до 44 млрд 55,259 млн
грн. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.
Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими
реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. Сообщалось, что
Кабмин возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке
э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные
энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора
системы передачи "Укрэнерго".
Читать полностью >>>
По материалам theworldnews.net
Демонтаж об'єкту «Укриття»: Замовник підписав
із переможцем тендеру
02.08.2019

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
підписало контракт із переможцем тендеру на проведення робіт із
демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".
"29 липня підписано контракт на будівельні роботи по об’єкту «Новий безпечний
конфайнмент. Пусковий комплекс-2. Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта
"Укриття" ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу», - йдеться у повідомленні ДСП
"ЧАЕС". Зазначається, що контракт підписано з компанією "Укрбудмонтаж", яка стала
переможцем аукціону на майданчику Prozorro. На ЧАЕС нагадують, що у листопаді 2016
року новий безпечний конфайнмент накрив собою об'єкт «Укриття». Дослідження та
експертизи, що проводилися протягом усього існування Укриття, виявили конструкції,
ймовірність обвалення яких надто велика. Після проведення у 2008 році стабілізаційних
заходів максимальний термін експлуатації стабілізованих конструкцій був визначений до
кінця 2023 року. Згідно з Планом здійснення заходів на об'єкті «Укриття», демонтаж цих
нестабільних будівельних конструкцій (так званий «ранній демонтаж») повинен
розпочатися після прийняття в експлуатацію НБК і завершитися до кінця 2023 року. Обсяг
робіт за щойно підписаним контрактом включає три стадії. Перша та друга стадії
передбачають інспекцію об'єкта «Укриття» та проведення проєктних робіт. Їх виконання
необхідне для ретельного планування демонтажу нестабільних конструкцій, поводження з
великими обсягами радіоактивних відходів, що утворяться, а також забезпечення
максимальної безпеки персоналу. …
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

 ГІДРОЕНЕРГЕТИКА (ГЕС & ГАЕС)

GE и LongWing Energy SCA оформили финансирования в размере
$150 млн для первой очереди Запорожской ВЭС
26.07.2019

Укргідроенерго затвердило до випуску фінансову
звітність за І півріччя 2019 р.
29.07.2019

ПрАТ "Укргідроенерго" затвердило до випуску фінансову звітність,
підготовлену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за
І півріччя, що закінчилося 30 червня 2019 р.
Аналіз фінансових показників ПрАТ «Укргідроенерго» за останні роки підтверджує
стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку товариства. Чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за І півріччя 2019 року склав 2 910,8
млн. грн. Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя 2019 року – 1 191,6 млн.
грн. Прибуткова діяльність Товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним
показником. Протягом багатьох років ПрАТ «Укргідроенерго» є сумлінним платником
податків. За підсумками роботи у І півріччі 2019 року Товариство сплатило в повному обсязі
свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 1 992,5 млн. грн., в тому числі дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року - 1 100,47 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго»
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Україна залучила €3,3 млрд інвестицій у відновлювану
енергетику за 5 років
23.07.2019

З 2014 р. Україна отримала €3,3 млрд інвестицій у сферу відновлюваної енергетики. Про це повідомив радник Голови Держенергоефективності з питань міжнародного співробітництва Костянтин Гура.
«Звичайно, ми ще знаходимося на початку ринку балансування, але 3,3 млрд - це
прямі інвестиції, які надійшли до економіки держави. Україна взяла на себе дуже амбітні
зобов’язання: виконання завдань Національного плану дій з відновлюваної енергетики, а
також Енергетичної стратегії. Відповідно до неї ми повинні мати 25% енергії з відновлюваних джерел в енергобалансі до 35-го року. Усе це вимагає значних інвестицій - €30 млрд»,
- заявив Гура. Серед потенційних напрямків залучення інвестицій він виділив: будівництво
об'єктів відновлюваної енергетики (СЕС, ВЕС, маліГЕС, біоТЕЦ, котельні на біомасі, біогазові
установки та ін); будівництво потужностей з виробництва обладнання для об'єктів відновлюваної енергетики; - будівництво заводів з виробництва твердих та рідких біоталив;
вирощування енергетичних культур. Нагадаємо, що з 1 липня в Україні офіційно стартував
другий етап переходу на новий ринок електроенергії. Згідно з новою моделлю, електрику,
вироблену «зеленими» електростанціями, викуповуватиме новостворена державна
компанія під умовною назвою «гарантований покупець». При цьому платити за вироблену з
альтернативних джерел енергію будуть за «зеленим» тарифом, який в Україні є одним з
найвищих у Європі. Зокрема, такий ринок передбачає запровадження нової моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами електроенергії: ліквідовується єдиний
покупець та продавець електроенергії - Енергоринок. Натомість продавати електроенергію
мають відповідно до двосторонніх угод між виробниками та постачальниками або
споживачами. Також запроваджуються біржі з продажу електроенергії: ринок на добу
наперед, ринок продажу електрики в межах доби, а також балансуючий ринок.
Читати повністю >>>
© Дар'я Проказа
За матеріалами hromadske.ua
Винд Солар Энерджи намерена построить ВЭС 57 МВт
в Житомирской обл.
25.07.2019

ООО "Винд Солар Энерджи" намерено построить ВЭС "Лисова-2"
(Коростенский р-н Житомирской обл.) мощностью 57 МВт, сообщается на
сайте реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).
В рамках проекта планируется построить 19 ветроустановок (ВЕУ) мощностью 4,2
МВт каждая. Высота башен составит 130 м. Срок эксплуатации ВЭС - 20 лет. Как сообщалось,
"Винд Солар Энерджи" намерена построить три очереди ВЭС "Лисова" в районе с.Покалив
(Коростенский р-н Житомирской обл.) общей мощностью до 190 МВт. По данным на сайте
компании, Wind Solar Energy (WSE) через свою дочернюю компания Solar Kvant с 2013 года
владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском районе (Днепропетровская обл.) на
участке 10 га. Согласно данным Единого реестра юрлиц, конечным бенефициарным
собственником "Винд Солар Энерджи" является Эльвира Теслюк. До этого в структуре
собственников числилась кипрская компания WSE Cyprus Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
UDP Renewables ввела в эксплуатацию
СЭС в Мелитополе
25.07.2019

Компания UDP Renewables, входящая в состав инвестиционной
группы UFuture, ввела в промышленную эксплуатацию новую солнечную
электростанцию "Скифия-Солар-2" в Мелитополе (Запорожская обл.).
"UFuture и UDP Renewables продолжают реализовывать экономический потенциал
южного региона Украины, воплощая долгосрочную энергетическую стратегию. Сейчас доля
возобновляемых источников энергии в энергомиксе нашей страны составляет всего около
3%, но мы прилагаем совместные усилия, чтобы это изменить. Наша цель – более 160 МВт
общей производственной мощности к концу 2019г", – отметил основатель инвестиционной
группы UFuture Василий Хмельницкий. СЭС "Скифия-Солар-2" с пиковой мощностью 33,1
МВт занимает площадь 50 га и оборудована более 91 000 солнечных панелей компании JA
Solar. Станция будет производить почти 42 000 МВт•ч в год. Этого достаточно, чтобы
обеспечить электроэнергией 13 300 домохозяйств. "Скифия-Солар-2" – это высокотехнологичный объект, который является второй очередью нашего крупнейшего проекта
"Скифия-Солар", реализацию которого мы начали в 2018 г. Мы традиционно сотрудничали
с украинскими производителями оборудования и услуг, стоимость которых составила
288,5 млн грн. В ходе строительства и эксплуатации объекта на разных этапах было
создано 315 рабочих мест", – отметил управляющий партнер компании UDP Renewables
Сергей Евтушенко. К проекту привлекли €21,58 млн инвестиций. Мощность двух очередей
"Скифии" – 46 МВт, а общая сумма инвестиций в две очереди – 31,68 млн евро. Запуск
"Скифия-Солар-2" вместо электростанций, работающих на угле, позволит предотвратить
выбросы в атмосферу 51 тыс. тонн углекислого газа в год. Генеральным подрядчиком
строительства выступила компания KNESS, а финансовым партнером – Ощадбанк.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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General Electric (GE) и LongWing Energy SCA (Люксембург) оформили
пакет долгового финансирования в размере $150 млн для первой очереди
Запорожской ВЭС в Запорожской области мощностью 98 МВт.
"Финансирование позволит построить первую очередь, которая будет включать 27
наземных ветряных турбин GE Renewable Energy 3,6 МВт с диаметром ротора 137 м,
высотой ступицы 110 м и 15-летним соглашением о полном обслуживании ("FSA")", –
отмечается в релизе. Согласно ему, GE Energy Financial Services (GE EFS), как миноритарный
инвестор проекта, работала с финансовым учреждением правительства США OPIC, чтобы
разблокировать проектное финансирование для Запорожской ВЭС – проекта, который
реализуется с 2009 года. В документе указывается, что заемное финансирование будет
предоставлено OPIC, а JP Morgan выступит хедж-провайдером. GE уточняет, что
Запорожская ВЭС станет для компании четвертым проектом ВЭС в Украине с привлечением
ее финансирования и ее ветрогенераторных технологий. Помимо спонсора проекта
LongWing Energy его соинвестором выступает VLC Renewables, говорится в релизе.
Предполагается, что проект будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2020 году,
будет производить более 330 тыс. МВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая ею около 170
тыс. домашних хозяйств. Впоследствии проект Запорожской ВЭС намечено расширить до
500 МВт, что сделает ее крупнейшей ветроэлектростанцией в Украине и пятой – в Европе.
Как сообщалось, OPIC в конце 2017 года одобрило проект предоставления кредита на $150
млн и страхования с перестрахованием на сумму до $320 млн для строительства компанией
EuroCape крупной ВЭС в Запорожской области. Общая стоимость строительства ВЭС тогда
оценивалась в EUR466 млн ($560 млн). Предполагалось, что Apollo Global Management LLC
для его реализации выделит мезонинный кредит на EUR200 млн, а компания LongWing
Energy S.C.A., как акционер, инвестирует в капитал EuroCape и предоставит ему заем на
общую сумму до EUR 84 млн (эта цифра может включать до EUR 34 млн инвестиций от GE).
В свою очередь OPIC в рамках проекта согласилась выделить кредит на сумму до $150 млн…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

ПАО "Донбассэнерго" получило чистый
убыток 153 млн грн
30.07.2019

ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2019 года получило чистый
убыток 152,788 млн грн против 197,986 млн грн чистой прибыли за
аналогичный период прошлого года.
Согласно отчетности компании, ее чистый доход за шесть месяцев уменьшился на
5,9% (на 164,52 млн грн) – до 2 млрд 635,205 млн грн, валовая прибыль – на 48,1% (на
209,83 млн грн), до 226,538 млн грн. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2018 году
увеличило чистую прибыль в 1,8 раза (на 46,798 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до
104,111 млн грн, чистый доход – на 29% (на 1 млрд 384,479 млн грн), до 6 млрд 161,697 млн
грн. "Донбассэнерго" в 2018 году произвело 3 млрд 456,2 млн кВт-ч электроэнергии, отпуск
составил 3 млрд 145,6 млн кВт-ч. Объем экспорта в 2018 году составил 41,8 млн кВт-ч (доля
поставок в Венгрию - 63%, Польша - 36%). Поставка угольной продукции в 2018 году
составила 1 млн 405,59 тыс. тонн, в т.ч. по импорту – 1 млн 163,9 тыс. тонн, от украинского
производителя – 143,7 тыс. тонн, нефтяной кокс (импорт из США) – 98 тыс. тонн.
"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и
Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Передача Калуської ТЕЦ міській раді "позбавлена
будь-якої логіки" - Герус
01.08.2019

Міненергетики підписало наказ про ліквідацію ДП «Калуська ТЕЦ» і
передачу цілісно-майнового комплексу Калуській міській раді. Про це
повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус у Facebook.
"Надзвичайно велику активність Міненерго проявляє у спробах максимально
швидко вивести Калуську ТЕЦ із державної власності. Вчора перший заступник міністра
енергетики Тетяна Максимець (до цього керуюча справами виконкому Калуської
міськради) підписала наказ про ліквідацію ДП «Калуська ТЕЦ» і передачу цілісно-майнового
комплексу Калуській міській раді. Але я думаю, що перш ніж щось передавати
муніципалітету Калуша, треба, щоб ті ефективні господарники погасили борг перед
Калуською ТЕЦ, який на сьогодні складає 230 млн грн, що є космічною сумою, як для міста
Калуш", - написав Герус. Він зазначив, що оскільки основна діяльність ТЕЦ - постачання
гарячої води та пару на приватне ТОВ "Карпатнафтохім" та поставки електроенергії в
загальний енергоринок, така передача "позбавлена будь-якої логіки". "Місто Калуш займає
лише 4% у загальній реалізації продукції. Звичайно, така поспішна спроба виведення
Калуської ТЕЦ проводиться із багатьма порушеннями. Фактично зараз із державної
власності пробують вивести єдине генеруюче підприємство, яке у Бурштинському острові є
конкурентом ДТЕКу (Західенерго)", - вважає Герус. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
На київському сміттєспалювальному заводі "Енергія"
реконструюють кран для підйому ТПВ
05.08.2019

На сміттєспалювальному заводі "Енергія" здійснюється реконструкція
крана для підйому ТПВ, її планують завершити до жовтня поточного року,
повідомила КМДА з посиланням на КП "Київтеплоенерго".
Під час реконструкції замінять понад 90% деталей на нові й сучасні з гідравлічним
приводом грейфери (вантажопідйомний ківш), а також обладнають його автоматизованою
системою управління, що забезпечить надійну та безаварійну роботу. Директор заводу
"Енергія" Сергій Крикун повідомив, що все обладнання виготовлено на спецзамовлення для
підприємства. Загалом на заводі таких кранів два, вони розміщені над бункером ТПВ і
відповідають за прийом, сортування і завантаження сміття до котлів для спалювання.
Щодоби крани вивантажують до 2 тис. тонн відходів. Після завершення реконструкції
першого крана розпочнуть ремонт на другому. "Від старого обладнання залишиться тільки
крановий міст, що досі в хорошому робочому стані. Встановлять новий візок крана з
коліями, якими він рухається. На візку кріпиться майже вся рухома частина крана, яку
також замінять. (...) Ми встановлюємо нове обладнання – грейфер із гідравлічним
приводом, що дасть змогу за раз піднімати до п’яти тонн сміття і уникнути аварійних
ситуацій", - розповів Крикун. За його словами, після реконструкції кран споживатиме
значно менше електроенергії. Також буде модернізовано систему управління підйомного
механізму, що значно полегшить управління робочого процесу. Реконструкцію крана
планують завершити до жовтня поточного року, зазначається в повідомленні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Burisma Group розглядає можливість відновлення старих
свердловин у Полтавській обл.

ЕБРР выделяет на «апгрейд» Укрэнерго
€150 миллионов
31.07.2019

Европейский банк реконструкции и развития выделил ЗАО
«Укрэнерго» 149 млн евро под государственные гарантии для реализации
проекта "Модернизация сети электропередачи Укрэнерго".
"АО «Укрэнерго» подписало кредитное соглашение с ЕБРР на сумму €149 млн под
государственные гарантии, принятые Министерством финансов и НКРЭКУ. Заем рассчитан
на 15 лет со льготным периодом погашения 4,5 года. Эти средства компания планирует
направить для реализации проекта "Модернизация сети электропередачи Укрэнерго", говорится в сообщении. В частности, планируется реконструировать 12 подстанций в
Западном, Северном, Центральном и Южном регионах. А именно - будет внедрена
автоматизированная система управления технологическими процессами на подстанциях
(АСУТП). Речь идет о реконструкции подстанций 750 кВ «Западноукраинская», 400 кВ
«Мукачево», 330 кВ «Яворов», 330 кВ «Львов южная», 330 кВ «Нововолынск», 330 кВ
«Грабов», 750 кВ «Донбасская», 330 кВ «Миргород», 330 кВ «Купянск», 330 кВ
«Николаевская», 330 кВ «Трихаты», 330 кВ «Лесная». Планируется также заменить 26
трансформаторов с одновременным переходом на современные схемы распределительных
устройств. Этот комплекс мероприятий значительно повысит эффективность и надежность
системы передачи и позволит управлять оборудованием подстанций дистанционно.
Ориентировочный срок завершения проекта - 2024 год. Этот проект - составная
Комплексной программы автоматизации подстанций Укрэнерго, утвержденной Минэнерго
в январе 2018 года, финансирование которой будет осуществляться также при поддержке
Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и кредитного учреждения для
восстановления KfW. Как сообщалось ранее, ГП "НЭК "Укрэнерго" приказом Министерства
финансов зарегистрировано как частное акционерное общество, 100% акций которого
принадлежат государству. После реорганизации Укрэнерго получит возможность
самостоятельно привлекать кредитные и инвестиционные средства, выполнит
обязательства перед ЕБРР, за счет которого финансируется строительство высоковольтных
линий с Ривненской и Запорожской АЭС к ПС "Киевская".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НЕК "Укренерго" домовилося з польською PSE про
аварійні поставки електроенергії
06.08.2019

НЕК "Укренерго" і оператор системи передачі (ОСП) Polskie Sieci
Elektroenergetyczne (PSE) уклали договір про постачання електроенергії в
рамках аварійної взаємодопомоги. Про це повідомляє УНН.
"Це перший подібний документ, підписаний Укренерго з ОСП, який є членом ENTSOE", - йдеться в повідомленні. Договір підписали 5 серпня керівник "Укренерго" Всеволод
Ковальчук, головний диспетчер Віталій Зайченко і президент PSE Ерік Клоссовськи та віцепрезидент Томаш Сікорський. Як пояснюється, аварійна допомога від суміжних країн
надається у випадках, коли вжитих заходів та резервів недостатньо для того, щоб уникнути
загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів. Вона необхідна для
збереження цілісності енергосистеми та надається по міждержавним лініям
електропередачі. Укладання договорів про аварійну взаємодопомогу з прикордонними
країнами передбачено загальними правилами ENTSO-E для створення додаткових
резервних механізмів, що допомагають забезпечувати надійність функціонування
енергосистем, додали в компанії. Вказано, що договір між "Укренерго" та PSE регламентує
обмін електроенергією між ОСП для запобігання або усунення надзвичайних ситуацій в
енергосистемах, визначає його механізми та процедуру, умови надання допомоги тощо. Він
передбачає поставки електроенергії в аварійних ситуаціях по міждержавній ПЛ 220 кВ
"Добротвір-Замость". "Укренерго" готується до інтеграції в ENTSO-E. Тому для нас важливо
впроваджувати європейські стандарти та підходи в роботі з сусідніми операторами системи
передачі. В цьому контексті договір про аварійну взаємодопомогу з польським ОСП є
інструментом для розвитку взаємовідносин між Укренерго та PSE", — пояснив Ковальчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Викрито учасників формули «Роттердам+»
на мільярдних зловживаннях
08.08.2019

Детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП
викрили учасників так званої формули «Роттердам+» на масштабних
зловживання, внаслідок чого споживачам електроенергії завдано 18,87
млрд грн збитків.
Встановлено, що до зловживань причетні ексголова Національної комісії, що
здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП),
директор держпідприємства «Оператор ринку» - колишній член НКРЕКП, начальник відділу
НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з
приватних компаній групи, що є ключовим оператором вітчизняного ринку теплогенерації
та директор департаменту цієї ж з теплогенеруючої компанії. У 2016 році керівництво
Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), вступило у зговір з представниками групи приватних теплогенеруючих
компаній. Зокрема під час розрахунку вартості електроенергії державний регулятор вніс до
тарифу неіснуючі видатки – начебто витрати на доставку та перевалку до України вугілля з
європейських портів. Унаслідок таких махінацій відбулось зростання ціни на
електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців. Це,
відповідно, призвело до підвищення вартості товарів та послуг для кінцевого споживача.
Протягом 2016-2017 років такі махінації завдали збитків населенню на 18,87 млрд грн. При
цьому 14,3 млрд з цієї суми присвоїли приватні теплогенеруючі компанії. У межах
відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України
(зловживання службовим становищем) затримано одного із колишніх членів НКРЕКП.
Місцезнаходження ще чотирьох фігурантів провадження ‒ ексголови НКРЕКП, начальника
управління Комісії та двох топменеджерів групи компаній, встановлюється. Тому наразі їм
повідомлено про підозру згідно зі статтями 135 і 278 Кримінального процесуального
кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та
притягнення до відповідальності інших учасників протиправної схеми. Нагадуємо, що
відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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Операційні компанії Burisma Group розглядають можливість
відновлення старих свердловин на Дубровсько-Радченківській площі в
Полтавській області, повідомляє прес-служба компанії.
Право розробляти площу Група отримала на аукціоні в березні 2019 року. Термін
користування площею з метою промислової розробки і подальшого видобування нафти й
газу складає 20 років. «Сьогодні ми вивчаємо потенціал майже сотні занедбаних
свердловин. У разі позитивних результатів ми будемо вести роботи з їх відновлення, а
також інтенсифікації, щоб реанімувати і дати свердловинам друге життя», – зазначив Тарас
Бурдейний, CEO Burisma Group. За його словами, компанія вже мала досвід реанімації старих
свердловин. У 2018 році компанія взяла на вивчення 14 свердловин у Полтавській області –
6 з них вже ефективно працюють, дають промислові обсяги вуглеводнів, створюють нові
робочі місця і акумулюють податки до бюджету. На першому етапі компанія планує
провести додаткові геофізичні дослідження і визначити обсяг інвестицій у відновлення
занедбаних свердловин. Цей приклад відновлення законсервованих раніше родовищ є
визнаною у світі практикою збільшення видобутку і ресурсного потенціалу підприємств.
Нові технології і отримані в результаті їх застосування знання дозволяють, у першу чергу,
залучити до розробку мало- або зовсім недреновані ділянки до розробки. Додатковою
перспективою є прогнозовані продуктивні пласти, які були “пропущені” протягом
досліджень у минулі роки і, таким чином, не випробовувалися в уже пробурених
свердловинах з різних технічних причин. Найбільш очевидним варіантом “другого життя”
подібних родовищ є використання методів інтенсифікації з метою збільшення припливу
вуглеводнів, що раніше також вважалося неможливим.
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
Группа Smart Energy увеличила добычу газа на 40%
в первом полугодии 2019 г.
31.07.2019

Компании группы Smart Energy совокупно добыли 181 млн м3 газа за
6 месяцев текущего года, что на 40% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (129 млн м3).
Кроме того, группа увеличила совокупный объем добычи газового конденсата на
58%. Этот показатель составил 16,1 тыс. тонн, в то время как в прошлом году он оставался
на уровне 10,2 тыс. тонн. Производство сжиженного пропан-бутана выросло на 47% до 4,1
тыс. тонн. В аналогичном периоде прошлого года объем производства составил 2,8 тыс.
тонн. «Мы продолжаем реализовывать производственную программу и планово
наращиваем объемы добычи. В частности, на Островерховском месторождении в текущем
году проведен капитальный ремонт скважин №1 и №21. Кроме того, сейчас мы видим
результаты проектов, реализованных во второй половине прошлого года. Среди них ввод в
эксплуатацию скважин №10 на Васищевском месторождении и №12 на Свиридовском
месторождении», - отметил генеральный директор группы Smart Energy Сергей Глазунов.
Напомним, группа компаний Smart Energy в марте текущего года достигла 1 миллиона
кубометров среднесуточной добычи газа. Также в 1 полугодии 2019 года закончена 3Dсейсмика на Васищевском месторождении. В настоящее время завершается интерпретация
материалов, по результатам которой будет уточнена дальнейшая программа бурения на
данном лицензионном участке. Кроме того, продолжается бурение скважины №119 на
Мехедовско-Голотовщинском месторождении.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и
России получила $2,2 млн чистой прибыли
31.07.2019

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в
январе-июне 2019 году получила $2,2 млн чистой прибыли, что на 15,8%
лучше показателя первого полугодии 2018 года.
Как отмечается в отчете компании на Лондонской фондовой бирже, повышение
прибыльности связано с увеличением выручки на 6,8% – до $45,3 млн при увеличении
объемов запасов, что позволило компенсировать такой фактор, как снижение цен на газ в
Украине. "Наш уровень добычи вырос в результате продолжающихся инвестиций в наши
месторождения в соответствии с планами развития, которые мы изложили в годовом
отчете за 2018 год", – указано в комментарии совета директоров компании. Руководство
компании отметило, что в начале июля добилось признания в Украине международного
арбитражного решения, вынесенного в пользу компании в 2017 г., и хотя вердикт
Киевского апелляционного суда может быть обжалован до середины августа в Верховном
суде, JKX в настоящее время стремится к исполнению международного арбитража на $12
млн в ее пользу. Генеральный директор ПГНК, украинской "дочки" JKX, Виктор Гладун
добавил, что из-за понижения цен компания увеличила запасы почти до 25 млн куб. м в
конце июня. "Мы намерены продавать его в четвертом квартале, так как цена продажи газа
в Украине обычно выше после начала отопительного сезона", – пояснил гендиректор ПГНК.
Гладун указал на рост объемов добычи нефти, который в июле превысил 1400 барр. / сут.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Держгеонадра виставила на аукціон п’ять
нафтогазових ділянок
02.08.2019

Держгеонадра виставила на аукціон в «ProZorro.Продажі» спеціальні
дозволи на користування п’ятьма нафтогазоносними ділянками в
Харківській, Полтавській та Луганській обл.
Загальна площа родовищ становить майже 700 кв. км, термін дії спецдозволів – 20
років. П’ятий нафтогазовий електронний аукціон відбудеться 30 жовтня 2019 р. На аукціон
виставлено такі лоти: Ватажківська площа, стартова ціна – 6,794 млн грн. ПеченізькоКочетківська, стартова ціна – 4,658 млн грн. Салтівська площа, стартова ціна – 7,032 млн
грн. Княжинська площа, стартова ціна – 254, 582 млн грн. Західнотокарська-Краснянська
площа, стартова ціна – 1, 533 млн грн. Як повідомлялося, з 24 жовтня 2018 р. набрав
чинності тимчасовий порядок реалізації проекту по впровадженню електронних торгів з
продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до нього, продаж
ліцензій здійснюється виключно через електронні торги. Експериментальний проект,
метою якого є перевірка ефективності відкритих електронних аукціонів в сфері дозволів на
користування надрами, триватиме до 1 грудня 2019 р. Держгеонадра направила до Кабміну
свої висновки щодо подальшого розвитку проекту експериментальних продажів
спецдозволів через електронні аукціони. Нагадаємо, що з 24 жовтня 2018 р. набрав
чинності тимчасовий порядок реалізації проекту по впровадженню електронних торгів з
продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до нього, продаж
ліцензій здійснюється виключно через електронні торги.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Чистий прибуток Укрнафти зменшився
в 113 разів

"Укрнафтобуриння" в I пол. увеличило добычу природного газа,
нефти и конденсата почти наполовину
02.08.2019

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за перше півріччя 2019 року
становив 18,2 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року — 2,061
млрд грн. Про це йдтеься у звіті компанії.
"У І півріччі «Укрнафта» зберегла прибутковість попри негативну кон’юнктуру цін
на нафту та газ на внутрішньому ринку. Водночас основні фінансові результати компанії
зменшились: чистий дохід склав 13,9 млрд грн, чистий прибуток – 18,2 млн грн", - йдеться у
повідомленні. Компанія зазначає, що на фінрезультати вплинула негативна кон'юктурна
ринків нафти і газу протягом І півріччя 2019 р. "Середньозважена вартість реалізації нафти
склала 60,4 дол. США за барель, що на 10,1% менше в порівнянні з показником за
аналогічний період 2018 р., а середньозважена вартість реалізації природного газу
становила 7409 грн за тис. кубометрів, що на 18% нижче у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 року", - пояснили у компанії. Також протягом звітного періоду Укрнафта
скоротила обсяг продажу світлих нафтопродуктів, у тому числі через скорочення попиту на
бензин на українському ринку. Водночас, вона збільшила запас нафтопродуктів, який
передбачається реалізувати в майбутньому. Відзначимо, в І півріччі 2019 р. «Укрнафта»
збільшила cередньодобовий видобуток нафти та конденсату до 4,18 тис. т/добу. Це на 6,3%
більше за аналогічний показники 1 півріччя минулого року та на 4,3% більше за показник 2
півріччя 2018 р. Середньодобовий видобуток газу, у свою чергу, виріс до 3,19 млн м3/добу,
збільшившись на 10,5% до 1 півріччя 2018 року та на 4,7% до 2 півріччя 2018 р. У звітний
період компанія продовжує нарощувати видобуток вуглеводнів завдяки ефективній роботі
з діючим фондом свердловин. Так, у 1 півріччі 2019 року «Укрнафта» провела 4 операції
гідророзриву пласту, завершила капітальний ремонт на 71 свердловині та провела 28
операцій з інтенсифікації видобутку. Завдяки цим заходам, станом на 30 червня 2019 р.,
додатково видобуто 19,04 тис. т нафти і конденсату та 41,18 млн м3 газу. Також у звітний
період компанія вивела з бездії 76 нафтових свердловин. Разом з тим інвестиційні
можливості «Укрнафти» залишаються обмеженими через невирішене питання
простроченого податкового боргу. Це в свою чергу не дає змоги підтримувати високі темпи
зростання видобутку, про що свідчить скорочення темпів приросту квартал до кварталу.
Позитивна динаміка видобутку все ще дає підстави «Укрнафті» очікувати більший
видобуток, ніж планові показники на 2019 року, хоча зростання буде дещо меншим за
попередні очікування. За оцінкою станом на 30 червня 2019 року, компанія очікує, що
річний видобуток нафти з конденсатом збільшиться на 3% до 1 490 тис. т (плановий
показник – 1 451 тис. т, видобуток 2018 – 1 448 тис. т).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Укргазвидобування цьогоріч продало Нафтогазу
понад 8 мільярдів кубів газу
05.08.2019

АТ "Укргазвидобування" у січні-липні 2019 р. продало НАК "Нафтогаз
України" 8,02 млрд кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба
Укргазвидобування, передає ukrinform.ua
"За оперативними даними, обсяги товарного газу від власного видобутку
Укргазвидобування за січень-липень 2019 року склали 8,02 млрд м³ природного газу", йдеться у повідомленні. Укргазвидобування також інформує, що за результатами перегляду
нормативів розрахунку витрат і втрат газу у липні компанія зменшила виробничотехнологічні витрати газу на 50 млн м³ у порівнянні з показниками липня 2018 року.
"Впродовж липня 2019 року компанія передала на потреби населення 1,14 млрд кубометрів
природного газу", - додали в УГВ. Відзначимо, дочірня компанія найбільшого газодобувного
підприємства "Укргазвидобування" - "Укрбургаз" частково відновила роботи з буріння
газових свердловин в зв'язку з отриманням дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки, повідомляє компанія. "Станом на 15:00 31 липня філія "Укргазвидобування" - БУ
"Укрбургаз" частково відновив роботу виробничих підрозділів за результатами отриманих
дозвільних документів. На даний момент роботи відновлені на 22 об'єктах", - сказано в
повідомленні. Як повідомляв УНІАН, 29 липня "Укрбургаз" тимчасово призупинив роботи з
буріння газових свердловин в зв'язку з закінченням строку дії дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки. Бурове управління "Укрбургаз" - найбільше бурове підприємство в
Україні, до складу якого входять 4 відділення бурових робіт, відділення технологічного
транспорту і спецтехніки, які виконують повний спектр робіт з будівництва свердловин.
"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в
загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії
належать державному холдингу "Нафтогаз України".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua, unian.ua
ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет из ведущих
международных специалистов
05.08.2019

В рамках системы технологического развития ДТЭК Нефтегаз создал
Экспертный совет, который будет содействовать в повышении
эффективности технологических и бизнес-процессов компании.
В состав Экспертного совета входят признанные международные специалисты в
области геологии, бурения и капитального ремонта скважин, добычи углеводородов и
инфраструктурных проектов, промышленной безопасности и экологии, инновационных
технологий и диджитализации. Также в работе совета примут участие внутренние
эксперты — сотрудники ДТЭК Нефтегаз, которые имеют значительный опыт в
нефтегазовом секторе и хорошо знакомы со спецификой месторождений компании.
Экспертный совет был создан для консультационной поддержки при принятии
технологических и управленческих решений в процессе формирования и реализации
стратегии развития нефтегазового бизнеса ДТЭК. Среди ключевых задач совета: анализ
сложных технологических, технических и геологических вопросов деятельности компании;
консультации по внедрению лучших мировых практик организации работы нефтегазового
бизнеса; предоставление предложений по использованию передовых технологий и анализ
возможности их применения на объектах компании. "Чтобы увеличить объемы добычи
газа и приблизить Украину к энергетической независимости — необходимо системно
внедрять новые технологии и инновации не только в отдельных компаниях, но и в отрасли
в целом. Для достижения этой цели мы разработали систему технологического развития
компании и создали Экспертный совет из числа ведущих международных специалистов,
которые будут помогать нашей команде анализировать сложные технологические,
геологические вопросы и внедрять лучшие мировые практики в Украине. Мы уверены, что
общая работа наших коллег и иностранных экспертов принесет дополнительную ценность
и практическую пользу нашей компании и всей газодобывающей отрасли страны", —
подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров. Напомним, что ДТЭК
Нефтегаз стал первой газодобывающей компанией Украины, которая создала собственный
Технологический центр. ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания
в Украине. В 2018 году добыто 1,65 млрд кубометров природного газа, что является
историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз
увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную
динамику развития в газодобывающем секторе страны.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЧАО "Укрнафтобуриння" (УНБ) за 6 мес. т.г. увеличило добычу
природного газа на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 353 млн куб м, нефти и газового конденсата - на 47%, до 44 тыс. т.
Рост объемов добычи в компании объясняют прежде всего увеличением количества
освоенных скважин, а также использованием новых подходов и технологий в бурении. В
течение последнего года (с июня-2018 по июнь-2019) УНБ запустило семь новых скважин. В
июне этого года компания освоила скважину №32, суточный дебит которой при испытании
составил 140 тыс. куб м газа и 8 тонн конденсата. Этот объект стал первой скважиной
сложной конструкции, пробуренной с привлечением раздельных сервисов, уточнили в УНБ.
"Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С
2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение
(Краснокутский р-н Харьковской обл.). Эксплуатирует 28 газоконденсатных и
нефтегазовых скважин. Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, крупнейшими
акционерами "Укрнафтобуриння" являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%,
зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и
"Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%. Народный депутат
Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на
паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ГАЗУ

Німецька RWE вперше скористалась послугою
зберігання газу в Україні
05.08.2019

У липні ключовий гравець європейського ринку газу - німецька
компанія RWE - вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі
"митний склад" на території України.
"Перемовини щодо можливостей використання українських підземних сховищ з
провідним європейським трейдером тривали декілька років", - йдеться у повідомленні АТ
"Укртрансгаз". "Раніше RWE працювала тільки на кордоні України, а тепер ми можемо
також використовувати українські газові сховища. На сьогодні RWE вже здійснив операції з
ввезення і вивезення газу на територію України, у тому числі і в ПСГ в режимі "митний
склад", - заявив представник компанії Дитріх Хоффман. "Ми довго працювали, аби
завоювати довіру постачальників, і задоволені досягнутими результатами. Провідні
європейські трейдери вже активно співпрацюють з оператором ГТС та ПСГ на прозорих та
конкурентних умовах, які базуються на європейському законодавстві. Будемо
продовжувати розвивати сервіси для зручності та вигоди наших клієнтів. Черговим кроком,
який зробить українські газосховища ще більш затребуваними у європейських гравців,
стане введення послуги транспортування на короткі відстані - "short-haul services", підкреслив директор Оператора ПСГ Богдан Максимчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Дві третини боргів облгазів припадає
на компанії Фірташа
24.07.2019

За 4 місяці роботи ринку газу у режимі добового балансування
заборгованість учасників ринку становить 3,674 млрд грн, з них 2,754 млрд
грн - борг групи газорозподільчих компаній під брендом РГК.
"За 4 міс. роботи ринку газу в режимі добового балансування негативні небаланси
учасників склали 3,674 млрд грн або 663,6 млн кубометрів газу. Найбільший борг у розмірі
3,581 млрд грн або 413,7 млн м³ блакитного палива накопичили облгази. Заборгованість
підприємств під брендом РГК становить 2,754 млрд грн або 309 млн м³", - йдеться у
повідомленні НАК "Нафтогаз України". За весь час роботи добового ринку газу Укртрансгаз
отримав від замовників послуг транспортування оплату трохи більше 2% від загальної
заборгованості - 87 млн грн. Як повідомлялося, ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК)
належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Укртрансгаз оплатив 525 млн грн
позитивних небалансів, однак залишається винен ще 1,333 млрд грн замовникам послуг
транспортування газу. Найбільший борг наразі - перед НАК «Нафтогаз України», обсяг
позитивного небалансу якого, за підсумком чотирьох місяців, становить 855 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Антимонопольники відкрили ще одну справу
проти облгазів Фірташа
24.07.2019

АМКУ почав розгляд справи про порушення облгазами закону про
конкуренцію в зв'язку з призначенням Девіда Ентоні Ховарда Брауна
головою наглядової ради без отримання дозволу з боку комітету.
Це кадрове рішення дає підстави вважати, що зазначені товариства можуть бути
єдиним суб'єктом господарювання, повідомляє прес-служба АМКУ. "Зазначені концентрації
можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання
монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом істотного
обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації
без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними)
газорозподільними системами", - відзначили в комітеті. Йдеться про компанії "Сумигаз",
"Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа. Нагадуємо, в квітні 2019 р. АМКУ також почав розгляд
справи за ознаками скоєння 20 облгазами порушень законодавства про захист конкуренції.
Підставою для початку справ стало донарахування облгазами побутовим споживачам
обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

Читайте також: АМКУ розпочинає розгляд
справи щодо концентрацій облгазів >>>

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

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Wexler заявил об остановке своих поставок
трубопроводного ДТ
25.07.2019

Шебелинский завод увеличил
переработку на 8%
01.08.2019

По итогу І полугодия 2019 г. Шебелинский завод увеличил
переработку газового конденсата и нефти на 7,6% (на 17,4 тыс. т), до 246,9
тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
Выпуск бензинов увеличился на 37,3%, до 80,3 тыс. т, дизельного топлива - на 5,4%,
до 45,2 тыс. т. На 27,2% увеличился выпуск мазута - до 17,3 тыс. т., свидетельствуют
статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности. По словам
заместителя главы по коммерции дивизиона «Нефть» НАК «Нафтогаз Украины» Сергея
Федоренко, есть две основные причины увеличения объема переработки на Шебелинском
заводе. «Первая - это отсутствие ремонта в апреле из-за перехода на один плановопредупредительный ремонт в год, вторая - модернизация Яблуневской установки по
подготовке нефти, которая позволила увеличить добычу», - сообщил enkorr замглавы
дивизиона «Нефть». По данным Минэнергоугля, добыча нефти и конденсата сырья
«Укргаздобычей» за этот период увеличилась на 4,8% (на 10,8 тыс. т), до 236,3 тыс. т. Как
сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 г. сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5
тыс. т) по сравнению с 2017 годом - до 454 тыс. т. В 2018 году завод снизил производство
бензина на 2,4% (3,2 тыс. т) - до 130,6 тыс. т, дизтоплива - на 12,6% (12,3 тыс. т), до 85,1 тыс.
т, мазута - на 7,9% (2,7 тыс. т), до 31,3 тыс. т. В 2018 г. «Укргаздобыча» добыла 15,496 млрд
куб. м газа (+1,6%), 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%).
Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ - 164 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Генпрокуратура остановила работу мини-НПЗ
в Кировоградской области
09.08.2019

Генеральная прокуратура добилась в суде ареста и полного запрета на
использование оборудования мини-НПЗ “Кировоградской нефтяной
компании” в селе Шестаковка Кировоградской области.
В частности, суд арестовал и запретил использовать все технологическое оборудование, резервуары, технические трубопроводы, железнодорожные пути и 17 ж/д-цистерн,
находящихся на территории мини-НПЗ. ГПУ обратилась в суд 5 августа, на третий день
после того, как “Кировоградская нефтяная компания” получила лицензию на производство
топлива в Государственной фискальной службе. Арест наложен в рамках уголовного
производства, начатого 3 июля 2018 г. Согласно обнародованным материалам этого расследования, правоохранители имеют претензии к “Кировоградской нефтяной компании” в
двух эпизодах. Первое - это возможное использование незаконно добытого сырья. Вторая
претензия касается предположительной реализации подакцизных бензинов и дизтоплива
под видом необлагаемых акцизом лигроино-газойлевой фракции и ДЭПБК. Кроме того, в
отношении “Кировоградской нефтяной компании” ГФС ведет расследование по подозрению в уклонении от уплаты акциза и НДС на 200 млн грн путем реализации подакцизных
товаров под видом лигроино-газойлевой и газойлево-гудроновой фракций. Кировоградская нефтяная компания владеет производственными мощностями по проработке нефти в
поселке Шестаковка Кировоградской области. В 2018 году компания получила 64 тыс. тонн
нефти по железной дороге от “Прилуцкого нефтеналива”. Этот ресурс добывается в рамках
СД АО “Галс-К” с “Укрнафтой” №35/4 от 7 сентября 2001 года по разработке Прилуцкого
нефтепромысла. В прошлом году компания отгрузила по железной дороге 11,5 тыс. тонн
дистиллятов масел смазочных, в основном на ст. Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ).
Также компания экспортировала около 2,7 тыс. тонн битума.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Группа "Приват" бросает вызов "Трейд Коммодити"
и Wexler на рынке поставок топлива
23.07.2019

Группа "Приват" после длительного перерыва решила возобновить
участие в тендерах АО "Укрзализныця" по поставке дизельного топлива. Об
этом пишет Энкорр, передает ukranews.com
Заявку по двум их восьми тендеров подало ООО "Оил-Трейд 2018" (Кременчуг),
предложив 20 тыс. т дизтоплива производства Кременчугского нефтеперерабатывающего
завода ("Укртатнафта"). Компания зарегистрирована на двух жителей Днепра - Андрея
Алексеева и Виталия Островского. При этом ряд косвенных улик дают основание
утверждать, что реальный контроль над этой компанией принадлежит группе "Приват".
Во-первых, в тендерной документации ООО "Оил-Трейд 2018" указало, что в І полугодии т.г.
являлось поставником нефтепродуктов для ряда подконтрольных "Привату" предприятий:
ДнепрАзота, Никопольского ферросплавного завода, Запорожского завода ферросплавов,
Аэропорта "Днепропетровск", Марганцевского ГОКа, Покровского ГОКа и других. Вовторых, весной 2019 г. в ходе тендера ГП "Волыньторф" на поставку ДТ, компания ООО "ТПГ
Альфа" подала справку, указав, что ООО "Оил-Трейд 2018" как ее поставщик топлива,
является "постоянным представителем ПАО "Укртатнафта" в г. Кременчуг"...
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Украина планирует покупать в Греции
катарский газ
25.07.2019

Украина ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года
катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном
виде. Об этом сообщает портал cfts.org.ua
Такое заявление сделал директор государственного Оператора газотранспортной
системы Сергей Макогон, пишет ЦТС со ссылкой на МинПром. "Работаем над тем, чтобы уже
с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через
Трансбалканский газопровод", - написал Сергей Макогон. Он добавил, что крупнейший
производитель сжиженного газа - катарская компания Qatargas - осуществила первую
поставку газа в Европу через греческий порт. В будущем газ из этого порта может закупать
и Украина. В конце прошлого года терминал, оператором которого является греческая
газовая компания DESFA, был модернизирован, и теперь он может принимать большие
объемы сжиженного газа. Qatargas отмечает, что доставка партии СПГ на греческий
терминал была осуществлена совместно с французской энергетической корпорацией Engie.
В начале августа планируется отправить еще один танкер в Испанию. Ранее ЦТС писал о
том, что на развитие СПГ-терминала Польша получит €128 млн от ЕС. Спрос на сжиженный
газ в Польше и регионе будет расти. До 2020 г. 30% мировых поставок СПГ будет проходить
через Польшу, поскольку эта страна центром реэкспорта сжиженного газа из США.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Крупнейший импортер российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» Wexler Group заявила о приостановке
импорта по трубопроводу с 1 августа из-за введения специальных пошлин.
«В связи с принятием постановления КМУ, которым, в частности, устанавливается
дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт ДТ, группа
Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки ДТ происхождением из Российской
Федерации трубопроводным транспортом в Украину», - говорится в заявлении компании. В
компании объяснили такое решение тем, что спецпошлина «делает дальнейшие поставки
топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными». В тоже время
Wexler заявил, что компания активно занимается «диверсификацией источников и
способов поставок». По данным «Консалтинговой группы А-95», импорт ДТ по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» осуществляет свыше 10 импортеров. На украинские компании группы Wexler («Анвитрейд», «Оптимусойл» и «Терминал ойл») по итогу I полугодия
2019 г. пришлось 35% всего импорта - 342 из 985,5 тыс. т. Кроме Wexler, крупными
импортерами российского ДТ по трубопроводу являются ОККО, WOG, Glusco, «Альянс
Энерго Трейд». Их планы по «трубопроводному» импорту в августе пока неизвестны. Enkorr
продолжает следить за ситуацией. Как сообщал enkorr, 22 июля Кабмин обнародовал
постановление №624 от 17 июля о введении специальной пошлины на импорт дизельного
топлива и сжиженного газа из России. С 1 августа на импорт ДТ из России трубопроводным
транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной
стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%. Поставки ДТ из России по
трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» (на которые вводится пошлина) в 2018 г. составили
1 984,4 тыс. т (30% баланса украинского рынка), в первом полугодии 2019 г. - 985,5 тыс. т
(31%). Кроме терминалов «ПрикарпатЗападтранс», существует еще два канала поставки
российского ДТ в Украину, которые под действие пошлин не попали. Первый - это по
железной дороге через российско-украинскую границу (за І полугодие 2019 г. поставлено
125,7 тыс. т или 4% от баланса рынка), второй - перевалка трубопроводного ДТ в ж/дцистерны на терминале в Гомеле (Беларусь) с дальнейшим заходом на территорию
Украины со стороны Беларуси (280 тыс. т или 8,6% баланса). Крупнейшим импортером ДТ
по нефтепродуктопроводу является холдинг Wexler Group, поставив в 2018 г. около 1,2 млн
т. Общие продажи ДТ группой Wexler в прошлом году составили 1,4 млн т или 20% объема
украинского рынка. В целом все крупнейшие участники рынка нефтепродуктов Украины
имеют в своем портфеле поставок российский ресурс.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

Читайте также: Wexler удерживает
лидерство среди импортеров ДТ >>>

Компания «Параллель» впервые осуществила
танкерную поставку ДТ
29.07.2019

Компания «Параллель» импортировала первую партию дизельного
топлива через морские порты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
компании, передает портал bin.ua
Первый для компании танкер прибыл в порт Черноморска (Одесская обл.) 24 июля с
10 тыс. т ДТ производства группы Hellenic Petroleum (Греция). Поставка произведена с
учетом потребностей «одного из крупнейших промышленных холдингов для обеспечения
производственных активов». «Для «Параллели» опыт поставки дизтоплива танкером стал
дебютным. Наша компания впервые полностью преодолела этот путь, изучив особенности
механизма работы. И, считаю, весь процесс прошел достаточно гладко, - цитирует прессслужба слова директора департамента закупок и оптовых продаж Леонида Новосельского.
В компании не исключают новые поставки ДТ через морпорты. «На данном этапе мы не
исключаем возможности использования подобной практики в будущем, так как находим
этот опыт довольно перспективным вариантом обеспечения ресурсом в условиях дефицита
топлива на рынке», - отметил Л. Новосельский. По данным «Консалтинговой группы А-95»,
в первом полугодии 2019 г. «Параллель» импортировала 71 тыс. т ДТ, преимущественно из
Беларуси и 10 тыс. т СУГ в основном из России. В 2018 г. импорт ДТ составил 150 тыс. т, СУГ
- 17 тыс. т Розничная сеть компании «Параллель» состоит из 60 АЗС в Днепропетровской,
Запорожской областях и подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской
областей. Компания является одним из крупнейших украинских поставщиков топлива
крупным и мелким оптом. Уставный капитал ООО «Параллель-М ЛТД» контролирует
компания Parallel Nafta LTD, которая входит в состав SCM Рината Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Группа «Приват» выходит на тендеры
Минобороны
30.07.2019

ПАО «Укртатнафта» впервые за 3,5 года приняло участие в тендере
Минобороны по закупке топлива: 29 июля АО подало заявку на поставку 29
857 т авиакеросина, свидетельствуют данные систем ProZorro.
Последний раз непосредственно «Укртатнафта» и группа «Приват» в целом
претендовали на поставку нефтепродуктов для Министерства обороны в феврале 2016 г.
Тогда во всех трех состоявшихся тендерах НПЗ проиграл «Трейд Коммодити», или аффилированным с ней компаниям, ставшей впоследствии основным поставщиком топлива для
ВСУ. На тендер МОУ подали заявки максимальное количество участников с 2016 г. - девять
компаний. В закупках Минобороны дебютирует крупнейший импортер РТ по итогам І
полугодия 2019 г. компания «Глуско Украина». Она заявилась на один из трех лотов и
претендует на поставку 9657 тонн. Также это дебютный тендер оборонного ведомства для
компании «Люкс Краина», являющейся поставщиком топлива в аэропорты Одессы, Львова,
Киева, Борисполя. Эта компания подала также на один из трех лотов на 10 750 т. В торгах
впервые примет участие ООО «Альянс Энерго Трейд», недавно дебютировавшее в закупках
Госрезерва и возобновившее участие в тендерах «Укрзализныци». Последний раз «Альянс
Энерго Трейд» участвовала в тендерах Минобороны одновременно с «Укртатнафтой» — в
феврале 2016 г. Помимо вышеперечисленных компаний, документы подали традиционные
участники тендеров последних трех лет: «Нафтотрейд-Капитал» (WOG), «ОККО Контракт»,
«ТД Сокар Украина», «Торум» (Трейд Коммодити») и «Газтрим» (Unimex). В целом, в
последние несколько месяцев «Приват» активизировался на рынке нефтепродуктов,
открыв новые базисы торговли и начав импорт и оптовые продажи СУГ. Кроме этого с
июня 2019 г. «Приват» через ДФС в Днепропетровской области стал торпедировать группу
компаний «Трейд Коммодити», используя в том числе основной медиа-актив — телеканал
«1+1». Параллельно 17 июля 2019 г. правительство Украины ввело пошлины на дизельное
топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. Крупнейшим импортером по этому
направлению является ГК Wexler, выступающая наряду с «Трейд Коммодити» основным
поставщиком дизтоплива для «УЗ». По данным участников рынка, группа «Приват»
планирует активизировать трейдинговую деятельность путем наращивания импорта
нефтепродуктов по морю, где группа контролирует крупнейшие нефтеперевалочные
комплексы в Одессе и Черноморске. В 2018 г. МОУ закупило 57,28 тыс. т авиокеросина.
Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу
«Трейд Коммодити» ООО «Торум» подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar - 13,05 тыс. т,
WOG - 6,9 тыс. т. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

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

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

ПриватБанк не нашел покупателей на 22
нефтебазы Коломойского

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГЛИНИ

07.08.2019

ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22
неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу на площадке
ProZorro с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн.
Срок приема документов от покупателей истек 6 августа. Сами аукционы были
объявлены 23 июля. 21 из 22 нефтебаз выставлялась на продажу впервые. В том числе на
продажу предлагалось 15 целостных нефтебаз и еще семь лотов, состоящих из 1/2 прав на
имущественный комплекс. Самая высокая стартовая цена была установлена на половину
нефтебазы в Белгород-Днестровском районе Одесской области – 375,2 млн грн. В
«ПриватБанке» уточнили, что на балансе банка находится 66 нефтебаз, которые стали его
собственностью по договорам ипотеки. «Объекты, что предлагаются к продаже, получены
банком в 2016 году бывшими собственниками (группой «Приват» Игоря Коломойского и
Геннадия Боголюбова, – ред.) в счет погашения кредитов связанных компаний, и
соответственно банк ожидает спроса на указанные объекты по стоимости, приобретенной
в 2016 году (начальная цена)», – сообщили в банке. Из этого следует, что выставленные на
ProZorro 22 нефтебазы, из которых треть по сути является половиной нефтебазы, были
оценены в договорах ипотеки на сумму 2,53 млрд грн. «ПриватБанк» проводит аукционы по
продаже нефтебаз на торговых площадках ProZorro и СЭТАМ «по паритетному принципу,
утвержденному правлением банка». 1 июля банк продал через СЭТАМ три нефтебазы в
Сумской области: в областном центре – за 1,9 млн грн при стартовой цене 0,83 млн грн, в
Шостке и Бурыни – по стартовой цене 2,26 млн грн и 1,73 млн грн соответственно. 26 июня
банк продал три нефтебазы – в Малине, Попельне и Овруче. В первых двух со стартовых
1,16 млн грн и 0,63 млн грн цены выросли соответственно до 9,14 млн грн и 2,09 млн грн,
тогда как в Овруче нефтебаза реализована по начальной стоимости 1,7 млн грн. 18 июня
банку удалось продать нефтебазу в Кагарлыке по стартовой цене 2,52 млн грн, а наиболее
удачным стал аукцион по продаже нефтебазы в Броварах: со стартовой цены в 4,56 млн грн
итоговая поднялась до 14 млн грн. Площадка СЭТАМ покупателей не раскрывает.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Читайте также! ПриватБанк распродает
нефтебазы Коломойского >>>

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сеть ОККО открыла три
нових АЗК
24.07.2019

Сеть АЗК ОККО пополнилась сразу тремя автозаправочными
комплексами в Днепропетровской и Запорожской областях, говорится в
сообщении пресс-службы компании.
«Поочередно открылись в Кривом Роге (ул. Волгоградская,15) и Павлограде (ул.
Днепровская,156), а также в Бердянске (ул. Мелитопольское шоссе, 96А). Так, по состоянию
на июль текущего года в сети ОККО работает уже 406 АЗК», - говорится в сообщении.
Количество станций ОККО в Кривом Роге и на подъездах к городу увеличилось до семи.
Напомним, первую станцию в этом городе ОККО запустила в 2006 г. В Бердянске и
Павлограде автозаправочные комплексы сети появились впервые. «Теперь жители и гости
города могут заправляться качественным топливом от ОККО, в том числе брендовыми
марками Pulls 95 и Pulls Diesel; использовать все преимущества программы лояльности
Fishka, вкусно и полезно поесть в дороге», - говорится в информации. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Кто владеет украинскими
заправками?

Цегельний завод на Волині розроблятиме
родовище глини
23.07.2019

Робочий проект землеустрою при розробці Потоківського родовища
глинистої сировини, що у Старовижівському районі, розроблятиме
Дубечненський керамічний завод.
Про надання дозволу на розробку робочого проєкту землеустрою йдеться у
розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА. Враховуючи
спецдозвіл на користування надрами від 12 квітня 2016 року № 6118 та розглянувши
клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Дубечненський керамічний завод»,
вирішили: надати товариству з обмеженою відповідальністю «Дубечненський керамічний
завод» дозвіл на розробку робочого проєкту землеустрою при розробці Потоківського
родовища глинистої сировини (основна ділянка – І черга) у межах земельної ділянки
державної власності площею 5,5503 гектара (землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення), що перебуває у користуванні відповідно до
договору оренди земельної ділянки, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами, на
території Дубечненської сільської ради Старовижівського району.
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
В аннексированном Крыму увеличилась площадь добычи
токсичного песка из хвостохранилищ
02.08.2019

В Крыму увеличилась площадь добычи песка из хвостохранилищ, где
хранились отходы обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного
комбината, сообщает МинВОТ.
"Украина продолжает отслеживать последствия широкомасштабной добычи песка
непосредственно с дамбы Нижне-Чурбашского и Верхне-Чурбашского хвостохранилищ, где
хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат", говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц. Отмечается, что хвостохранилище эксплуатировалось с
1968 года и на данный момент используется оккупационными властями. Сброс пульпы в
хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой железорудного комбината.
"Однако в настоящее время ядовитые отходы используют, вероятно, для строительства
объектов инфраструктуры временно оккупированного Крыма", - считают в МинВОТ. По
данным министерства, несмотря на судебный запрет оккупационных властей РФ на добычу
токсичного песка из этих хвостохранилищ, в 2019 г. площадь территорий активных работ
по сравнению с 2018 г. существенно увеличилась. По результатам обработки космических
снимков на территории Нижне-Чурбашского (площадь ≈280га) хвостохранилища площадь
добычи увеличилась на 25% - до 24,27 га (в 20 сентябре 2018 г. - 18,35 га). Также на участке
обнаружены добывающая техника, грузовой транспорт и три земснаряда. "Оккупационные
власти пытаются выдать работы по добыче токсичного песка за "работу по
предотвращению подтоплений жилых зданий в Приозерном". Однако в действительности
земснарядами проводится выборка токсичного песка", - говорится в сообщении. Кроме
того, на территории Верхне-Чурбашского хвостохранилища участок активной добычи
песка также увеличился, общая площадь около 7,9 га (в 20 сентябре.2018 года - 7,2 га). На
этом участке обнаружены добывающая техника и грузовой транспорт. C 2014 года Крым
находится под контролем России, Украина и другие страны мира этого не признают.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Какие компании в Украине имеют наибольшее количество
автозаправочных станций и на сколько высокий уровень сервиса и качества
горючего они предлагают?
В Украине на дорогах можно заправиться некачественным горючим, из-за которого
машина может выйти из строя. Зачастую у граждан возникает проблема ответственности и
компенсации ущерба со стороны тех или иных АЗС, поскольку довольно сложно определить
собственников, то есть материально ответственных лиц. Поэтому актуальным стало
изучение рынка АЗС в нашей стране. Мы проанализировали открытые базы данных, СМИ, а
также опросили экспертов с целью собрать как можно более точную информацию о
собственниках АЗС, чтобы в случае каких-либо неприятностей была возможность, как
говорится, обратиться по адресу. Представляем ТОП-10 украинского рынка АЗС.
Первое место: Заправки Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (AVIAS,
ANP, Sentosa и др.) - 1022 АЗС. Это станции, где можно купить дешевое горючее для вашего
автотранспорта производства Кременчугского НПЗ. При этом там абсолютно отсутствует
сервис - наличие удобной санитарной комнаты, возможности перекусить и попить кофе.
Только Киев является исключением, здесь владельцы "причесали" несколько станций, на
них появились прелести настоящей заправки - от кофе и хот-догов до приличных туалетов.
Второе место: АЗС UKRNAFTA (НАК "Нафтогаз") - 536 АЗС. Эти АЗС практически не
отличаются от собственных заправок Коломойского, кроме десятка новых станций,
которые перекрашены в новый черный цвет, и где уже созданы условия для отдыха
водителя. Заправиться тут можно также только топливом Кременчугского НПЗ. Третье
место: WOG (Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман Еремеев) - около 407 АЗС. После
гибели основного собственника - Игоря Еремеева - данная сеть АЗС замедлила темпы
развития. Качество и цены на топливо в сети достаточно высокие, хотя сами станции,
особенно в регионах, требуют модернизации. Компания заливает в бак топливо из
Беларуси, России и стран ЕС. Четвертое место: ОККО/Галнафтогаз (Виталий
Антонов) - около 402 АЗС. Топливо в сети ОККО является одним из самых дорогих в
Украине, что определяет её премиальный статус. В сети есть большое количество
ресторанов, включая даже азиатские заведения. Летом 2018 г. компанию обвиняли в
финансировании оккупационных властей Крыма. Несмотря на публичный скандал, дело
вскоре было закрыто и обвинения были сняты. Компания заправляет топливом из
Беларуси, а также стран ЕС. Пятое место: AMIC ("ЛукОйл", РФ) Йоханнес КльоцльНорберг (50% акций), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%), конечный
бенифициар - Вагит Алекперов) - 216 АЗС. После начала боевых действий на Востоке
Украины в 2014 году компания "Лукойл" срочно начала ребрендинг своих АЗС в Украине,
так как автовладельцы не пожелали поддерживать бизнес страны-агрессора. Компания
зашла так далеко, что даже сменила собственников. Формально "Лукойл" не является
владельцем данной сети, однако эксперты и СМИ продолжают связывать данную сеть с
российским крупным бизнесменом - Вагитом Алекперовым. Шестое место: БРСМ-Нафта
(Андрей Биба) - 156 АЗС. Компания известна своим ярким брендом и доступными ценами.
После выхода Эдуарда Ставицкого из числа акционеров сеть набрала обороты в развитии презентовала новый концепт современных городских и трассовых автозаправочных
комплексов, увеличила число собственных автозаправочных станций. Учитывая
постоянные рейдерские "наезды" на сеть, интересно как долго они смогут продолжать
удерживать эту планку? Заправляют топливом из Беларуси, России и стран ЕС.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
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 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Крымский мост хватило. Почему белорусский щебень
в России страдает за Украину
11.07.2019

Поставки строительного щебня из Беларуси в Россию могут
быть резко ограничены: в Москве заподозрили, что под видом
белорусского щебня к ним на самом деле завозят украинский
В правительстве РФ обсуждается вопрос о введении квот на поставки щебня из
Беларуси. Как следует из совместного письма Федеральной таможенной службы (ФТС) и
пресс-службы минпромторга РФ, в этих ведомствах уверены, что значительная часть
поставляемого из Беларуси в Россию строительного щебня (измельченного гранита) на
самом деле украинского производства. Чтобы решить проблему, ФТС предлагает
установить для белорусов квоту "с учетом российских потребностей и выработки
продукции в самой Беларуси". Предложение о квотировании поступило от ФТС "как одна из
возможных мер минимизации перемещения на территорию РФ украинского щебня под
видом белорусского". Отметим, что до 2014 г. значительную долю в обеспечении самого емкого строительного рынка РФ - Москвы и Московской обл. - составляли поставки дешевого
щебня из Украины. Потом сотрудничество прервала агрессия России, а в 2015-м российские
власти ввели лицензирование для украинской продукции (в том числе строительного
щебня), сославшись на его низкие качественные характеристики. Фактически это лицензирование означало запрет на украинский щебень. Как результат, поставки нерудной продукции из Украины сократились с 20,2 млн т в 2014 г. до 1,9 млн т в 2018-м. Однако вскоре
россияне обнаружили, что у них самих добывать щебень нужного качества не получается.
Поэтому в декабре 2018 г., в очередной раз подтверждая санкции на украинские товары,
Россия в позиции "галька, гравий, щебень" сделала исключение для твердых пород щебня.
Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает минпромторг РФ, и за пять
месяцев 2019-го их было выдано на 1,7 млн т украинского щебня. Между тем белорусы
решили воспользоваться конфликтом между Москвой и Киевом и буквально засыпали
Россию дешевым щебнем. Если в 2014 г. экспорт гальки, гравия и щебня составлял 2,7 млн
т, то в 2016-м он подскочил до 7,4 млн т, в 2017-м - до 9,1 млн т почти на $70 млн (и остался
на том же уровне в 2018-м). Российские производители конкурировать с белорусами не
смогли - только в 2016-м в РФ закрылось шесть карьеров. В результате Россия стала
крупнейшим покупателем белорусского щебня - около 90% всех поставок. Но белорусского
ли? В 2015 г. в Беларусь из Украины было завезено 1,358 млн т сырья (на сумму $8,2 млн), а
в 2016-м - 3,5 млн т. Именно в этот период Беларусь резко увеличила экспорт щебня в
Россию. Дальше - больше: в 2017 г. Беларусь импортировала из Украины 5,7 млн т
нерудных материалов на $30,8 млн, в 2018-м - 5,3 млн т на $20,6 млн. В Беларуси щебень
производят "Гранит", "Доломит", Глушкевичский щебзавод, "Нерудпром" и еще несколько
госпредприятий. Продает же их продукцию ряд частных торговых компаний. В России
предполагают, что через территорию Беларуси к ним реэкспортируют украинский щебень.
По другой версии, белорусы продают весь свой щебень в РФ, а собственные потребности
замещают как раз импортом из Украины. …
Читать полностью >>>
© Денис Лавникевич
По материалам dsnews.ua
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Komisiano Investments намерена приобрести 74,16% простых
именных акций "Запорожнерудпром"

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

26.07.2019

Komisiano Investments Ltd. (Кипр) Вадима Новинского намерена
приобрести 74,16% простых именных акций ПАО "Запорожнерудпром",
сконцентрировав, таким образом, 99,14% голосующих акций общества.
Согласно сообщению Komisiano Investments Ltd. в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее письмо
компания направила 12 июля 2019 года. Согласно тексту сообщения, кипрская компания
намерена выкупить 39 млн 234,846 тыс. штук простых именных акций ПАО
"Запорожнерудпром", что составляет 74,16% акций общества. В сообщении также указано,
что на момент размещения сообщения, Komisiano Investments Ltd. прямо владела 24,99%
акций ПАО "Запорожнерудпром". "Запорожнерудпром" создан в 1995 году. Производит
гранитный щебень и бутовый камень. Осуществляет добычу на Передаточнинском
месторождении в Шевченковском районе Запорожья. Разрабатывает основанный в 1976
году Левобережный карьер, запасы которого составляют 49,2 млн кв.м гранита. Площадь
действующего карьера – 43 га. Производственные мощности предприятия позволяют
производить до 1 млн. тонн готовой продукции. Согласно годовому отчету предприятия в
системе НКЦБФР, по итогам 2018 года чистая прибыль "Запорожнерудпрома" составила
3,84 млн грн, чистый доход – 71,44 млн грн. Основными акционерами ПАО, согласно
данным НКЦБФР на первый квартал 2019 года, являются кипрские Эторимиа Трейдинг
Лтд., Соревено Сервисиз Лтд. (по 24,99%), Комисиано Инвестментс Лтд. (23,06%), Болкотра
Инвестментс Лтд. (14,49%), Мисандайко Холдингс Лтд. (9,03%). Уставный капитал ПАО
"Запорожнерудпром" в июле-2019 составляет 13,227 млн грн. Komisiano Investments Ltd.
(Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала
75,0957% акций ЧАО "Смарт-холдинг". Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita
Investments Ltd. (Кипр). "Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы
"Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций
торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в
топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе. Основным бенефициаром
"Смарт-холдинга" является Вадим Новинский
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Нацполіція та ГПУ затримали на хабарі топ-чиновників
ДП «Головинський кар'єр»
01.08.2019

Гендиректора держустанови «Інститут охорони ґрунтів України»
затримали у службовому кабінеті, а директора держпідприємства
«Головинський кар'єр» на виїзді з Києва.
Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили корупційну
схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопосадовці державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України» та держпідприємства «Головинський кар'єр». На
підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції
України відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу. Так, було
встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства
надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо
надання неправомірної вигоди за вирішення питання. $1,3 млн хабара необхідно надати
керівнику «Інститут охорони ґрунтів України» та $200 тис. – директору «Головинський
кар'єр». За визначену сумукерівник ДП «Головинський кар'єр», який також є головою
ліквідаційної комісії, посприяє у пришвидшенні процедури ліквідації держпідприємства, а
гендиректор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» - у безперешкодній його приватизації.
В четвер, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого
управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної
прокуратури України затримали генерального директора державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України»в службовому кабінеті. Одержав пакет з грошима - 1,3 мільйони
доларів хабара. Крім того, на виїзді з Києва було затримано і директора держпідприємства.
У нього вилучено 100 тисяч доларів США, які він отримав у якості першої частини
неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про затримання посадовців у порядку
статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру.
За місцем роботи та проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки.
Читати повністю >>>
За матеріалами НПУ
ЕБРР предоставит компании «Юнигран»
кредит на сумму €8,7 млн.
09.08.2019

Расширение деятельности группы компаний «Юнигран» при
поддержке ЕБРР обеспечит лучшую доступность высококачественных
строительных материалов для строительной отрасли Украины.
Компания «Юнигран», которая является ведущим производителем гранитной
крошки и щебня в Украине и также предлагает другие строительные материалы и услуги,
получит от ЕБРР кредит в сумме до €8,7 млн. на приобретение нового транспортного парка,
включая железнодорожные вагоны и грузовики. Параллельно с этим будет выполняться
программа энергетической модернизации. Инвестиционная программа предусматривает
закупку до 70 новых железнодорожных вагонов и специализированных грузовых
автомобилей с системами GPS-слежения. Это уменьшит зависимость компании «Юнигран»
от внешних транспортных компаний и повысит надежность доставки продукции клиентам.
Программа энергомодернизации «Юнигран» должна обеспечить годовую экономию
энергии до 30% и сокращение выбросов CO2 на 8130 тонн до 2020 г. По прогнозам, спрос на
гранитный щебень и крошку в строительной отрасли Украины должен значительно
возрасти в ближайшие 5-7 лет с учетом строительных работ, планируемых в секторе
общественной инфраструктуры и жилищного строительства. Кредит сопровождается
грантом по программе ЕБРР «Центр финансирования и передачи технологий в сфере
адаптации к климатическим изменениям и их смягчения» (FINTECC) в размере € 17440 на
покрытие стоимости анализа энергетических показателей и определения возможностей
для повышения энерго- и ресурсоэффективности в группе компаний «Юнигран». …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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В Шанхае пройдет 21-я международная
металлургическая выставка
23.07.2019

Международная выставка металлургической промышленности в 21-й
раз пройдет в Шанхайском новом международном выставочном центре
(SNIEC) с 30 октября по 1 ноября, пишет SilkBridge.info.
Ее участниками, по данным организаторов, станут более 400 компаний, площадь
выставки - более 35 тыс. м.² Выставка будет сосредоточена на маркетинге применения
высококачественных продуктов (листовая сталь, кремниевая сталь, подшипниковая сталь),
а также интеллектуальное производство сталелитейного сектора. Мероприятие будет
включать четыре новые выставочные площадки, посвященные таким областям, как
интеллектуальная металлургия, технологии охраны окружающей среды, запчасти для
металлургии и передовые материалы. Первая такая выставка прошла в Шанхае в 1986 году.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украина продолжает оставаться на 13 месте
в рейтинге Worldsteel
26.07.2019

По данным Worldsteel, мировая выплавка стали в I полугодии 2019 г.
составила 924,99 млн т, что на 4,91% выше показателя января-июня 2018 г.
(881,68 млн т). Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".
Лидером является Китайская Народная Республика, выплавившая 492,17 млн тонн,
что на 9,90% превышает показатель аналогичного периода 2018 г. (447,83 млн тонн). Доля
КНР в мировом производстве стали составляет 53,2%. На втором месте Индия, металлургия
которой увеличила производство в январе-июне на 5,03%, до 56,959 млн тонн. На третьем
месте – Япония, где производство стали упало на 3,56%, до 51,082 млн тонн. В США
производство стали увеличилось на 5,44%, до 44,1345 млн тонн, в Южной Корее –
увеличилось на 2,32%, до 36,898 млн тонн. В России производство стали упало на 0,7%, до
35,757 млн тонн, в Германии – снизилось на 5,1%, до 20,717 млн тонн. Турция по итогам
пяти месяцев закрепилась на 8-м месте – 16,994 млн тонн, снижение объемов на 10,14%. В
Бразилии производство стали по итогам пяти четырех месяцев 2019 года сократилось на
2,74%, до 16,687 млн тонн. В Иране выросло на 5,6%, до 12,788 млн тонн, в Италии –
снизилось на 2,1%, до 12,561 млн тонн, а на Тайване – увеличилось на 1,11%, до 11,552 млн
тонн. Среди 62 стран-производителей стали, Украина по-прежнему занимает 13-е место
(10,93 млн тонн, или 105,3% относительно января-июня 2018 г.).
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Холдинг "Метинвест" увеличил выплавку
стали на 3%
31.07.2019

ГМХ "Метинвест" по итогам 6 мес. т.г. увеличил выплавку стали на
3% по сравнению с аппг – до 3,923 млн т., но снизил чугуна - на 7%, до 4,008
млн т., общее производство кокса также на 7%, до 2,480 млн т.
Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах
операционной деятельности за первое полугодие 2019 года, группа также увеличила
выплавку стали во втором квартале-2019 по сравнению с первым кварталом текущего года
на 2%, до 1,982 млн тонн, чугуна на 5%, до 2,051 млн т., но снизила выпуск кокса на 5%, до
1,211 млн т. При этом поясняется, что во втором квартале 2019 года производство чугуна
увеличилось по отношению к предыдущему квартал вследствие увеличения выплавки на
"Азовстали" и ММК Ильича на 71 и 23 тыс. т. соответственно в виду отсутствия дефицита
основного сырья на мариупольских комбинатах, который наблюдался в январе-феврале
текущего года. Производство стали во втором квартале 2019 года увеличилось на 2%
вследствие увеличения производства "Азовстали" на 105 тыс. т. в результате увеличения
производства чугуна, что полностью компенсировало снижение производства на ММК на
64 тыс. тонн из-за остановки конвертера №3 на плановый капитальный ремонт. В первом
полугодии 2019 года производство чугуна на мариупольских комбинатах снизилось из-за
нестабильных поставок основного сырья в отчетном периоде и остановки на "Азовстали"
доменной печи №6 на плановый капремонт с модернизацией и остановкой доменной печи
№5. Производство стали в январе-июне 2019 г. увеличилось на 3% вследствие увеличения
производства на ММК на 257 тыс. т. в результате перенаправления чугуна на производство
стали и последующих переделов за счет снижения товарного чугуна благодаря запуску
новой машины непрерывного литья заготовок. При этом снижение производства стали на
"Азовстали" на 128 тыс. тонн стало результатом снижения производства чугуна.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Интерпайп намерен увеличить выпуск еврооблигаций
с $330 млн до $430 млн
07.08.2019

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" намерен увеличить выпуск
еврооблигаций с 330 млн долларов до $430 млн. Об этом говорится в
сообщении компании "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод".
Согласно сообщению, на собрании 23 августа акционеры компании "Интерпайп НТЗ"
намерены рассмотреть вопрос о даче согласия на поручительство "Интерпайп НТЗ" по
договору между Interpipe Holdings Limited как эмитентом облигаций и трастовой
компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя
облигациями. Также на собрании акционеры планируют утвердить лимит предоставления
поручительств "Интерпайп НТЗ" в 1,75 млрд гривен. Как сообщали Українськi Новини,
ранее на общем собрании 25 апреля акционеры компании "Интерпайп НТЗ" были
намерены рассмотреть вопрос относительно поручительства при выпуске трубноколесным холдингом "Интерпайп" еврооблигаций на сумму 330 млн долларов в рамках
реструктуризации задолженности холдинга. Облигации на общую сумму 330 млн долларов
должны были иметь процентную ставку не более 10,25% и погашаться в 2 этапа: 150 млн
долларов будет погашено не позже 31 декабря 2023 года, остальная сумма - не позже 31
декабря 2024 года. В 2018 году по сравнению с 2017 годом холдинг "Интерпайп" увеличил
продажи на 11,7% до 857 тыс. тонн. "Интерпайп" является крупнейшим производителем
труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод,
Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все Днепропетровская область). В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию
сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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СБУ разблокировала проект «Арселора»
на $ 150 миллионов

Горнорудная компания Ferrexpo увеличила
прибыль на 77%
09.08.2019

02.08.2019

СБУ разрешила компании «АрселорМиттал Кривой Рог» возобновить
инвестиционный проект стоимостью 150 млн долларов в обмен на
внедрение мероприятий по улучшению экологической ситуации.
Соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров топменеджеров «АрселорМиттал Кривой Рог» с представителями Офиса Президента, сообщили
в пресс-службе компании. "Компания получила возможность продолжить реализацию
инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки
стали (МНЛЗ-2,3). В частности, возобновлены пуско-наладочные работы, которые были
остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования
уголовного дела по статье 441 УКУ («экоцид»)", - говорится в сообщении. В свою очередь
«АрселорМиттал Кривой Рог» инвестирует в ближайшие пять лет свыше 1,8 млрд долларов
в модернизацию предприятия, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50-55%.
Кроме этого, по данным пресс-службы, предприятие подготовило план краткосрочных
инициатив по снижению нагрузки на окружающую природную среду по итогам поездки
главы государства в Кривой Рог 12 июля. Отмечается, что план был передан лично
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в конце июля, он
предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько
месяцев. Также на предприятии заявили о готовности инвестировать в сферу
здравоохранения с целью улучшения условий по профилактике и лечению жителей
Кривого Рога. В частности, предприятие поддержало инициативу Офиса Президента
Украины по созданию в городе Фонда здоровья, который будет сформирован с участием
различных предприятий региона. Средства Фонда планируется инвестировать в развитие
медицинской базы города. «АрселорМиттал Кривой Рог» готов стать одним из участников
данного пула предприятий и вносить по 100 млн грн в год. Кроме того, «АрселорМиттал
Кривой Рог» примет участие в капитальном восстановлении (ремонте) стадиона
«Металлург» в Кривом Роге, выделив на этот проект 50 млн грн: по 25 млн грн - в 2019 и
2020 годах. "Офис Президента также выразил заинтересованность в строительстве новых
бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это
позволит создать качественную инфраструктуру в регионах и разгрузить шлаковые
отвалы на металлургических предприятиях. Стратегическим партнером государства в этом
направлении готов выступить «АрселорМиттал Кривой Рог»", - добавили в компании. Как
сообщалось, 17 июля СБУ открыла уголовное производство относительно "АрселорМиттал
Кривой Рог" за загрязнение окружающей природной среды по статье Уголовного кодекса
"экоцид". 20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они
также заблокировали проект введения в действие машины непрерывного литья заготовок.
Стоимость проекта составляет около 150 млн долл. АО «АрселорМиттал Кривой Рог» - одно
из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Компания ArcelorMittal создана
в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel,
принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Ferrexpo в І полугодии получила $270,35 млн чистой прибыли, что на
77,6% выше этого показателя за первые 6 мес. 2018 г. и связано с более
высокими ценами на руду и увеличением продаж.
Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка за
указанный период возросла на 28% - до $787 млн, EBITDA - на 59%, до $372 млн. "В течение
этого периода мы продолжали получать выгоду от высоких цен на наши
высококачественные окатыши, что помогло обеспечить улучшение движение финансовых
средств. Это позволило нам выделить капитал для дальнейшего сокращения долга,
увеличения органического инвестирования в наши активы, чтобы стимулировать
среднесрочный рост и объявить акционерам рекордные промежуточные дивиденды", приводится в отчете комментарий главы совета директоров Ferrexpo Стива Лукаса. Как
сообщалось ранее, Ferrexpo plc в январе-марте 2019 года вложила 1,3 млрд грн (более $47,5
млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, что
на 73,6% превышает инвестиции за аналогичный период прошлого года в гривне (свыше
748,9 млн грн) и на 71% в американских долларах (более $27,8 млн). Согласно
утвержденной советом директоров инвестпрограммы, сообщается в пресс-релизе
компании, группа Ferrexpo за январь-март 2019 года инвестировала в поддержку
месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) свыше
855 млн грн, или более $31,4 млн (за аналогичный период прошлого года - свыше 501 млн
грн, или более $18,6 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo
Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – свыше 438,3 млн грн, или
более $16,1 млн (свыше 247,9 млн грн, или более $9,2 млн). Основными капитальными
инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме
свыше 209 млн грн, или более $5 млн (свыше 177 млн грн, или более $6,6 млн) и крупных
стратегических проектов на сумму свыше 272 млн грн, или более $16,3 млн (свыше 119 млн
грн, или более $4,4 млн); компоненты на сумму свыше 373 млн грн, или более $10 млн
(свыше 205 млн грн, или более $7,6 млн). Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в
переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству
карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы. "В 2019 году группа Ferrexpo
продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утвержденной Советом
Директоров инвестпрограммой", - резюмируется в пресс-релизе. Как сообщалось, Ferrexpo в
2018 году увеличила капинвестиции на 29,6% по сравнению с предыдущим годом - до
свыше 3,5 млрд грн (более $130 млн) с более 2,7 млрд грн ($100 млн). При этом группа в
прошлом году инвестировала в поддержку месторождений и развитие ПГОКа свыше 2,414
млрд грн (более $90 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов – свыше 1 млрд
73,2 млн грн (более $40 млн). Основными капинвестициями ПГОКа стали расходы на
поддержку действующего производства в сумме свыше 806 млн грн (более $33 млн) и
крупных стратегических проектов на сумму свыше 914 млн грн (более 32 млн);
компоненты на сумму свыше 694 млн грн (более $25,1 млн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Запорожкокс сократило производство
продукции на 0,03%

СевГОК обновляет парк водополивочной техники
для борьбы с пылью
29.07.2019

Северный ГОК продолжает обновлять парк водополивочной техники
для борьбы с пылью. В июле ввели в эксплуатацию десять
специализированных автомобилей.
В рамках выполнения экологической программы для работы в Первомайском и
Анновском карьерах комбината приобретена пятая поливочная машина БелАЗ с цистерной
на 119 куб. м. Такой объем позволяет эффективно орошать забои и дороги на протяжении
часа без дозаправки и холостых пробегов. Автомобиль оснащен мощными насосами для
расширения зоны полива до 60 м, что существенно снижает пыление. Еще один новый
БелАЗ с емкостью цистерны 32 куб. м поливает хозяйственные дороги Анновского карьера.
На строительстве и подсыпке дорог на предприятии работают два новых 55-тонных
БелАЗа, два бульдозера БелАЗ и фронтальный погрузчик Komatsu. Также на работу вышли
три унифицированных автомобиля МАЗ, предназначенные для полива и уборки городских
дорог. Они работают на улицах Терновского района, прилегающих к комбинату. В зимнее
время машины будут расчищать снег и посыпать дороги песком. Для комфорта работников
все машины оборудованы климат-контролем, сиденьями с воздушной подушкой,
бортовыми компьютерами и электронными блоками управления.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ЧАО "Запорожкокс" в январе-июле 2019 г. сократило производство
продукции на 0,03% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до
479,86 тыс. тонн, сообщает fixygen.ua
В июле произведено 64,04 тыс. тонн доменного кокса, что на 3,2% больше, чем в
июле-2018. "В июле 2019 года на "Запорожкоксе" произведено 64,04 тыс. тонн доменного
кокса, что на 1,96 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года", констатируется в пресс-релизе. "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в
Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических
продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс. "Метинвест" является
вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные
акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие
компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

ГОКи Метинвеста увеличили выпуск железорудного концентрата на 3%

Украина почти остановила экспорт
металлолома в июне-июле

31.07.2019

В первом I 2019 г. производство железорудного концентрата на
предприятиях группы Метинвест выросло на 3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 14,454 млн тонн.
Объемы производства выросли вследствие улучшения эффективности использования оборудования обогатительных фабрик и увеличения содержания железа в руде.
Производство товарного концентрата выросло на 35% в результате снижения внутригруппового потребления. Во ІІ кВ. 2019 г. производство общего железорудного концентрата
увеличилось на 1% по отношению к І кв. – до 7,250 млн т. – в основном, за счет увеличения
производства на Северном ГОКе на 87 тыс. тонн, что компенсировало незначительное
снижение на Ингулецком ГОКе на 41 тыс. тонн. При этом производство на Центральном
ГОКе сохранилось на уровне І квартала. Во 2-м квартале 2019 года производство товарной
железорудной продукции увеличилось на 3% по отношению к предыдущему кварталу – до
4571 тыс. т. Производство товарного концентрата вырослона 239 тыс. т.–до 2685 тыс. т. – в
результате снижения производства окатышей на Северном ГОКе для внутригруппового
потребления и Центральном ГОКе в результатепроведения планового капитального
ремонта обжиговой машины ОК-324 во ІІ кв. 2019 г. Производство товарных окатышей в І
полугодии выросло на 4%, до 3,878 млн т. Рост выпуска окатышей обусловлен: увеличеним
производства общего концентрата; снижением внутригруппового потребления; и ростом
производства на Северном и Центральном ГОКах в результате увеличения производительности оборудования после проведенных капитальных ремонтов в течение2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Украинские предприятия в январе-июле 2019 года снизили экспорт
лома черных металлов в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 36,927 тыс. тонн (за январь-июль 2018 года - 281,282 тыс. тонн)
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, в денежном выражении экспорт металлолома упал в 9,1 раза - до $10,186 млн
($92,418 млн в январе-июле 2018 года). В июле экспортировано 0,204 тыс. тонн
металлолома, июне - 0,208 тыс. тонн, мае - 8,086 тыс. тонн, апреле - 8,791 тыс. тонн, марте 8,246 тыс. тонн, феврале - 8,252 тыс. тонн, январе - 3,140 тыс. тонн. В то же время в январеиюне текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на
52,7% по сравнению с январем-июлем 2018 года - до 39,394 тыс. тонн. В денежном
выражении импорт возрос на 0,1% - до $22,024 млн. Ввоз металлолома осуществлялся из
Турции (49,50% поставок в денежном выражении), РФ (41,65%) и Нидерландов (3,02%).
Экспорт - в основном в Турцию (87,01%), Нидерланды (6,48%) и Германию (4,54%).
Метпредприятия Украины в январе-июне 2019 года импортировали из РФ 488 тонн
продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного
железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $166 тыс. - весь
импорт осуществлялся в июле, тогда как в январе-июле 2018 года было импортировано из
РФ 1,120 тыс. тонн ГБЖ на $373 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича
нарастил выпуск общего проката на 16,8%

Трудные времена для ферросплавщиков: запас продукции на
складах ферросплавных заводов вырос в два раза
29.07.2019

Среднемесячное производство ферросплавов на двух основных
ферросплавных заводах Украины – Никопольском и Запорожском – в первой
половине 2019 года составило порядка 80 тыс. т (пик пришелся на январь).
В июле планируется произвести около 85 тыс. т. Тревожным сигналом для отрасли
является постепенное сокращение продаж, в частности на внутреннем рынке. Нереализованные объемы продукции предприятий начали накапливать на складах. По сравнению с
предыдущими периодами складские запасы выросли в два раза. Почему так происходит?
После введения в Украине нового рынка электроэнергии (с 1 июля 2019 года. – GMK Center)
соответствующие затраты в структуре себестоимости ферросплавного производства,
особенно кремниевого, существенно выросли. Соответственно, снизилась конкурентоспособность украинской продукции. Сегодня украинские ферросплавные заводы через суды
оспаривают каждое незаконное решение НКРЭКУ. Локомотивом в этой борьбе выступает
Никопольский завод, поскольку он производит больше всего продукции и, соответственно,
имеет самые высокие затраты на электроэнергию. Отмечу, что ≈ 70% от всех произведенных в Украине ферросплавов, то есть порядка 60 тыс. т, поставляется на экспорт. Если из-за
падения конкурентоспособности, в том числе на фоне роста себестоимости производства,
украинские заводы не смогут продавать соответствующие объемы за границу, в отрасли
начнутся серьезные потрясения. Второй важный фактор, негативно влияющий на
украинских производителей, – увеличение импорта ферросплавов из-за границы. Думаю,
по некоторым видам продукции в какой-то момент украинские производители просто не
смогут конкурировать с импортом – прежде всего по ценовому признаку. Если падает доля
внутреннего рынка в продажах, это связано либо с увеличением импорта (как описано
выше), либо с уменьшением производства стали на территории Украины. Если украинские
металлурги не наращивают объемы стального производства или даже сокращают его,
спрос на ферросплавную продукцию падает. Впрочем, если уровень производства стали
сохраняется, а доля импорта ферросплавов при этом увеличивается, мы можем выходить
на уровень правительства и призывать к проведению экономических расследований с
целью введения защитных мер для украинских производителей ферросплавов.
Ферросплавная отрасль Украины держится из последних сил. Растут заработная плата и
конкуренция на рынке труда. Растут железнодорожные тарифы. Растет стоимость
электроэнергии и газа. Все это влияет на себестоимость продукции и маржинальность
производства. Наступит момент, когда производить ферросплавы в Украине станет
невыгодно. Причем это коснется не только ферросплавщиков, но и производителей в
смежных отраслях. Наконец, отмечу, что не могут заводы работать только на экспорт. Если
не будет заказов со стороны украинских металлургов, ферросплавщикам придется
максимально снизить производство, пустив все остальное под нож.
Читать полностью >>>
© Сергей Кудрявцев, исполнительный директор УкрФА
По материалам gmk.center
Результати діяльності ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»
за 1 півріччя 2019 року
07.08.2019

Загальний обсяг переробленої руди на ТОВ ПФК у першому півріччі
2019 року склав 573 751 тону, що відповідає 32 280 тонам феронікелю з
рудної сировини або 6,1 тисячам тон нікелю.
Основна причина зменшення обсягів виробництва – робота на зниженій потужності,
коли ПФК зіткнувся з необхідністю усунення наслідків збоїв роботи обладнання під час
розігріву рудно-термічної печі №1 після капремонту (з червня робота підприємства
максимально наближена до планових показників). Середня заробітна плата за перше
півріччя 2019 р. становить 10 395 грн., що на 29,3% вище аналогічного періоду минулого
року. З 01.07.2018 року, за згодою з компанією Solway Group, керівництво Побузького
феронікелевого комбінату ухвалило рішення про підвищення заробітної плати в межах
цілого підприємства на 38%, в тому числі для інженерно-технічних працівників – на 40%,
для працівників робочих спеціальностей – від 20% до 50%. Протягом звітного періоду ТОВ
ПФК перерахувало податки до бюджету України на суму 51 498,6 тис. грн., що на 25,6%
більше аналогічного періоду минулого року. З них виплати єдиного соціального внеску
складають 26 190,0 тис. грн. (на 28,1% більше, ніж у першому півріччі 2018 р.), податок із
доходів фізичних осіб і військовий збір – 20 866,7 тис. грн. (на 25,2% більше, ніж у першому
півріччі 2018 р.). Витрати на утримання соціальної сфери смт Побузьке в першому півріччі
2019 року складають 2 525,8 тис. грн. (що на 6,2% більше, ніж у першому півріччі минулого
року). Крім цього, ТОВ ПФК витратив 2 534,2 тис. грн. на надання спонсорської допомоги,
культурно-масову роботу і оздоровлення працівників (майже на рівні аналогічного періоду
минулого року – 98,4%). У 2017 році комбінат розпочав довготривалий проект із
реконструкції третього ступеню газоочисного обладнання на трубчастих обертових печах
№1 та №2, що в результаті призведе до зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферу у відповідності зі світовими стандартами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «ПФК»

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Завод "Днепроспецсталь" наращивает объем поступающего
металлолома в копровый цех предприятия
29.07.2019

Днепроспецсталь наращивает объем поступающего металлолома в
копровый цех, что привело к расширению и площади под разгрузку фур и
ж/д вагонов, а также покупке спецтехники - перегружателей.
Как сообщается в информации компании в понедельник, со ссылкой на начальника
автотранспортного цеха Виктора Стадник, к уже имеющимся двум машинам Fuchs были
приобретены еще три. "Выбирать современные погрузчики-перегружатели поехали в
Германию на рынок бывшей в употреблении техники. Выбрали три перегружателя Terex
Fuchs – две машины MHL350 и одну MHL340", - констатировал менеджер. По его словам, в
настоящее время все три единицы техники зарегистрированы и эксплуатируются. Также
заключен договор с официальным представителем по ремонту и обслуживанию Fuchs на
территории Украины. Отметим, наблюдательный совет ПАО "Электрометаллургический
завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) повторно утвердил решение об увольнении и.о.
председателя правления Виталия Корниевского. Согласно пресс-релизу, правление
компании сообщило контрагентам, государственным органам и всем заинтересованным
лицам об изменении в составе должностных лиц ЧАО "Днепроспецсталь", при этом
заседание набсовета повторно приняло решение по кадровому вопросу 24 июля текущего
года. Согласно годовому отчету предприятия, ЧАО "Днепроспецсталь" завершило 2018 год с
консолидированным чистым убытком в размере 428,449 млн грн, тогда как в предыдущем
году получило чистую прибыль в размере 61,023 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ММК им.Ильича в январе-июле 2019 года нарастил выпуск общего
проката, по оперативным данным, на 16,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 1,952 млн тонн.
Производство стали за этот период возросло на 13,4% - до 2,152 млн тонн, чугуна сократилось на 3,4%, до 2,595 млн тонн. В июле ММК произвел 251 тыс. тонн общего
проката, 282 тыс. тонн стали, 321 тыс. тонн чугуна, тогда как в июне - 241 тыс. тонн общего
проката, 247 тыс. тонн стали, 322 тыс. тонн чугуна. Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в
Facebook в четверг, ММК совершенствуется, применяет новые технологии для выхода на
мировой уровень энергоэффективности. Согласно масштабному проекту по модернизации
производства на мариупольских активах группы, ведутся работы в листопрокатном цехе
"3000": с начала июля нагревательная печь №4 находится на капитальном ремонте. "После
капремонта энергоэффективность агрегата будет соответствовать лучшим мировым
практикам. На выполнение запланированных работ есть 105 дней и 10,5 млн грн", отмечается в информации группы. Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2018 году нарастил
выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом - до 2,903 млн тонн, стали на
4,7% - до 3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн, агломерата - на 8,9%, до 11,110
млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой
является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МК "Запорожсталь" сократил виплавку
стали на 2,2%
01.08.2019

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январеиюле 2019 года сократил выплавку стали на 2,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 2 млн 340,4 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, производство проката за семь
месяцев года сократилось на 6,4% - до 1 млн 975,9 тыс. тонн, чугуна на 3,4% - до 2 млн 450,8
тыс. тонн. В июле произведено 331,9 тыс. тонн чугуна, 322,3 тыс. тонн стали, 263,4 тыс. т.
проката. "Снижение производства в июле 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. связано с раздувкой доменной печи №2 после капитального ремонта. Инвестиции
составили более 200 млн грн", - поясняется в пресс-релизе. Как сообщалось, "Запорожсталь"
в 2018 г. нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 г. - до 3 млн 537,4 тыс.
тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины,
продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем
рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный
стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и
низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб,
предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МК "Азовсталь" сократил производство
общего проката на 8,3%
02.08.2019

МК "Азовсталь" в январе-июле 2019 г. сократил производство общего
проката, по оперативным данным, на 8,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 2,183 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка
стали снизилась на 5,3% - до 2,355 млн тонн, чугуна - на 12,8%, до 1,997 млн тонн. В июле
"Азовсталь" выпустила 269 тыс. тонн общего проката, 301 тыс. тонн стали, 265 тыс. тонн
чугуна. Как сообщалось, "Азовсталь" в 2018 году сохранила производство общего проката
на уровне предыдущего года – 3,879 млн тонн, но снизила выплавку стали на 4% - до 4,082
млн тонн, чугуна - на 2%, до 3,707 млн тонн. Предприятие входит в группу "Метинвест",
основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая
компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепровский металлургический завод сократил
производство проката на 23,7%
02.08.2019

Днепровский металлургический завод (ранее - "Евраз-ДМЗ") за 7 мес.
т.г. сократил производство проката, по оперативным данным, на 23,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 334 тыс. тонн.
За указанный период выплавка стали упала на 20,5% - до 404 тыс. тонн, чугуна - на
20%, до 387 тыс. тонн. В июле метзавод произвел 56 тыс. тонн проката, 63 тыс. тонн стали,
61 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 39 тыс. тонн проката, 51 тыс. тонн
стали, 49 тыс. тонн чугуна. ДМЗ в 2018 г. сохранил производство проката и стали на уровне
предыдущего года - 788 тыс. тонн и 921 тыс. тонн соответственно, но снизил выплавку
чугуна - на 13,1%, до 886 тыс. тонн. Как сообщалось, группа DCH Ярославского 1 марта 2018
г. подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически
приобретение было проведено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в
свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ". ДМЗ специализируется на выпуске
стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

 ЗОКРЕМА
 ЦИНКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Запорожский титаномагниевый комбинат закончил 2018г
с убытком более 700 млн грн
21.07.2019

Біля ЛОДА протестують проти будівництва
цинкового заводу у Винниках
06.08.2019

У Львові біля приміщення ЛОДА зібрались кілька десятків
протестувальників, які виступають проти будівництва цинкового заводу
поблизу Винників. Про це повідомляє кореспондентка Tvoemisto.tv.
Учасники акції протесту зайняли проїжджу частину на вул. Винниченка, тож рух
транспорту на цій ділянці ускладнений. Нагадаємо, протести проти будівництва поблизу
Винників заводу гарячого цинкування посилились близько місяця тому. Мешканці міста
поблизу Львова вважають, що підприємство завдасть шкоди довкіллю. Завод мають
збудувати між Винниками, Підбірцями, Лисиничами та Підгірним. Фізично він
перебуватиме на території Підберізцівської ОТГ. Попри те, що на Мінекології видало ТзОВ
«Екран», що будує завод, дозвільні документи, мешканці неодноразово виходили на
протести та скликали громадські слухання. Вони побоюються шкідливого впливу на
довкілля від заводу. Тут планують наносити на металоконструкції цинк. Такий же завод
працює у Стрию. Втім, департамент екології ЛОДА раніше надав позитивні висновки на звіт
з оцінки впливу на довкілля, зазначивши, як пише Zaxid.net, що вказані у ньому показники є
допустимими. Голова ЛОДА Маркіян Мальський під час першої апаратної наради попросив
призупинити будівництво цинкового заводу біля Винників, проти якого протестували
мешканці, та погодився створити комісію, що мала б оприлюднити свої результати після
виборів до парламенту.
Читати повністю >>>
За матеріалами tvoemisto.tv
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Alumeta Group и BRAZ вошли в рейтинг крупнейших
металлургических предприятий Украины
26.07.2019

Промышленный холдинг Alumeta Group и его завод BRAZ включили в
рейтинг самых крупных игроков на металлургическом рынке Украины. Об
этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно проведённому анализу рынка, который сделало деловое издание UBR.ua,
Alumeta Group занимает первое место среди металлургических предприятий, которые
производят изделия из цветного металла. Журналисты проанализировали структуру
украинской металлургической отрасли и определили ТОП самых крупных производителей
отрасли. Издание выделило следующих самых крупных производителей отрасли: Рынок
черной металлургии: на первом месте «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова, который
сейчас занимает 272 место в мировом списке Forbes и является самым богатым человеком
Украины по версии украинского Forbes; на втором месте «АрселлорМиттал» Лакшми
Миттала, английского миллиардера индийского происхождения. Холдинг Arcelor Mittal
владеет заводами в более чем девяти странах мира. В 2008 году Миттал занимал четвертое
место в списке богатейших людей по версии Forbes ($45 млрд). Но в 2009 году, по данным
журнала, его состояние уменьшилось до $19,3 млрд; на третьем месте корпорация
«Интерпайп» Виктора Пинчука, известного мецената. Бизнесмен занимает четвертое место
в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Forbes. Рынок цветной металлургии
поделили между собой две компании: Alumeta Group, глава правления - Сергей Шапран.
Также он является CEO Броварского алюминиевого завода BRAZ. на втором месте на рынке
цветных металлов находится компания Grupa Kety, которой владеют польские акционеры
во главе с президентом группы - Дарьюшем Маньико.
Читать полностью >>>
По материалам Завода BRAZ
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Перспективне родовище літію в Україні
готують до розробки
14.07.2019

ТОВ «Укрлітійвидобування», яке готується розробляти Полохівське
родовище петалітових літієвих руд у Маловисківському районі
Кіровоградської області, продовжує підготовчі роботи з будівництва на його
території шахти.
На сайті Міністерства екології та природних ресурсів розміщено «Повідомлення про
планову діяльність, що підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище». Документ
містить основні параметри найбільшого українського родовища літію, а також описує
плани й можливі ризики з його розробки. За даними геологів компанії
«Укрлітійвидобування», літієві руди залягають на глибині близько 500 м від поверхні. Тому
добувати її доведеться підземним способом. У ТОВ «Укрлітійвидобування» вважають, що
для цього вистачить однієї шахти. Згідно з документом, родовище віднесено до 3 групи за
складністю геологічної будови (з “Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр”). Соціально-економічний вплив планової діяльності полягає в
забезпечені населення робочими місцями і наповненням податками місцевих бюджетів.
Балансові запаси Полохівського родовища літієвих руд забезпечать підприємство
сировиною на термін більш ніж 25 років. За словами головного геолога ТОВ
«Укрлітійвидобування» Богдана Слободяна, на сьогодні визначено технологічні
особливості руд родовища та потенційних споживачів продукції в Україні і за кордоном.
«Полохівське родовище – єдиний рудний об’єкт в Україні, який у кілька найближчих років
може дати країні нові високоліквідні літіеві продукти, збільшити надходження до
держбюджету та створити близько 1000 нових робочих місць. Інвестиційну привабливість
родовища важко переоцінити. Воно має дуже хороший прогноз потреб в споживанні на
найближчі кілька десятків років. По жодному іншому металу такого прогнозу в Україні
немає», – геолог компанії. Поки що промислові потреби в літії Україна задовольняє за
рахунок експорту. Ті галузі промисловисловості, які використовують літій у своєму
виробництві, експортують його з інших країн. Довідково: ТОВ «Укрлітійвидобування» має
діючий спеціальний дозвіл №6195 від 03.04.2017 р. на користування надрами
Полохівського родовища літієвих руд. Підприємство придбало його у держави за понад 118
млн грн після зміни попередніх власників. Наразі компанією здійснено підрахунок запасів в
межах ліцензійної площі, обґрунтовано параметри кондицій та виконано геологоекономічну оцінку запасів Полохівського родовища літієвих руд.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Укрлітійвидобування»

ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), входящее в
Group DF, 51%-й долей которого владеет государство, завершил 2018 год с
чистым убытком в размере 786,808 млн грн.
Согласно данным МЭРТ, ЗТМК в 2018 году получил чистый доход в размере 1 млрд
517,194 млн грн. Предприятие в 2018 году получило отрицательную EBITDA в размере
863,022 млн грн. Кредиторская задолженность на конец прошлого года достигла 1 млрд
417,307 млн грн. Стоимость активов – 1 млрд 938,780 млн грн. ЗТМК - единственный в
Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная
мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие
в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки. Государство владеет контрольным
пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Експосадовцю Інституту титану повідомлено
про підозру
22.07.2019

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру
експосадовцю Інституту титану повідомлено. Про це повідомляє пресцентр
НАБУ, передає служба новин порталу zik.ua
«Детективи Національного бюро 19 липня 2019 р. затримали експершого заступника
генерального директора державного науково-дослідного та проектного Інституту титану, а
прокурори САП повідомили про підозру у завданні $1,258 млн шкоди цій установі. Дії
посадовця кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. За даними слідства,
екс-посадовець у змові з іншими особами впродовж 2012-2013р. забезпечив перерахування
Інститутом титану іноземній компанії (Британські Віргінські острови) 1,258 млн дол. США
за роботи та послуги, які, як з’ясувало слідство, насправді не надавались. Чим завдав шкоду
інтересам держави в особливо великому розмірі», – йдеться у повідомленні. Зазначається,
що 20 липня 2019 року Солом’янський районний суд м.Києва обрав підозрюваному
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також покладено обов’язки носити
електронний засіб контролю (браслет), здати всі паспорти до відповідних органів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Як зароджувався титан: філія «ІГЗК» відкрила історичну
галерею до професійного свята
22.07.2019

День металурга та гірника цього року, 19 липня, розпочався на філії
«ІГЗК» видатною подією – відкриттям історичних стендів про розвиток
комбінату. Захід зібрав багато вдячних ветеранів та мешканців селища.
На 12-ти шпальтах галереї – вся історія Іршанського гірничо-збагачувального
комбінату та селища Іршанськ. Від заснування до сьогодення, у подіях і прізвищах, аби
бачили та пишалися майбутні покоління - таку мету ставило керівництво компанії,
підготувавши до професійного свята галерею спільними зусиллями працівників іршанської
філії та місцевої громади. Директор філії «Іршанський ГЗК» Віктор Сівченко висловив
подяку керуючій компанії, організаторам та виконавцям цієї роботи і закликав ветеранів,
працівників комбінату, мешканців селища, долучитися до збору документів, свідчень,
предметів для створення повноцінного музею історії ІГЗК. Нагадаємо, цього року ІГЗК
святкував 65-річчя свого заснування. Основні урочистості пройшли у Палаці культури та
спорту «Титан», де працівники філії «Іршанський ГЗК» отримували вітання, нагороди та
подяки від найвищого керівництва країни, менеджменту компанії, адміністрації філії та
почесних гостей. Директор філії «ІГЗК» Віктор Сівченко, вітаючи колектив, подякував ОГХК
за підтримку у скрутний для філії час та висловив сподівання, що найкризовіший період на
підприємстві минув. Нагадаємо, що філія цього року отримала дозвіл на розробку нових 154
га землі та проводить реконструкцію існуючих переробних потужностей за рахунок
інвестицій компанії. Віктор Сівченко разом з головою профспілки Миколою Волоховим
нагородив 23 ветерана виробництва філії преміями від компанії, що мають трудовий стаж
на комбінаті понад 20 років, а також вручив подяки найстараннішим працівникам від
Прем’єр міністра України та Голови Верховної Ради України. Із вітальним словом від імені
Об’єднаної гірничо-хімічної компанії до іршанських гірників звернулась заступник голови
правління АТ «ОГХК» Тетяна Кисельова. Вона побажала працівникам філії мирного неба,
міцного здоров’я, щастя, сили, нових трудових здобутків та вручила подяки від
Міністерства економічного розвитку і торгівлі та грамоти від офісу компанії, підкріплені
премією від керівництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Об’єднаної гірничо-хімічної компанії
До складу ради директорів компанії “Велта” увійшли
американські партнери
31.07.2019

Гірничовидобувна компанія ТОВ ВКФ “Велта” сформувала нову
холдингову та корпоративну структуру, яка відповідає міжнародним
вимогам приватних та державних фінансових установ.
Таким чином, ТОВ “Велта Холдінг” об'єднує існуючі виробничі активи ТОВ ВКФ
“Велта” та всі інші проекти акціонерів формуємої групи. Компанія повідомляє, що у зв’язку з
обранням до Верховної Ради України Андрій Ніколаєнко залишає посаду Голови ради
директорів ТОВ ВКФ “Велта”. “Вважаю втратою для компанії остаточний перехід Андрія
Івановича з бізнесу до державної служби, бо саме його вклад дозволив компанії “Велта”
вижити та повноцінно відновитись після пожежі. Внесок пана Ніколаєнко у розвиток
компанії важко переоцінити, але наразі саме такий ефективний менеджер необхідний
країні. У “Велті” проходять масштабні трансформації у зв’язку із залученням іноземних
інвестицій. Мені приємно повідомити, що наші американські партнери Глен Майзл та
Роберт Джеймс Вулсі погодились увійти до нового складу ради директорів “Велта холдінг”.
Я впевнений, що їхній великий досвід, знання та компетенції дозволять нам завершити
процес створення корпоративної структури та стимулювати розвиток нових проектів” –
зазначив Андрій Бродський, генеральний директор компанії “Велта”. Пріоритетами
американських партнерів, що увійшли до ради директорів, будуть залучення інвестицій,
безпека та розвиток бізнесу. Глен Майлз - засновник та голова правління американської
компанії First Wall Street Capital. За 35 років роботи здійснив фінансові транзакції вартістю
майже 30 мільярдів доларів. Пан Майлз працює з найбільш значущими компаніями по
всьому світу, переважно у сфері енергетики та видобутку корисних копалин. Роберт
Джеймс Вулсі очолює Woolsey Partners та є радником компанії First Wall Street Capital. За
часів президента Клінтона був директором Центрального розвідувального управління
США, членом Національної комісії з питань енергетичної політики та Комітету з питань
оборонної політики. Зараз Вулсі є консультантом приватних компаній і урядових відомств.
Читати повністю >>>

Читайте також: Ми хочемо продовжувати
працювати в Україні >>>

За матеріалами ВКФ “Велта”
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Белоцерковские депутаты выступают против разработки
Тарасовского месторождения
06.08.2019

В городском совете Белой Церкви (Киевская обл.) 29 июля 2019 года
состоялось совещание, посвященное вопросу разработки Тарасовского
месторождения циркон-рутил-ильменитовых руд.
По мнению участников совещания строительство данного карьера недопустимо и
может привести к негативным последствиям для Белой Церкви и Киевской области в
целом. На сайте Президента Украины уже зарегистрирована петиция №22 / 066586-эп с
просьбой к главе государства запретить добычу открытым способом в районе реки Рось
россыпных циркон-рутил-ильменитовых руд и титана. Об этом KV стало известно из
сюжета телеканала bctv, который был размещен на сервисе YouTube 29 июля 2019 года. Из
сюжета следует, что 29 июля 2019 года в городском совете Белой Церкви (Киевская обл.)
состоялось совещание, посвященное вопросу разработки Тарасовского месторождения
циркон-рутил-ильменитовых руд, в котором приняли участие депутаты Киевского
областного, Белоцерковского городского и районного советов. Тарасовское месторождение,
напомним, расположено в Володарском районе Киевской области между селами Щербаки,
Фастовка, Тарасовка и Михайловка. Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий
заметил, что вопрос о строительстве данного карьера поднимается, начиная с 1964 года.
Также озвучил информацию из сообщения, которое было направлено обществом с
ограниченной ответственностью “Рутил-Ильменитовая Компания” в Министерство
экологии и природных ресурсов Украины касательно масштабов разработки
месторождения. По словам градоначальника, годовая производительность планируется в
следующих объемах: по добыче и переработке рудных песков – 6600 тыс. кубометров; по
раскрывающимся породам – 13648,91 тыс. кубометров; по горной массе – 20248,91 тыс.
кубометров. Общая площадь объекта составляет 10,18 км2, при этом для строительства
карьера предусмотрено изъятие 1015 га земель. Из них 400 га плодородных черноземных
почв сельхозназначения и 615 га земель лесного фонда. По общему мнению участников
совещания строительство данного карьера недопустимо и может привести к негативным
последствиям как для Белой Церкви и Киевской области в целом. “Мы будем обращаться к
руководству области, Рады и соответственно к главе областной администрации, будем
обращаться в Министерство экологии, в Кабинет министров Украины и соответственно к
президенту по данному вопросу”,- заявил городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий.
Из сюжета следует, что на сайте Президента Украины уже зарегистрирована петиция №22
/ 066586-эп с просьбой к главе государства запретить добычу открытым способом в районе
реки Рось россыпных циркон-рутил-ильменитовых руд и титана. Как сообщала ранее KV,
жители села Логвин Володарского района Киевщины провели общественные слушания, на
которых единогласно высказались против планов Минэкологии по разработке
месторождений циркона и титана на Тарасовском месторождении. В случае начала работ
может быть уничтожено более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и
лесного фонда, а также нанесен значительный вред экологии.
Читать полностью >>>
© Игорь Константинов
По материалам kievvlast.com.ua
 І В ЦІЛОМУ

Растущий спрос на редкие металлы выведет
Украину на новые рынки
31.07.2019

Украина имеет все шансы стать региональным лидером по добыче
редких и редкоземельных металлов. Об этом пишет обозреватель Андрей
Суховый на портале ubr.ua
К уже работающим титановым и цирконовым комбинатам в ближайшие годы могут
добавиться бериллиевые, танталовые, цериевые и прочие проекты. В годы СССР основной
базой редкометальной промышленности была Днепропетровская область. Здесь на базе
разведанного в середине 50-х гг. Малышевского месторождения ильменит-рутилцирконовых песков был открыт крупнейший в Европе — Вольногорский горнометаллургический комбинат. Производимые ВГМК концентраты широко используются для
производства красителей и титановых сплавов, в металлургической, огнеупорной и
атомной промышленности. Достаточно сказать, что одним из крупнейших традиционных
потребителей ильменитового концентрата является Запорожский титано-магниевый
комбинат, где из него производятся титановые слитки. Цирконовый концентрат из
Вольногорска уходит на переработку в Каменское, на где Приднепровском химзаводе (ПХЗ)
был построен отдельный цех для производства соединений циркония и металлического
гафния. Из циркониевого проката производят стенки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ)
АЭС. Из гафния — защитные экраны атомных станций.
Потенциал бериллия, тантала и церит. Во второй половине XX века ПХЗ был
одним из крупнейших в СССР переработчиков уранового сырья. Но наряду с этим здесь
попутно извлекали редкоземельные элементы и перерабатывали золото- и
платиносодержащие материалы. Предприятие производило первые советские
люминофоры для мониторов компьютеров, редкоземельные магниты на базе сплавов
лантаноидов и другую высокотехнологичную продукцию. Однако, редкометальные
технологии шли, как довесок к урановым, поэтому прекращение переработки урановых руд
в Каменском в начале 90-х повлекло и прекращение производства особо чистых редких
металлов и их соединений. Нынешнее оживление редкометальной активности в Украине
уже не связано с атомной промышленностью. Поэтому при наличии достаточного
финансирования и больших запасов сырья многие из проектов добычи и переработки
редких и редкоземельных металлов могут оказаться вполне жизнеспособными. Помимо
добычи и обогащения лития, который все более широко используется в автомобильной и
электронной промышленности для производства батарей питания, рентабельным в
Украине может оказаться добыча бериллия, тантала и церия.
Новое горно-обогатительное производство. Бериллий применяется для
изготовления часовых и оружейных пружин с большим циклом сжатий, а также
хирургических инструментов. По своей коррозионной стойкости, прочности и упругости
сплавы бериллия с бронзой и никелем сопоставимы или даже превосходят
высококачественные нержавеющие стали. Сплавы алюминия с бериллием активно
применяются в авиастроении благодаря своему малому весу и высоким эксплуатационным
характеристикам. Из так называемой бериллиевой керамики изготавливались первые
процессоры и корпуса радиодеталей. В ядерной энергетике фторид бериллия в сплаве с
фторидом лития нашел применение в высокотемпературных жидкосолевых атомных
реакторах. В лазерной технике алюминат бериллия используется при изготовлении
твердотельных излучателей. В рентгенотехнике бериллий используется для изготовления
окошек рентгеновских трубок. В Олевском районе Житомирской области, в междуречьи рек
Перга и Уборть, расположено Пержанское месторождение бериллия, которое по своим
характеристикам является одним из лучших в мире. Носителем бериллия в нем является
минерал гентгельвин, находок которого в мире насчитывается не более 20-ти. По данным
Института геологических наук НАН Украины, вместе с бериллием в этом месторождении
содержатся тантал, ниобий, цирконий, олово, молибден, литий, цинк, серебро, фтор и
некоторые минералы. Долгое время вопрос освоения Пержанского месторождения
оставался открытым, но сейчас, похоже, процесс пошел. В апреле 2019 года Госслужба
геологии и недр реализовала с аукциона специальное разрешение на пользование недрами
Пержанского месторождения бериллиевых руд, которое за 76 млн. грн. приобрело ООО
«Пержанская рудная компания». В материалах, размещенных этим предприятием на сайте
Минприроды, указано, что объем разведанных запасов бериллия позволяет проектировать
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горно-обогатительное производство, мощностью 200 тыс. тонн концентрата в год с
содержанием бериллиевой фракции 8,5%. Породы, содержащие бериллий, залегают на
площади 402,7 га, из которых наиболее богатой является площадка Крушинка, где на 297,6
га залегает в общей сложности 82% балансовых запасов группы С1, 74% запасов С2 и 42,9%
забалансовых запасов при среднем содержании оксида бериллия — 0,53%. На участке
Северном содержание оксида бериллия в породе несколько выше — 0,569%, но и запасов
там меньше. Глубина залегания бериллиевого сырья — 70-120 м. Поэтому изначально
рассматривался вопрос разработки месторождения открытым способом. Но сейчас идет
речь о строительстве нескольких шахт. Предполагается, что новое производство сможет
обеспечить работой порядка 2,5 тыс. местных жителей и будет работать не менее 100 лет.
Кто владеет редкоземельными металлами Украины. Одно время «Пержанскую
рудную компанию» связывали с окружением главы МВД Арсена Авакова. Однако, сейчас
доля 83,3% этого предприятия записана на жителя Днепра — Олега Орлова, а оставшиеся
16,7% — на харьковчан Александра Настенко и Виталия Якименко. Эти изменения могут
быть связаны с продажей компании одному из владельцев корпорации АТБ — днепровцу
Геннадию Буткевичу. Ранее, на него таким же образом харьковчане переоформили право на
83,4% ООО «Атомные энергетические системы Украины», которое собирается добывать
урановый концентрат на Сафоновском месторождении урана в Кировоградской области.
Пержанский ГОК — не единственный редкометальный проект, который готовится к
реализации. В июле киевская компания ООО «Таурус Инфинити», владельцем которой
является харьковчанин Александр Чижаковский, опубликовала на сайте Минприроды
отчет об оценке влияния на окружающую среду проекта добычи танталовых руд на участке
Мостовой в Новомиргородском и Маловисковском районах Кировоградской области.
Добычу сырья, содержащего тантал и ниобий, и залегающего на глубине около 400 метров,
здесь также предполагается вести шахтным способом. Общая площадь рудного поля
составляет 51,9 га. Техногенному воздействию подвергнется 30 га поверхности, на которых
хотят разместить промышленную площадку нового производства. По данным инвестора,
строительство комплекса по добыче танталониобиевого сырья обойдется в 584 млн. грн.,
окупить которые планируют уже через 5 лет.
Можно добывать 7 лет. При балансовых запасах сырья группы С2 — более 350
тыс. тонн производительность будущей шахты позволит добывать 35-70 тыс. тонн руды в
год на протяжении 7 лет. Согласно разработанной схеме магнитно-гравитационного
обогащения из 1 т. руды можно получать 0,8 кг. тантало-ниобатового концентрата с
содержанием этих металлов 23,2%. Тантал устойчив к воздействию кислот и коррозии,
поэтому его применяют в качестве добавок к сталям, используемым для изготовления
тонкостенных изделий и изделий сложной формы, как конструкционный материал в
химической промышленности, при изготовлении кислот, в качестве катализатора для
производства каучука и прочных стекол, для спаивания контактов в электронике. Большое
применение тантал нашел в медицине, где используется в качестве защитных пластин,
вживляемых после травм, при сшивании нервных волокон, при изготовлении глазных
протезов и т.д. Сплав вольфрама и тантала выдерживает температуру до 2500 °C, поэтому
его применяют в ответственных изделиях аэрокосмической промышленности. Точно также
конденсаторы из тантала из-за химической стойкости используются в оборонной
промышленности для изготовления радаров и передатчиков. Ниобий обладает схожими
свойствами, поэтому также используется для упрочнения сталей. Сплавы ниобия с титаном
и цирконием применяются в производстве сверхпроводящих соленоидов. Кроме того,
ниобий используется для производства деталей конденсаторов, элементов радарных
установок, анодов, катодов и сеток для работы внутри мощных генераторных ламп.
Месторождения урана и золота. Неподалеку от Мостового танталониобиевого
месторождения расположено Капитанское месторождение хромовых руд (Головановский
район, Кировоградская область, добывать которые выразило желание ООО «Майн
Экстракшн» (г. Киев). Эта компания также имеет харьковские корни. В настоящее время
хром и его соединения используются не только для нанесения покрытия на металлы или
легирующих добавок, поскольку хромистые стали не подвержены коррозии, но и в
производстве искусственных рубинов, как защитное покрытие для защиты древесины, для
стабилизации кожи, в качестве красителя и т.д. Помимо этого, в Кировоградской области
есть разведанные месторождения урана и золота, которые также находятся на различных
стадиях освоения. Не менее, чем Днепропетровская, Кировоградская и Житомирская
области, богата на запасы редких и редкоземельных металлов Приазовская часть Донецкой
области. Наиболее известное месторождение — Мазуровское, расположенное в
окрестностях Мариуполя, разрабатывалось еще в годы СССР. Добываемый здесь
цирконовый песок перерабатывался на расположенном неподалеку Донском химикометаллургическом комбинате. Содержащийся там же ниобий — не извлекался из-за
несовершенства технологий. Однако, еще в годы СССР Мазуровское месторождение было
законсервировано из-за нерентабельности. В прошлом десятилетии возобновить добычу
здесь пытался Мариупольский меткомбинат, а затем Восточный ГОК. Однако, пока
безуспешно. Тем не менее, в настоящее время на территории Волновахского района
готовится к освоению Анадольский участок редких земель, основным сырьем которого
являются ортиты, содержащие церий. Наиболее известное свойство этого металла —
придавать прозрачность стеклам из-за чего церий широко используется в производстве
автостекол, оптических линз различного оборудования, в том числе медицинского, вплоть
до стекол АЭС и иллюминаторов космических кораблей. В смеси с оксидами других
редкоземельных элементов церий присутствует в катализаторах, используемых в
нефтепереработке и производстве спирта. Его также добавляют в содержимое
пиротехники и трассирующих снарядов. Благодаря способности церия поглощать
ультрафиолет, он нашел применение в косметологии.
Без инвестиций ничего не будет. Сдерживающими факторами для реализации
этих и подобных проектов в Украине является слабая заинтересованность государства в их
претворении в жизнь. В стране отсутствуют какие-то программы развития
высокотехнологичных отраслей, в которых используются редкие и редкоземельные
металлы. Хотя без их помощи сегодня невозможно создание высокопрочных
конструкционных материалов, современных электронных устройств или реализация
новейших транспортных проектов. Именно по масштабам потребления редкоземельных
элементов оценивается уровень промышленно-экономического развития того или иного
государства. Серьезным сдерживающим фактором также является — экологический.
Территория Украины густозаселена. Большинство месторождений расположены
поблизости от хорошо обжитых мест, а некоторые — прямо в черте населенных пунктов.
Далее, все без исключения рынки новых материалов подвержены высокой степени
монополизации, которая даже с учетом существующего в мире спроса, осложняет выход на
них новых участников. Поэтому анонсированные в Украине проекты не предполагают
высокие стадии передела добытого сырья и производства чистых металлов, а
ограничиваются первичной переработкой. Но даже они требуют многомиллионных
инвестиций, которых у отечественных бизнесменов не хватает. Выход инициаторы
украинских редкометальных проектов, как правило, ищут в интеграции с международными
структурами, рассчитывая, что это найдет понимание у европейских и американских
компаний, которые находятся в высокой зависимости от китайских производителей,
сконцентрировавших по некоторым позициям до 90% мирового производства
редкоземельных элементов. Правда, прежде чем это произойдет, украинские бизнесмены
должны заслужить доверие иностранных партнеров, а Украина избавится от репутации
страны, в которой рейдерская практика вполне официально находится под
покровительством государства.
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Еврокомиссия снизила пошлины на бесшовные трубы
из Украины до 8,1% с 13,8%
02.08.2019

Производство и потребление металлопроката в Украине
за I полугодие 2019 г.

Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22% Про
це повідомляється на сайті комісії, пише "Економічна правда".
У доповіді ЄЕК йдеться, що збиток державам-членам ЄАЕС від антидемпінгових
заходів проти українських коліс більший, ніж імовірна загроза від їх імпорту. Рішення
комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування і буде діяти до 1 червня 2020 р.
Зазначається, що дію антидемпінгових мит призупинили через початок повторного
розслідування, ініційованого Департаментом захисту внутрішнього ринку ЄЕК з 13 червня.
Розслідування розпочали через скаргу БелАЗ і Казахстанської залізниці, які поскаржились
на дефіцит залізничних коліс на ринку. За оцінками комісії, у 2019 р. трьом країнам знадобиться 1,7 млн шт. суцільнокатаних коліс, в тому числі 1,5 млн шт. потрібні РФ, 70 тис. шт. Білорусі та 136 тис. шт. - Казахстану. Основним постачальником коліс в ЄЕК є "Інтерпайп".
За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Еврокомиссия 1 августа 2019 года снизила антидемпинговые
пошлины на определенные виды бесшовных труб производства заводов
«Интерпайп Нико Тьюб» и «Интерпайп НТЗ» до 8,1% с 13,8%.
Согласно публикации в официальном журнале ЕС, данное решение было принято в
рамках частичного пересмотра размера антидемпинговых пошлин на определенные виды
бесшовных трубы происхождением из Украины, начатого Еврокомиссией 7 мая 2018 года.
Пересмотр был инициирован украинской промышленной компанией «Интерпайп»,
производителем и экспортером данной продукции из Украины. Под пересмотр попали
следующие бесшовные трубы происхождением из Украины из чугуна и стали с круглым
поперечным сечением внешним диаметром не более 406,4 мм по таким CN-кодам: ex 7304
11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10,
ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex
7304 59 92 и ex 7304 59 93. Напомним, что изначально заградительные меры были введены
Еврокомиссией еще 27 июня 2006 года, а в 2012-м в результате пересмотра кейса они были
продлены. В частности, сейчас украинские бесшовные трубы облагаются пошлиной в
размере 12,30-35,80%, тогда как российские – 24,10-27,20%. В то же время летом 2012 года
Еврокомиссия объявила о снижении пошлин на трубную продукцию «Интерпайпа» с 25,1%
до 17,7%. А затем «Интерпайпу» удалось в рамках индивидуального пересмотра антидемпинговых мер в сентябре 2012 года добиться снижения пошлин с 17,7% до 13,8%. Таким
образом, ставки пошлин для Днепропетровского трубного завода составляли 12,3%, для
ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод
(НТЗ)» - 13,8%, для ЗАО «Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» и других компаний 25,7%. Напомним, что Еврокомиссия 4 июля 2017 г. объявила о начале пересмотра
антидемпинговых пошлин, в связи с окончанием их срока действия, на определенные виды
бесшовных трубы происхождением из России и Украины. 2 октября 2018 года ЕК продлила
действие антидемпинговой пошлины в размере 25,7-35,8% на импорт бесшовных труб
диаметром не более 406,4 мм из Украины и РA. Напомним, ранее Министерство торговли
США отменило подписанное в июле 2014 г. и пролонгированное позже с группой "Интерпайп"
соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на
ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны. В
ответ на запрос "Интерпайпа" Минторг США прекратил действие соглашения, возобновив
приостановленное расследование. При этом отмечается, что в результате расследования
было отмечено, что американским трубным компаниям наносится ущерб из-за поставок
импортных труб. Как сообщалось, данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года
по результатам антидемпингового расследования на три года. Первоначально его срок
истекал 10 июля 2017 года, однако впоследствии оно было дважды продлено. В рамках
соглашения "Интерпайп" осуществлял продажи нефтегазовых труб по справедливым
рыночным ценам - минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США.
Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало
действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового
расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины. Эта
пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe
S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и
"Интерпайп Нико-Тьюб", так и для всех остальных украинских предприятий.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info, delo.ua

Виктор Пинчук перебросил контрольный пакет Нижнеднепровского
трубопрокатного завода на новый кипрский офшор

Т. н. «ДНР» передала завод «Силур» частной компании.
Похоже, она из Ростова и ей всего год

24.07.2019

За 6 мес. 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями
произведено 9,42 млн т металлопроката, из которых, по информации
ООО «ЕТР-Спектр», экспортировано порядка 8,11 млн т, или 86,1%.
В аналогичном периоде пришлого года экспорт составил 84,6% (7,82 млн т при
общем производстве металлопроката 9,25 млн т). На долю полуфабрикатов в экспортных
поставках за I полугодие 2019 г. пришлось 46,99%, что несколько выше показателя периода
январь-июнь 2018 г. (44,88%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 6
месяцев практически полностью совпадает с показателем аналогичного периода 2018 г.
(33,24% и 33,29% соответственно), доля же сортового проката в поставках на внешние
рынки за 6 месяцев 2019 г. ниже, чем за аналогичный период 2018 г. (19,78% и 21,83%). За
январь-июнь 2019 г. внутренним потребителям поставлено 1 973,8 тыс. т металлопроката,
из которых 661,8 тыс. т, или 33,5%, приходится на импорт. За аналогичный период 2018 г.
внутренний рынок потребил 2 081,3 тыс. т, из них 653,3 тыс. т, или 31,4%, импортировано.
Таким образом, за 6 месяцев 2019 г. снижение потребления металлопроката на внутреннем
рынке относительно января-июня 2018 г. составило -5,17%, тогда как импортная
составляющая несколько возросла (+1,3%). Структура импорта за I полугодие 2019 г.,
характеризуется заметным доминированием плоского проката над сортовым (53,58% и
41,81% соответственно); в аналогичном же периоде 2018 г. доля сортового проката была
несколько выше доли плоского проката (соответственно, 48,63% и 47,91%). Основными
экспортными рынками украинской металлопродукции за январь-июнь 2019 г., по данным
ООО «ЕТР-Спектр», являются страны ЕС (32,1%), Африки (18,9%) и Ближнего Востока
(12,2%). Среди металлургических импортеров за 6 месяцев 2019 г. первое место занимает
СНГ (55,3%), на втором страны Европейского союза (18,2%), на третьем — Азии (14,8%).
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ОП «Укрметаллургпром»
РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит
на продукцію Пінчука
26.07.2019

30.07.2019

ПАО “Интерпайп НТЗ” о итогам января-июня 2019 года увеличило
чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
- до 1 млрд 918,861 млн грн.
Согласно промежуточному отчету компании, чистый доход за этот период вырос на
8,3% - до 7 млрд 639,538 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу I полугодия 2019 г.
составила 2 млрд 179,063 млн грн. По данным НДУ на IV квартал 2018 г., в собственности
ООО “Интерпайп Украина” находилось 12,0902% его акций, Saleks Investments Ltd - 60% и
Interpipe Ltd (обе - Кипр) - 21,8404%. В свою очередь, по данным НДУ на I квартал 2019 г., в
собственности ООО “Интерпайп Украина” находится 12,0902% его акций, KLW Ltd (Кипр) 60% и Interpipe Limited (Кипр) - 21,8404%. Согласно информации на сайте компании, KLW колесный бренд “Интерпайпа”. При этом уточняется, что KLW объединяет продажи
железнодорожных колес компании на всех стратегических рынках. Продуктовый портфель
KLW включает в себя более 240 типоразмеров цельнокатаных колес и 80 типоразмеров
бандажей для пассажирского и грузового железнодорожного транспорта, метрополитена и
городского рельсового транспорта. Как сообщалось, “Интерпайп НТЗ” в 2018 году нарастил
чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1 млрд 27,732 млн грн с
313,396 млн грн. За год “Интерпайп НТЗ” нарастил текущие обязательства на 19,6% - до 17
млрд 442,343 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли на 12,4% - до
511,829 млн грн. В то же время дебиторская задолженность увеличилась на 31,6% - до 13
млрд 636,323 млн грн. Активы “Интерпайп НТЗ” в 2018 году возросли на 26% - до 19 млрд
67,614 млн грн, в том числе основные средства - на 5,3%, до 3 млрд 75,458 млн грн.
“Интерпайп НТЗ” производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм.
Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

07.08.2019

Группировка т.н. «ДНР» передала захваченный сталепроволочноканатный завод «Силур» в Харцызске в управление компании ООО
«Ростэкспоснаб 8». Об этом сообщает сепаратистский телеканал «ТВ-Сфера».
Отмечается, что завод «Силур» сменил форму собственности с «государственной» на
«частную». Директором предприятия теперь является Иван Михальченко. Он отметил, что
на «Силуре» проходит инвентаризация. Также Михальченко подтвердил, что пока завод не
производит продукцию. Он выразил надежду, что в этом месяце будет запущена процедура
доставки сырья и производства. Ранее в «ДНР» не называли компанию, которая теперь
будет управлять «Силуром». О смене формы собственности в группировке «официально» не
заявляли. «Министр доходов ДНР» утверждает, что предприятие передали «временному
управляющему», потому что «ДНР» не получила «достаточного дохода», а у самого Силура"
были «проблемы с уплатой налогов». «Правительство смогло найти оборотные средства в
РФ, после чего завод перешел под управление новой временной администрации, у которой
есть большой опыт работы на подобных предприятиях», - добавил Лавренов. В РФ есть
компания с почти аналогичным названием - ООО «Ростэкспоснаб». Согласно данным из
госреестров, фирма была зарегисрирована 20 июля 2018 г. и находится в Ростове-на-Дону.
Учредителем и руководителем «Ростэкспоснаба» является Литвинов Андрей. Основным
видом деятельности компании указана неспециализированная оптовая торговля. Также
указано, что она может торговать рудами, металлами, строительными материалами. В
Ростове эта кампания арендует офис в многоэтажном здании по адресу: проспект Сельмаш,
дом 90А/17Б. По информации «Новостей Донбасса», часто российские компании при заходе
на территории под контролем «Л-ДНР» «регистрируют» в так называемых местных органах
фирмы с идентичным или похожим на «материнское» названием.
Читать полностью >>>
По материалам novosti.dn.ua

СЕНТРАВИС в списке одобренных поставщиков
котельных труб «supercritical»
31.07.2019

В 2015 г. СЕНТРАВИС начала подготовку к реализации важной
стратегической инициативы - стать одним из лидеров в поставках бесшовной
нержавеющей продукции для котельного сегмента.
Речь идет о получении сертификации «TUV Nord Systems GmbH & Co.KG» для труб
нового поколения, применяемых при сверхкритических параметрах. Почему важно наличие
данной сертификации и какие перспективы это открывает для нашей компании? Жесткая
конкуренция в промышленности заставляет конструкторов ТЭС применять новые передовые технологии и, соответственно, высокотехнологичные материалы, обеспечивающие
оптимальную эффективность при производстве электроэнергии. Существующие стандартные котельные марки сталей непригодны к использованию в паровых котлах для энергоблоков, работающих на сверхкритических параметрах пара. Годами применяемые и хорошо
себя зарекомендовавшие котельные марки сталей «не справляются» с новыми условиями
эксплуатации, не обладая требуемой окалиностойкостью и пределом длительной прочности при воздействии высоких температур и давлений, достигающих 760С (1400F) и
345bar (35MPa). Разработка и применение котельных высоколегированных марок сталей
нового поколения: TP347HFG (1.4908), TP304HCu (1.4907) и TP310N (1.4952) стало ключом
к успеху при проектировании современных котельных установок. Именно данные марки
сталей предусмотрены к применению практически во всех крупнейших проектах, исключая
использование ранее применяемых продуктов. …
Читать полностью >>>
По материалам centravis.com
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Опасный «Радикал»: «ртутный Чернобыль»
в Киеве на Лесной

С «Сумыхимпрома» хотят взыскать 800 тыс. грн
за загрязнение реки
24.07.2019

Прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» почти
800 тыс. грн ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщает
служба новостей портала dancor.sumy.ua
Сумской местной прокуратурой по результатам изучения состояния законности в
сфере охраны окружающей природной среды установлено, что Публичное акционерное
общество «Сумыхимпром» на протяжении 2018-2019 годов осуществляло сброс
загрязняющих веществ со сточными водами в реку Псел с превышением нормативов
предельно допустимого сброса. По результатам обработки материалов Государственной
экологической инспекции в Сумской области, которыми задокументированы нарушения
требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды,
рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в
деятельности ПАО «Сумыхимпром», установлено, что в результате сброса предприятием
загрязняющих веществ в реку Псел окружающей среде нанесен ущерб в размере 792 тыс.
грн. Поскольку правоотношения, связанные с возмещением ущерба в результате
допущенных нарушений в сфере водопользования, представляют общественный интерес, а
органом контроля до сих пор самостоятельно не обеспечено их возмещение, Сумская
местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. В исковом заявлении
прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» в пользу Нижнесыроватской
объединенной территориальной громады Сумского района и государственного бюджета
Украины вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства в размере
792 тыс. грн. Сейчас Хозяйственным судом Сумской области по делу открыто производство,
сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Читать полностью >>>
По материалам dancor.sumy.ua

30.07.2019

Заброшенный химзавод «Радикал» грозит Киеву экологической
катастрофой. Эпопея со «ртутным Чернобылем», расположенным в 500
метрах от станции метро «Лесная», длится уже около двадцати лет.
Территория завода используется под складские и офисные помещения. Совсем
рядом находится «Эпицентр», а в минутах 10-15 ходьбы - «Дарынок». Недалеко– коворкинг
«Платформа», где часто устраиваются фестивали уличной еды, во время которых киевляне
отдыхают, едят и веселятся под порывами ртутных испарений. Вокруг заброшенного
завода - жилые кварталы Дарницкого и Деснянского районов столицы с общим числом
жителей около 800 тысяч человек. По результатам последних замеров, концентрация ртути
на территории завода «Радикал» превышает предельно допустимую норму в 30 раз, а
ядовитых веществ в почве – в 14,5 раза. Смертельные дозы сверхтоксичных веществ
повсюду: ими пропитан воздух, почва, стены построек, металлические конструкции,
громоздящиеся на участке. Экологи подозревают, что весь этот химический коктейль уже
давно поступает в сточные воды. Завод «Радикал» был введен в эксплуатацию еще в 1951
году. Предприятие было монополистом по производству некоторых видов синтетических
материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических
средств защиты растений. В 1996 г. работа завода была прекращена, однако токсические
вещества, в частности радиоактивные, так и не были вывезены с предприятия. Напомним,
ранее мы сообщали, что временная контрольная комиссия по изучению ситуации,
сложившейся на территории киевского завода «Радикал», была создана Киевсоветом еще
20 декабря 2017 года. Ее руководитель Алексей Новиков вышел к прессе, чтобы рассказать
о результатах первого заседания комиссии, которое состоялось 23 марта, и планах по
решению одной из наиболее острых экологических проблем столицы.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua

Завод «Карпатнефтехим» наращивает поставки
прямогонного бензина по морю

Днепровский завод минудобрений планирует выпустить 75 тыс. т.
сложных удобрений до 2020

25.07.2019

Танкер Maria M прибыл в порт Одессы с 33 тыс. т прямогонного
бензина (нафты) для нефтехимического предприятия «Карпатнефтехим»
(Калуш, Ивано-Франковская обл.)
Судно Maria M было загружено в порту Бургас (Болгария) 23 июля. Утром 25 июля
оно пришвартовалось возле причала терминала «Одесснефтепродукт». Поставка сырья на
предприятие будет осуществляться по железной дороге. По подсчетам enkorr, это третья за
последние два месяца крупная морская партия нафты для «Карпатнефтехима». По данным
железнодорожных экспедиторов, в июне из порта Одессы на ст. Рожнятов, где находится
нефтехимическое предприятие, было отправлено 29 тыс. т сырья, еще 31 тыс. т — за
первые две декады июля. По данным «Консалтинговой группы А-95», после вступления в
силу российских санкций в отношении Украины с июня этого года, «Карпатнефтехим»
прекратил импортировать прямогонный бензин из Российской Федерации, которая раньше
была для него основным источником поставки сырья. После этого основной объем нафты
начал поступать по морю из Болгарии, остальная часть — продолжает завозиться из
Беларуси. Тестировать морские поставки нафты «Карпатнефтехим» начал в июне 2018 г.
Тогда за июнь-август 2018 г. предприятие завезло по морю около 35 тыс. т сырья, после
чего морские поставки были приостановлены. Спустя год, в июне 2019 г. уже после
остановки поставок из России, в Одессу прибыло судно с 30 тыс. т нафты из Болгарии, после
чего еще одно примерно такого же объема. Напомним, что именно благодаря поставкам
«Карпатнефтехима», порт Одессы и соответственно нефтеперевалочный комплекс группы
«Приват», смог вернуть первенство по объему перевалки импортных нефтепродуктов.
Всего «Карпатнефтехиму» ежемесячно необходимо 40–50 тыс. т нафты. За 12 месяцев 2018
г. завод получил около 493 тыс. т нафты и 102 тыс. т бутана, за 6 месяцев 2019 г. — 222 тыс.
т нафты и 47 тыс. т бутана. Как сообщал enkorr, «Карпатнефтехим» возобновил
производство после пятилетнего простоя в июне 2017 г. Запуск производства состоялся
после смены собственника, который инициировал внедрение в Украине мировой практики
налогообложения нефтехимического сырья. На сегодня предприятие загружено на 100%
мощности. «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано-Франковская область) — одно из крупнейших
нефтехимических предприятий Восточной Европы. Специализируется на выпуске этилена,
полиэтилена, хлорвинила и каустической соды. Производство на нем было прекращено в
сентябре 2012 г. В феврале 2017 г. компания «Лукойл» завершила сделку по продаже 100%
доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежал
завод. Techinservice Limited купил у «Лукойла» до 50% акций. Вторым опосредованным
собственником — свыше 50% в «Карпатнефтехиме» через кипрскую Xedrian Holding Ltd —
стал Ильхам Мамедов. Штат предприятия — около 3200 человек.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Три предприятия Group DF - намерены поставить на украинский
рынок около 1,7 млн тонн азотных удобрений
28.07.2019

Три предприятия Group DF - Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и
Северодонецкий "Азот" - к осенней посевной кампании-2019 намерены
поставить на украинский рынок около 1,7 млн тонн азотных удобрений.
За первое полугодие 2019 года Черкасский "Азот" суммарно выпустил около 600 тыс.
тонн азотных удобрений (аммиака, аммиачной селитры и КАС). "С начала лета мы провели
ряд ремонтов технологического оборудования и благодаря этому во втором полугодии
ожидаем увеличения производства продукции до 800 тыс. тонн", - отметили в группе. На
предприятии "Ривноазот" в плановом режиме работают мощности по производству
аммиачной селитры и известково-аммиачной селитры (ИАС). К осенней посевной
предприятие планирует произвести около 550 тыс. тонн продукции. Северодонецкий
"Азот" планирует произвести во втором полугодии около 260 тыс. тонн аммиачной
селитры. Кроме того, складские запасы азотных удобрений трех предприятий на
сегодняшний день составляют около 250 тыс. тонн. "Поэтому по мере поступления
платежеспособных заявок от аграриев химические предприятия Group DF готовы
немедленно осуществлять отгрузки продукции", - отметили в группе. По оценкам Group DF,
потребление азотных удобрений украинским АПК в 2019 году составит около 4 млн тонн.
Около 40% потребляемых азотных удобрений в Украине вноситься во время осенней
посевной. Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа
Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО
"Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская
обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян
из-за оккупации части Донбасса). В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании
осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд
грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) запустил
производство сложных удобрений и планирует выпустить 75 тыс. тонн
продукции до конца текущего года.
"Был подписан долгосрочный контракт на поставку основных видов сырья.
Ежемесячно будем выпускать 15-18 тысяч тонн сложных удобрений", - сказал сообщил
председатель наблюдательного совета предприятия, вице-президент Союза химиков
Сергей Лисковский. Производственная программа включает выпуск жидких азотнофосфорных удобрений и гранулированных, а на вторую половину августа запланирован
выпуск NPK (азофоска). Отмечается, что последние 5 лет ДЗМУ работал с перерывами на 2025% мощности в связи с отсутствием сырья внутри страны и дороговизной его импорта. По
словам Лисковского, за это время доля украинских предприятий на внутреннем рынке
сложных удобрений сократилась до 10%, а по некоторым позициям – до 2-3%. Он отметил,
что сложные удобрения будут производить два предприятия – "Сумыхимпром" и ДЗМУ - до
конца 2019 г. предприятия планируют выпустить совокупно 275-280 тыс. тонн продукции.
При этом мощность "Сумыхимпром" составляет 40 тыс. т. в месяц. По данным Союза
химиков, годовая потребность Украины в сложных удобрениях составляет 1,2 млн. тонн. На
данный момент в Украину уже импортировано 1,3 млн тонн удобрений данной группы. В
связи с этим Лисковский считает, что украинские аграрии будут обеспечены необходимым
объемом удобрений. Как сообщали Українськi Новини, в 2002 г. днепродзержинские заводы
"Аммофос" и "Агрофос", образованные после распада Приднепровского химзавода,
объединились в Днепровский завод минеральных удобрений. 85% акций АО "Днепровский
завод минеральных удобрений" принадлежит компании "Украгрохимхолдинг" и 15% члену набсовета предприятия Сергею Лисковскому.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
BASF планирует открыть производство
в Украине
31.07.2019

Компания BASF рассматривает возможность совместно с украинской
компанией начать производство средств защиты растений под своей
торговой маркой, передает корреспондент НВ Бизнес.
«Фактически это формуляция производства, поскольку продукция выпускается из
компонентов, которые завозятся из-за границы», — сообщил на пресс-конференции
руководитель департамента Agricultural Solutions BASF в Украине, Молдавии и странах
Кавказа Андрей Касьян. Производство будет налажено тогда, когда компания сможет найти
партнёра, который будет отвечать всем требованиям BASF. Касьян добавил, что бизнес
компании хорошо развивается в Украине. По его словам, в первом полугодии продажи
украинского подразделения выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Концерн BASF — немецкий химический концерн. Компания производит
пластик, краску, косметику, пищевые добавки, технические и строительные химикаты,
средства агрохимического защиты растений и другое. В Украине BASF работает с 1992 года.
Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
У двох містах окупованого Криму “зашкалює”
рівень хімікатів у повітрі
01.08.2019

В окупованому Криму фахівці кримського гідрометцентру зафіксували
підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня в
містах Армянськ та Красноперекопськ.
"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів в місті
зазначено стандартний індекс (СІ) зважених речовин, який дорівнює 2. Для оксиду вуглецю
СІ дорівнює 1. Для хлористого водню СІ дорівнює 2. Для фтористого водню СІ дорівнює 1.
Рівень забруднення атмосферного повітря визначено як підвищений", - повідомляє гідрометрцентр. У Красноперекопську також за даними спостережень двох стаціонарних постів в
зазначений період відзначений СІ зважених речовин дорівнює 2. Для оксиду вуглецю СІ
дорівнює 1. Для хлористого водню СІ дорівнює 4 (дуже високий - КР). Рівень забруднення
атмосферного повітря визначався як підвищений, зробили висновок фахівці. Як повідомляв
Укрінформ, у ніч з 23 на 24 серпня 2018 року на заводі з виробництва діоксиду титану в
Армянську (на півночі окупованого Криму) - філія ТОВ «Титанові інвестиції» (до окупації «Кримський титан») стався викид хімічних речовин, в результаті чого люди стали масово
скаржитися на кашель, першіння в горлі, висип, на листі дерев з'явився жовтий наліт, а в
Армянську кілька днів стояв запах кислоти. Через кілька днів окупаційні власті ухвалили
рішення вивезти з міста дітей шкільного та дошкільного віку, а дорослому населенню було
рекомендовано утриматися від вживання місцевих продуктів. З 14 по 23 вересня в
Армянську і довколишніх селах діяв режим НС, а завод було зупинено….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ООО "Титановые инвестиции", проходящие процедуру банкротства,
увеличили убыток в 2,6 раза
02.08.2019

ООО "Титановые инвестиции" (Москва, контролирует химзавод
"Крымский титан") в 2018 году увеличило чистый убыток по РСБУ в 2,6 раза
по сравнению с предшествующим годом - до 1,143 млрд рублей.
Выручка компании за год выросла на 24% - до 10,527 млрд рублей, при этом
себестоимость продаж - на 34%, до 9,962 млрд рублей, а валовая прибыль уменьшилась в
1,9 раза - до 566 млн рублей. Коммерческие расходы компании за год снизились в 1,8 раза,
до 113,1 млн рублей, но управленческие возросли - на 15%, до 1,1 млрд рублей, что привело
к росту убытка от продаж почти в 10 раз - до 611,6 млн рублей. Получить комментарий
относительно изменения финансовых результатов в компании не удалось. Согласно
опубликованным в "СПАРКе" материалам, дебиторская задолженность компании за год
увеличилась на 8,7% - до 3,964 млрд рублей, кредиторская - на 9,3%, до 7,022 млрд рублей.
Как сообщалось, в отношении ООО "Титановые инвестиции" в феврале 2018 года введена
процедура наблюдения по заявлению ВТБ (MOEX: VTBR). Задолженность компании перед
банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей. В октябре 2018 года "Крымский
титан" возобновил работу после полуторамесячного простоя, который был связан с резким
ухудшением экологической ситуации в Армянске. Одной из возможных причин выбросов
химвеществ в атмосферу власти Крыма назвали испарения с обмелевшего из-за жары
кислотонакопителя завода. Практически одновременно с запуском предприятия его
администрация сообщила, что до 2021 года в повышение экологической безопасности
завода планируется инвестировать 1 млрд рублей. ООО "Титановые инвестиции"
зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную
аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие
называется Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
Одесский припортовый завод начинает работу
после года простоя

За два роки на третину подорожчала «приватівська»
хімія для «Сумихімпрому» Фірташа
09.08.2019

ПАТ «Сумихімпром» 1 серпня уклало угоду з АТ «Дніпроазот» про
постачання гідроксиду натрію на 75,00 млн грн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро», передає портал nashigroshi.org
До кінця 2020 року залізницею поставлятимуть технічний їдкий натр марки РД по
24 486 грн./т. Перша специфікація на 12,24 млн грн. включає поставку 500 т до кінця 2019
року. У червні 2019 року Банкнотно-монетний двір Національного банку України замовив
ТОВ «Всесвіт» трохи технічного їдкого натру майже за такою ж ціною – по 24 834 грн./т. Два
роки тому, в вересні 2017 року «Сумихімпром» уклав із «Дніпроазотом» дворічну угоду
щодо технічного їдкого натру марки РД по 18 252 грн./т, що на третину дешевше.
«Дніпроазот» контролює група «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Державний «Сумихімпром» із часів Януковича контролюється групою Дмитра Фірташа
через керуючого санацією Ігоря Лазаковича, відомого як топ-менеджер Фірташа. Нинішню
закупівлю «Сумихімпром» провів без аукціону у «Прозорро», оприлюднивши лише звіт про
укладену угоду. Усього з вересня 2016 року завод таким чином підписав договорів на 3,49
млрд грн. із загальної суми угод у 4,36 млрд грн. Вартість більшості з них перевищувала
поріг для замовників у розумінні закону «Про публічні закупівлі» на товари і послуги у 200
тис грн., після якого потрібно проводити відкриті торги на одному з авторизованих у
«Прозорро» майданчиків. Акції «Сумихімпрому» належать Фонду державного майна. Проте
«Сумихімпром» не вважається замовником за законом «Про публічні закупівлі», бо підпадає
під виняток про здійснення діяльності на промисловій чи комерційній основі, а отже, не
зобов’язаний проводити відкриті торги у «Прозорро». При цьому паралельно підприємство
все ж проводило інші закупівлі шляхом аукціону в «Прозорро». Так, загалом із вересня 2016
року завод роздав 46,42 млн грн. за процедурою «відкриті торги» і 824,73 млн грн. за
процедурою «відкриті торги з публікацією англійською мовою», проте у серпні-вересні
2017 року остаточно перестало користуватися цими процедурами.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

05.08.2019

Готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод (ОПЗ)
начал запуск производства аммиака и карбамида после более чем годового
простоя. Об этом сообщил первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков.
"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск
производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки,
можно сказать, что мы на финишной прямой", – написал Щуриков в Facebook. Завод
запустился по договору переработки давальческого сырья, согласно которому минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей
пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. "Ежемесячно завод будет
получать около 60 млн куб. м газа в месяц", – уточнил Щуриков. Как известно, у ОПЗ есть
серьезные долги за газ, из-за которых подача топлива на предприятие регулярно надолго
прекращается. Последний простой в работе ОПЗ длился с апреля 2018 года. Ранее
производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января 2018 года.
Отметим, ФГИ риказом от 19.07.2019 прекратил полномочия главы наблюдательного
совета ОПЗ Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года. Об
этом говорится в сообщении предприятия. Отмечается, что ФГИ также вывел из совета еще
двух членов – Александра Визира, который в свое время был помощником народного
депутата Игоря Кононенко, и Наталью Харину. Одновременно Фонд ввел в состав совета
трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ
Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в
набсовет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко. Согласно информации на
сайте ОПЗ, в набсовете предприятия еще два представителя Фонда: Анастасия Манькивська
и Татьяна Кузуб. Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года, работает
только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год. Его работа была
остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с
"Укртрансгазом". При этом Фонд госимущества рассчитывает, что ОПЗ будет продолжать
работать и во время периода приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua, zn.ua

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 АБРАЗИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АМКУ разрешил компании из схемы Мартыненко установить контроль
над Запорожским абразивным комбинатом
06.08.2019

АМКУ разрешил Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH
(Вена, Австрия) приобрести в собственность акции ЧАО "Запорожский
абразивный комбинат", что обеспечит ей превышение 50%.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура, в частности, заявляла,
что бывший народный депутат Николай Мартыненко, а также С.Перелома, Р.Журило,
А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "Восточный ГОК" в сумме
$17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта
купли-продажи уранового концентрата для "ВостГОКа" через австрийскую компаниюпосредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участикам данной схемы. ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" занимается выпуском
абразивных изделий. Предприятие в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2,2 раза по
сравнению с 2016 г. - до 47,212 млн грн, чистый доход - на 32,3%, до 1 млрд 271,231 млн грн.
Отчет за 2018 г. не обнародовался. По данным НДУ на І квартал 2019 года, в собственности
Erentele Enterprises Ltd. и Tarewood Industries Ltd. находится по 17,3637% акций ЧАО, BH
Cement Industries (Cyprus) Ltd. (все - Кипр) - 19,5075%, Штойерманн (Австрия) - 8,0836%.
Уставный капитал ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" до допэмиссии составлял 1
млн 511,475 тыс. грн при номиналом акции 0,05 грн. 15 августа 2018 года акционеры
приняли решение увеличить уставный капитал предприятия в 4,2 раза - до 6,350 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Верховний Суд поновив арешт майна
"Рівнеазота" Фірташа
07.08.2019

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Промінвестбанку та скасував ухвалу Госпсуду Рівненської обл. від 11.02.2019 і постанову
Північно-західного апеляційного госпсуду від 07.05.2019.
Мова йде про постанови, якими, як писав Finbalance, частково було задоволено
скаргу ПрАТ “Рівнеазот” та скасовано: постанову держвиконавця від 30.10.2018 про арешт
всього рухомого та нерухомого майна ПрАТ “Рівнеазот”; постанови держвиконавця про
арешт коштів підприємства від 30.10.2018 і 05.11.2018 по виконавчому провадженню ВП
№57556013 в частині накладення арешту на кошти на рахунках ПрАТ "Рівнеазот" в банках
"Кліринговий дім" і “Альянс” та призначені для виплати зарплати працівникам, а також
податків та зборів до бюджету, пов’язаних із виплатою заробітної плати. “Суди попередніх
інстанцій, розглянувши по суті скарги ПрАТ "Рівнеазот", не перевірили чи дотримано ПрАТ
"Рівнеазот" процесуальний строк, передбачений пункту "а" частини 1 статті 341
Господарського процесуального кодексу України, для подання зазначених скарг”, зауважив Верховний Суд. Вказані “арештувальні” постанови були винесені держвиконавцем
в межах виконання судових рішень в справі №918/1164/15 про стягнення
Промінвестбанком 45,9 млн дол заборгованості з ПрАТ “Рівнеазот” як поручителя ПрАТ
"Сєверодонецьке об`єднання АЗОТ" (за договором про відкриття кредитної лінії №202199/2-1 від 23.07.2013). 15.01.2019 Північно-західний апеляційний госпсуд лишив без змін
ухвалу Госпсуду Волинської області від 06.12.2018, якою лише частково було задоволено
заяву “Рівнеазота” та надано відстрочку на погашення боргу перед Промінвестбанком до 18
березня 2019 року (тоді як хімзавод просив до грудня-2019). “Рівнеазот” наголошував, що
знаходиться “у вкрай скрутному становищі, наявна реальна загроза банкрутства
підприємства” (цитата). Як зазначало підприємство, в нього відсутні кошти та майно,
необхідні для сплати 45,9 млн дол, “а у разі припинення господарської діяльності
виконання судового рішення у справі №918/1164/15 взагалі стане неможливим” (цитата),
при тому, що воно є одним з найбільших платників податків у міста та області.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Суд удовлетворил иск Госэкоинспекции и решил остановить производство
"Понинковской картонно-бумажной фабрики"
24.07.2019

Волынский окружной админсуд удовлетворил иск Госэкоинспекции
Украины в Хмельницкой обл. и принял решение остановить производство
ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика "Украина".
В сообщении напоминается, что в апреле текущего года после массового мора рыбы
на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подало в суд на фабрику из-за
систематического загрязнения местных водоемов. Экологи неоднократно отбирали пробы
в реках и сделали выводы, что вода загрязнена химическими веществами, которые попали
в воду в результате неоднократных сбросов ПКБФ-Украина. Первоначально дело
рассматривал Хмельницкий окружной админсуд, который передал его затем на
рассмотрение в Волынский окружной админсуд. "Хотя этот суд по непонятным причинам
безосновательно отказал в удовлетворении другого административного иска с
требованием аннулирования разрешения этому предприятию на специальное
водопользование на основании предписания Госэкоинспекции Украины", - отмечается в
сообщении. По информации министерства, во второй декаде апреля экологи просили
Госагентство водных ресурсов Украины снизить для ПКБФ-Украина лимиты сброса
загрязняющих веществ в реку Хомора. Как сообщалось, обвинения в адрес Понинковской
КБФ в несанкционированном сбросе неочищенных отходов в реку появились в 2016 году
после создания инициативной группы "Патриоты – за чистый Случь", выступавшей, в том
числе, за закрытие фабрики. На фабрике тогда считали ситуацию во многом "раздутой",
поскольку "проверки не выявили серьезных нарушений природоохранного
законодательства". Понинковская фабрика (ранее - Пониковский картонно-бумажный
комбинат), некогда крупнейший производитель школьных тетрадей, основана в пгт
Понинки (Хмельницкая обл.) более 200 лет назад. В настоящее время имеет одно основное
производство – бумажно-картонное, выпускает гофротару. В 2011 году созданное на базе
комбината ООО "Понинковский КБК" было приобретено Объединенной картонной
компанией (ОКК) николаевского бизнесмена Николая Лобова. Согласно госреестру, затем в
2012 году в Луцке зарегистрировано ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика",
владельцем которой на сегодня является "ОКК-Украина" (Луцк), а конечным бенефициаром
- гражданин Белиза Рубен Альберто Ланза. Он же является конечным бенефициаром
зарегистрированного в январе 2017 года ООО "ПКБФ-Украина" по другому адресу в Луцке
(который совпадает с адресом "ОКК-Украина"). По данным ассоциации "Укрпапир", ведущее
сегодня производственную деятельность ООО "ПКБФ-Украина" в январе-июне 2018 года
выпустило продукцию на сумму 684 млн грн, что на 4% меньше аналогичного показателя
первого полугодия 2018 года. При этом выпуск гофротары вырос на 22%, до 34,3 млн кв.м.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Акционеры Сумское НПО полностью переизбрали
состав набсовета

Небо и море. Как Украине выйти из тупика
в модернизации авиации и флота

29.07.2019

23.07.2019

К 2019 г. модернизация национальных вооруженных пришла к
некоему логическому тупику - все образцы, которые доступны военной
промышленности или уже запущены в производство, или вот-вот будут
приняты на вооружение.
Западные союзники уже в основной массе очертили масштабы и ассортимент
помощи. Однако остаются кардинальные проблемы с перевооружением на двух направления - авиация и флот. Причем, несмотря на схожесть (советские стандарты и невозможность капитальных вложений) есть и серьезные различия. Так, чисто теоретически наша
промышленность может обеспечить хотя бы минимальные потребности флота - но для
этого нужны деньги и время. Не так давно, во время посещения Николаевского
судостроительного завода президентом Зеленским, министр обороны Полторак предложил
арендовать цех Черноморского судостроительного завода, который занимался реализацией проекта "Корвет", закончить сваривание корпуса, и перевезти его на Николаевский
судостроительный завод, где и завершить строительство корвета. При этом все СМИ
отмечают, что Зеленский такое предложение одобрил. Однако тут возникает вопрос в цене
и времени. Так, в настоящий момент при общей готовности корабля в 32%, и готовности
корпуса в 80%, требуется ещё 5,8 млрд. грн. (около € 200 млн). Найдутся ли такие деньги в
военном бюджете вопрос открытый. Не все просто и со временем - проект корвета,
разработанный еще далеко до 2014 г. подразумевал установку вооружения российского
производства. А теперь нужно время и дополнительные деньги чтобы переделать его под
отечественные или западные (которые еще непонятно продадут ли нам) системы. И еще фактически в ближайшее время кроме корвета и катеров отечественные судостроители не
могут больше ничего "выкатить". С авиацией все гораздо хуже - наши авиастроители не
смогут предложить универсальный боевой самолет - даже при вложении огромных средств
и времени. Поэтому остается вариант закупки (лизинга, получения бесплатно) техники изза рубежа. В морской сфере первые шаги уже сделаны - США передают целых два
патрульных катера типа "Айленд" с перспективой получения еще двух. Но тут есть целый
ряд проблем, которые решаются очень долго (два года для воюющей страны - это
недопустимо долго), к тому же на сегодня совершенно непонятно какое именно
вооружение они получат. Ведь стандартов НАТО у нас нет - все вооружение еще советского
образца. Поэтому говорить о получении техники западного образца еще очень рано. Зато
есть другой путь, о котором в последнее время заговорили на разных уровнях. Это закупка
старой советской техники в тех странах, которые либо переходят на технику западного
образца или просто модернизируют свои вооруженные силы. Что касается авиации, то тут
вполне реально скупить некоторое количество МиГ-29 и Су-27, несколько модернизировать и таким образом за небольшие деньги улучшить свои боевые возможности. При
этом конечно работая в направлении получения техники западного образца, для которой
потребуется полное изменение системы подготовки и переподготовки летно-технического
состава (возможно с покупкой новых учебных машин), модернизация аэродромной сети, а
также переход на вооружение западных стандартов (тут вовсю может быть задействована
и отечественная промышленность). Чисто теоретически можно говорить о том, что те же
штук 40-50 МиГ-29 вполне можно по довольно адекватным ценам скупить в Болгарии,
Польше, Словакии, Венгрии и Узбекистане (очевидно, что поставки из России и Беларуси
даже не стоит серьезно рассматривать). А производство Су-27 налажено в Китае, который
не прочь по своим геополитическим амбициям зайти на наш рынок. Уже сегодня наши
авиазаводы производят часть авиационных комплектующих как для МиГ-29, так и для Ан26 закупают именно в КНР. К 2019 г. модернизация национальных вооруженных пришла к
некоему логическому тупику - все образцы, которые доступны военной промышленности
или уже запущены в производство или вот-вот будут приняты на вооружение. …
Читать полностью >>>
© Михаил Жирохов, военный эксперт
По материалам dsnews.ua
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Чистый убыток "Мотор Сич" по МСФО
составил 425,8 млн грн
30.07.2019

Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по МСФО по итогам
января-июня 2019 г. составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный
период 2018 г. компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.
Согласно финансовому отчету "Мотор Сич", размещенному в системе раскрытия
информации НКЦБФР во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого полугодия
2019 г. сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 4 млрд
102,36 млн грн. С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый
убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во
втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.
В І полугодии объем незавершенного строительства возрос на 1,12 млрд грн – до 11,71
млрд грн, готовой продукции – на 0,31 млрд грн, до 1,56 млрд грн. В то же время
дебиторская задолженность предприятия снизилась в 2,1 раза – до 0,69 млрд грн.
денежные средства – в 2,9 раза, до 0,52 млрд грн. Как отмечает "Мотор Сич", в настоящее
время активно работает над новым вертолетом гражданского назначения МСБ-8,
предназначенным для выполнения широкого спектра коммерческих задач. Выполняются
исследовательские работы, результаты которых будут использованы для сертификации
машины. На первом опытном экземпляре установлены двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В и
модернизированный главный редуктор ВР-14МС. На следующей стадии работ планируется
замена металлических лопастей несущего винта на композитные. Для их производства на
мощностях "Мотор Сич" выполняется монтаж технологического оборудования, проводятся
пусконаладочные работы. Согласно документу, планируется увеличение максимальной
взлетной массы вертолета до 15 тонн, для чего количество лопастей будет увеличено до
шести, разработана новая втулка несущего винта. Ожидается увеличение грузоподъемности до 5000 кг внутри грузопассажирской кабины и до 6000 кг на внешней подвеске.
Модификация МСБ-8 с увеличенной взлетной массой получит более мощные двигатели и
новый редуктор собственной разработки ВР-17, который на данном этапе проходит
стендовые испытания. Кроме увеличенной взлетной массы и полезной нагрузки,
гражданский вертолет МСБ-8 должен иметь улучшенные летные характеристики:
ожидаемая максимальная высота полета – 7500 м, перегоночная дальность – 1467 км.
Помимо этого, "Мотор-Сич" возлагает надежды на универсальность воздушно-турбинного
привода ВТЭ-2,5МС, который позволяет производить электрическую энергию из тепловой
энергии широкого диапазона низкокалорийных видов топлива, в том числе полученной
при утилизации твердых бытовых отходов, шахтного метана, синтетических газов, отходов
сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время привод проходит очередной этап
испытаний в Карчеве (Польша) в составе польской энергетической установки. Топливом
для него является микро-биомасса, полученная путем переработки шелухи зерновых
культур. ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для
авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Акционеры ПАО "Сумское машиностроительное НПО" переизбрали
состав набсовета, в который, как и ранее, вошли представители мажоритария
Stremvol Holdings Ltd, владеющего 83,736% акций общества.
Согласно информации в системе раскрытия информации Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняло общее собрание
акционеров компании 26 июля. В новый состав набсовета от Stremvol Holdings вошли два
представителя юридической фирмы "Тычина и партнеры" (Киев) – ее директор Оксана
Тычина и старший юрист Ольга Харина. Кроме того, членом НС стал советник по
финансовым вопросам АО "Смарт-Холдинг" Олег Третьяк (тогда как из состава НС выбыл
гендиректор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин) и юрисконсульт холдинга Елена
Степанчук. Новым главой набсовета стал Александр Гаджиенко, который, согласно
публикации, с 14 марта 2014 года – пенсионер, а до этого занимал должность начальника
управления организации труда и заработной платы Сумского НПО. Новый набсовет избран
сроком на три года В свою очередь из состава НС, помимо А.Пертина, выведены Галина
Овденко, Эльвира Шумилова и Евгений Сарапулов. По решению собрания акционеров
также переизбран состав ревизионной комиссии Сумского НПО – в него вошли начальник
управления экономической безопасности объединения Юрий Лаптур, начальник отдела
платежей управления финансов общества Станислав Коробченко и замдиректора по
персоналу Леонид Борисенко, который возглавил ревкомиссию. Помимо этого, акционеры
утвердили в должности генерального директора Сумского НПО Владимира Лукьяненко,
который исполнял обязанности руководителя с 23 апреля текущего года. Сумское НПО один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и
комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры
насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и
нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций. в 2018 году чистый
убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158 млн грн, чистый
доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: Сумское НПО реструктуризировало до
2030 года задолженность за э/э на 167 млн грн. >>>

Укроборонпром уволил менеджера Порошенко
из Зоря-Машпроект
31.07.2019

ГК Укроборонпром 29 июля назначил и.о. гендиректора
николаевского научно-производственного комплекса газотурбостроения
Зоря-Машпроект Николая Тройнича.
"С осени 2008 г. Николай Тройнич получил должность директора по производству
ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект", а с 2011 года - он заместитель генерального директора по
производству", - говорится в сообщении. Как отмечают Наші гроші, до этого предприятием
руководил депутат Николаевского горсовета от Блока Петра Порошенко Константин
Картошкин, который на последних выборах возглавлял городской избирательный список
партии. Картошкин долгое время был директором Севастопольского морского завода,
который до оккупации Крыма принадлежал Петру Порошенко. "Зоря" - "Маршпроект" он
возглавил 29 июля 2014 года. Назначение произошло вскоре после того, как
Укроборонпром возглавил Роман Романов, ранее руководивший президентской кампанией
Порошенко в Херсонской области. До выборов Романов занимался продажей авто, в том
числе корпорации Богдан Олега Гладковского, который до марта занимал должность
первого заместителя секретаря СНБО и отвечал за деятельность оборонно-промышленного
комплекса. Указ об увольнении Гладковского был подписан после обнародования серии
расследований программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" о коррупции при закупке
оборудования и запчастей Укроборонпрома. Участником сделок был сын Гладковского Игорь. Также в обнародованной расследованием переписке участников схемы упоминался
нынешний руководитель Укроборонпрома Павел Букин, который был назначен на
должность указом президента Порошенко в феврале 2018 года. ГП "НПКГ "ЗоряМашпроект" - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного
оборудования, монополист на рынке стран б.СССР в сфере разработки и производства
газовых турбин для кораблей военного флота. Существенную долю в структуре портфеля
заказов НПКГ также составляет оборудование для нужд энергетики и газотранспортного
сектора. В частности, "Зоря-Машпроект" является одним из крупнейших на территории
б.СССР производителем и поставщиком оборудования для компрессорных станций
магистральных газопроводов. Почти вся продукция НПКГ поставляется на экспорт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
ФГИ продал активы «Винницкого оптикомеханического завода»
05.08.2019

Отделение ФГИ во Винницкой и Хмельницкой областям выставило на
продажу помещения, которые находились на забалансовом счете ООО
«Винницкий оптико-механический завод».
Продажа осуществлялась путем приватизации малого объекта. В продаваемые
активы вошли нежилые встроенные помещения общей площадью 388,1 кв. м. Цена
продажи составила 1,724 млн грн. Напомним, в начале октября 2006 г. ФГИ продал за 10,6
млн грн. 99,9% акций Винницкого оптико-механического завода, некогда одного из основных
производителей геодезических инструментов в СССР. Купившее акции винницкое СП
«Сперко-Украина» заявило, что не планирует возрождать на предприятии изготовление
профильной продукции и будет использовать его площади для наращивания выпуска
лекарств. 6 октября Фонд государственного имущества Украины после нескольких лет
безуспешных попыток продать 99,9% акций Винницкого оптико-механического завода
сумел, наконец, избавиться от этого актива. На открытых торгах Украинской
международной фондовой биржи контрольный пакет акций этого гиганта советской
индустрии геодезического оборудования (во времена развитого социализма он назывался
«Аэрогеоприбор») был приобретен по номинальной стоимости 10,6 млн грн. в интересах
винницкой фармацевтической компании «Сперко-Украина». Как стало известно «ДС», она
еще с 90-х годов работает на территории оптико-механического завода, выкупив у него
часть свободных площадей. Теперь компания будет распоряжаться всеми активами
предприятия, занимающего огромную территорию в 279 га. Благо, что отчаявшийся
выгодно сбыть государственное имущество Фонд пошел на конкурсную продажу, не
подразумевающую возложения на покупателя инвестиционных обязательств. «СперкоУкраина» является совместным испанско-украинским предприятием, основным
учредителем которого с долей более 90% является испанская компания Ukrafarma. О
последней известно, что она имеет отношение к известной испанской фармацевтической
компании Alcala Farma, выступившей соучредителем Ukrafarma вместе с рядом испанских
бизнесменов, ключевую роль среди которых играет Ильдефонсо Карраскос. С украинской
стороны в создании СП с поддаными короля Испании приняли участие Людмила Борисова
(директор «Сперко-Украина») и Александр Гуменчук (коммерческий директор совместного
предприятия).
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com, dsnews.ua
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 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Що буде з авіацією України: секретар РНБО
дав відповідь

У Черкасах готують до запуску завод із
виробництва холодильників
24.07.2019

Чеський холдинг Saturn готує до запуску завод із виробництва
холодильників - це 30 мільйонів доларів сумарних інвестицій. Про це
повідомляє Ukraine News Today, передає shotam.info
Потужність заводу 300 000 холодильників на рік. Тут з’явиться 500 робочих місць.
Ринки збуту: Україна, країни ЄС. Вже цієї осені на виробництві розпочнуть виготовляти
холодильники 9-ти різних видів. Як повідомлялося, холдинг Saturn Home Аppliances (Чехія)
інвестував $30 млн у виробництво побутової техніки в Черкасах. Новий завод
розташований на території колишнього машинобудівного заводу «Строммашина». На
початку 2018 році на підприємстві запустили виробництво духовок. Виробництво
холодильників планувалося налагодити в березні цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Суд ввів процедуру санації ПАТ "Веста-Дніпро", в якого
мільярдні борги перед банками
25.07.2019

Госпсуд Дніпропетровської обл. в справі №904/1012/14 про визнання банкрутом АТ “Веста-Дніпро” задовольнив клопотання розпорядника майном та ввів процедуру санації компанії строком до 17.01.2020.
Згідно з судовими матеріалами, напередодні (16 липня) відповідне рішення щодо
санації було прийняте зборами кредиторів та зборів комітету кредиторів. Провадження в
справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було відкрите ще в 2014 році.
13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської обл. затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши
в нього в т.ч. вимоги: ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги);
Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги); Кредит Дніпро - 276,6
млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги); БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн
грн - четвертої черги); ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги);
банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги); Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої
черги). Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених
заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн. Засновник акумуляторної групи “Веста” Віктор Дзензерський, батько нардепа Дениса Дзензерського (заступник голови комітету ВР
питань фінансової політики і банківської діяльності). У 2011 році корпорація Westa
здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні
інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами
з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компанія SEBN UA створює 500 нових робочих
місць у Хмельницькому
06.08.2019

У місті Хмельницькому вже рік працює та успішно розвивається
компанія SEBN UA, що виготовляє автомобільну електропроводку для
відомих світових автомобільних брендів.
У зв'язку зі збільшенням замовлень від головного клієнта компанії – концерну
Volkswagen підприємство збільшує чисельність персоналу, а тому до кінця поточного року
планується створити ще 500 нових робочих місць. Компанія пропонує офіційне
працевлаштування з першого дня на виробництві для кваліфікованих працівників різного
напряму. Кожен працівник проходитиме навчання та отримає відповідну підтримку.
Сучасні безпечні умови праці та соціальний пакет гарантовано.
Читати повністю >>>
За матеріалами khm.gov.ua
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Аналіз ринку холодильних агрегатів
і станцій в Україні
24.07.2019

Застосування холодильного обладнання нерозривно пов'язане з
виробництвом, зберіганням і транспортуванням продуктів, що швидко
псуються, головним чином, харчових.
Звідси і три основних напрямки розвитку ринку холодильних агрегатів і станцій в
Україні. По-перше, це торгові мережі та готельно-ресторанний сектор, по-друге промислове виробництво харчових продуктів і по-третє - зберігання і транспортування
замороженої та охолодженої продукції - холодна логістика. Аналіз ринку холодильних
агрегатів і станцій в Україні показує, що на ньому переважає імпортна техніка, частка якої
становить 80% від загального обсягу. Більшість постачальників - дилери закордонних
виробників, які завозять до нас агрегати і комплектуючі і здійснюють складання
устаткування відповідно до вимог покупця. У деяких випадках можуть частково
використовуватися елементи техніки вітчизняного виробництва, але про те, наскільки це
поширене явище, сказати важко, тому що окрема статистика щодо цього питання відсутня.
Оскільки угоди на ринку промислового холодильного обладнання здійснюються в
основному між компаніями, вони володіють усіма особливостями, які характерні і для
інших B2В ринків. Головним критерієм угоди є її вигідність як для продавця, так і для
покупця. Компанії-споживачі, перш ніж прийняти рішення про покупку устаткування,
зазвичай аналізують весь спектр пропозицій, проводять тендери і переговори. Важливим є
не тільки функціональність і вартість самої техніки, але і супутній сервіс - доставка,
налагодження, обслуговування. На ринку B2B на перший план виступає майстерність
ведення переговорів, тоді як реклама і маркетинг менш важливі. Основними каналами
збуту холодильного обладнання є спеціалізовані магазини і торгові мережі, інтернетмайданчики і прямі продажі через торгових представників. Найкращий результат дає
комбінування цих способів продажу. За результатами аналізу ринку холодильних агрегатів
і станцій в Україні можна зробити висновок про те, що даний ринок динамічно
розвивається і така тенденція збережеться в середньостроковій перспективі. Цьому
сприятиме як необхідність заміни існуючого обладнання, велика частина якого
знаходиться в зношеному стані, так і розширенням сфери використання холодильних
агрегатів. З кожним роком зростають обсяги виробництва, зберігання і транспортування
продуктів, що вимагають дотримання при цьому спеціальних температурних режимів - це
пов'язано як з внутрішнім споживанням, так і зі збільшенням експортних поставок.
Очікується, що зі збільшенням ємності ринку холодильних агрегатів і станцій, підвищенням
загальної культури виконання виробничих операцій в Україні, іноземні компанії будуть
прагнути організувати випуск цього обладнання на території країни, що стане ще одним
джерелом інвестицій в національну економіку.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
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Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про бажання відновити
державний авіабудівний завод "Антонов", залучивши до виготовлення
пріоритетних перспективних літаків нових партнерів.
«Маленький приклад. "Антонов" – підприємство, яке входить в склад Укроборонпрому, протягом багатьох років отримувало державне фінансування на розробку моделей.
Вони розповідали, які ці літаки унікальні та найкращі в світі. А далі вони були нікому не
потрібні ні Україні, ні закордонним фахівцям. Бо окрім розповіді про унікальність товару не
йшло нічого. Навіть виробництва немає цього товару. "Антонов" – це мій біль. Я виріс біля
"Антонова". Я пам’ятаю, коли зранку вони випробовували двигуни. Тоді я був маленьким,
жив в Академмістечку. Для мене це звук, під який я виріс. Я хочу, щоб "Антонов" розвивався.
Ця політика, яка була до цього, була спрямована на його руйнування. Зараз це досить
складно зробити, я це підтверджую. Тому що технології рухаються вперед. Дуже багато
перспективних літаків вже не є такими. Але все ще є можливості, і ми маємо максимально
ними скористатися. Чи це має бути в рамках "Укроборонпрому", чи ні – це абсолютно
окреме питання. Але важливо зробити наступне. Перше – треба шукати партнерів для
розвитку "Антонова". Можливо, по окремих літаках. Друге – необхідно визначити ці
пріоритетні перспективні літаки. І максимально робити так, аби кожну перспективну
модель доводити до ринку. Це є ключове. Кількість розробок в сучасному світі, ви праві, –
це просто привід ще раз приїхати на завод, виділити гроші, щось там перерізати (якусь
стрічку) і все. Але не для цього ми тримаємо величезне підприємство і стільки спеціалістів,
які спроможні набагато більше», - розповів Данилюк в інтерв'ю: Про плани на прем'єрське
крісло та скорочення уряду журналісту 24 каналу для програми "Голобородько".
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
Для потреб ЗСУ завод "НАРП" одночасно ремонтує бомбардувальник та
відновлює літак-амфібію
05.08.2019

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" нині одночасно
працює над посиленням авіаз'єднань тактичної, військово-транспортної
та військово-морської авіації Повітряних сил Збройних сил України.
"Наразі на заводі йде ремонт надзвукових літаків - фронтового бомбардувальника
Су-24М та розвідника Су-24МР, модернізація військово-транспортного Іл-76МД, а також
ремонт окремих вузлів та агрегатів унікального для України протичовнового літака-амфібії
Бе-12", - повідомляє в понеділок прес-служба "Укроборонпром". Згідно з повідомленням, під
час цих робіт здійснюється повна перевірка всіх вузлів і агрегатів літаків, за результатами
якої виконується ремонт чи їх повна заміна. "Такий ремонт включає складні роботи з
відновлення планера та численних систем. А їхня якість доводиться всебічними
випробуваннями, після яких відновлені машини приймають українські льотчики", зазначають у держконцерні. В "Укроборонпромі" наголошують, що цього року "НАРП"
отримало унікальне замовлення - ремонт окремих вузлів та агрегатів протичовнового
літака-амфібії Бе-12, який здатний знищувати надводні та підводні цілі противника. "Крім
того, завдяки роботі миколаївського "НАРП" українське військо озброєне унікальними за
своїми характеристиками надзвуковими бомбардувальниками Су-24М, які піднімають до 8
тонн різноманітного озброєння", - йдеться в повідомленні. За інформацією ДК, можливості
цього літака дають йому змогу на мінімальній висоті "проходити" повз протиповітряну
оборону та знищувати цілі в тилу противника, зокрема і високоточними ракетами. Су-24М
має крило зі змінною стрілоподібністю, яке забезпечує найкращі аеродинамічні
характеристики на всіх режимах польоту, включно з надзвуковою швидкістю в 1700
км/год. Водночас для виявлення цілей і контролю над противником миколаївський "НАРП"
ремонтує для української армії Су-24МР - надзвуковий літак-розвідник, створений на базі
Су-24, який може здійснювати розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього
його обладнано РЛС бокового огляду, яка дає змогу фіксувати наземні об'єкти, зокрема
фортифікаційні споруди та техніку. Су-24МР також обладнано чутливими камерами з
високою роздільно здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для
виявлення замаскованих об'єктів. Окрім ремонту Су-24М та Су-24МР, "НАРП" нині працює
над модернізацією військово-транспортного літака Іл-76МД. Цей літак також проходить
ремонт й отримує сучасне пілотажно-навігаційне обладнання згідно з вимогами ІКАО. Це
дасть йому змогу виконувати завдання у будь-якій точці світу та брати участь у спільних
операціях із країнами-членами НАТО. Саме Іл-76МД, який здатний перевозити вантажі
максимальною масою до 60 тонн, разом із машинами "Антонова", є основним військовотранспортним літаком Повітряних сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
«Антонов» і «Мотор Січ» уклали півторарічну угоду
про сервіс двигунів на 920 мільйонів
08.08.2019

ДП «Антонов» 5 серпня уклало угоду з ПАТ «Мотор Січ» про послуги
щодо авіаційних двигунів на 920,00 млн грн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро», передає портал nashigroshi.org
До кінця 2020 року виконають доопрацювання та відновлювальний ремонт та
нададуть технічну допомогу щодо авіаційних двигунів Д-18Т серії 3, Д-436-148, АІ-450МС,
АІ-24ВТ, АІ-20М серії 6, призначених для цивільних літаків Ан-124-100 «Руслан», Ан-225
«Мрія», Ан-148, Ан-32, Ан-12. Обсяг замовлення буде вказуватися у додаткових угодах.
Перша додаткова угода від 6 серпня передбачає авансоване відновлення на базі замовника
двигуна Д-18Т серії 3 №3871803503041 заміною монтажу датчиків обертів КСД-КВД.
«Мотор Січ» контролює екс-нардеп В’ячеслав Богуслаєв. Детальніше про завод – у новині
«При Зеленському вирішили впустити китайців на «Мотор Січ», чий прихід за часів
Порошенка СБУ вважало диверсією». За даними «Наших грошей з Денисом Бігусом», «Мотор
Січ» і після нападу Росії на Україну зберегла відносини з країною-агресором попри заборону
на експорт військової техніки до РФ. Виявилось, що завод постачає до РФ запчастини через
фірму, через яку син Гладковського завіз «еб*ные высотомеры».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Николаевский судоремонтный завод отремонтирует
десантный корабль

США передадуть два катери українським
прикордонникам
23.07.2019

США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби. Про це сказав радник з програми експертного
контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр.
«Ми працюємо з української стороною у питаннях охорони морських кордонів і
виявили потребу у розбудові не лише інфраструктури морських підрозділів, а й
необхідність оновлення флоту. Тому було прийнято рішення про надання морській охороні
прикордонної служби двох катерів, які обслуговуватимуть 25 осіб», - сказав він. У свою
чергу, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що США
продовжать надавати допомогу Україні через агресію Російської Федерації, зокрема на морі.
Він зауважив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки
не лише для України, а і для всього світу. США розуміє, що Україна потерпає від Російської
Федерації через перепону свободи судноплавства. «Україна - це ворота між Сходом і
Європою, тому ми повинні допомагати Україні», - сказав він. У цьому контексті він
повідомив, що США виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у
містах Маріуполь та Бердянськ, і наразі є необхідність створення сучасних центрів їх
постійної дислокації та для ремонту суден. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Зеленский решил вопрос погашения задолженности по зарплате
работникам ГП "Николаевский ССЗ"

01.08.2019

В начале августа на ГП «Николаевский судостроительный завод»
должен стать в ремонт средний десантный корабль пр.773 «Юрій
Олефіренко» (он же «Кіровоград», он же «СДК-137»).
Как сообщил гендиректор НСЗ Валерий Калашников, 30.07.2019 г, в Одессе должны
были подписать контракт на ремонт среднего десантного корабля «Юрій Олефіренко»,
который прибудет в акваторию верфи 6-7 августа, сообщает Судостроение и ремонт. Надо
полагать, что часть средств от этой работы пойдет на погашение «зарплатной»
задолженности «НСЗ» перед «Укроборонпромом», пишет издание. Издание отмечает, что
хотя ранее некоторые ремонты СДК «Юрій Олефіренко» проходили через тендерную
площадку ProZorro, на этот раз информации о конкурсе по этому кораблю нет. «Юрій
Олефіренко» (L401) был построен в 1971 г. в Польше, на гданьской «Северной верфи» как
«СДК-137». В 1973 находясь в составе Средиземноморской эскадры СССР, сбил израильский
истребитель F-4 Phantom. В 1994 г., после вхождения в состав ВМСУ, получил бортовой
номер U-401 (ныне используется НАТОвский вариант L401) и название «Кіровоград». В
2016 корабль переименован в память о капитане 1 ранга Юрие Олифиренко, погибшем на
Донбассе, в бою под Мариуполем. Длина СДК пр.773 составляет 81.3 м, ширина 9.3 м, осадка
1.2 м/2.6 м (нос/корма), полное водоизмещение 1250 т, суммарная мощность двух главных
двигателей 4400 л.с., скорость полного хода – 18 уз. Корабль может взять на борт 6 танков,
либо до 200 человек десанта, бортовое вооружение: 2 x 2 30-мм АК-230, 2?4 ПУ ПЗРК
«Стрела-3» (боекомплект 32 ПЗРК), 2?18 140-мм РСЗО «Град-М».
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net

23.07.2019

По поручению президента Украины Владимира Зеленского решен
вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам
государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод"
"23 июля государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о выполнении
поручения президента в полном объеме. По его информации, на счета государственного
предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по
заработной плате перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, перечислено 31,7 млн грн для
выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов
и сборов, связанных с расчетом на оплату труда", - говорится в обнародованном сообщении.
В Офисе президента напомнили, что во время рабочей поездки в Николаевскую область 17
июля Зеленский получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками
этого предприятия. Президент поручил генеральному директору "Укроборонпрома" Павлу
Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Стартовала демилитаризация крейсера
"Украина"
25.07.2019

Вскоре начнутся работы по демилитаризации недостроенного
ракетного крейсера проекта 1164 шифр «Атлант», который находится
недостроенным на территории ГП "Николаевский судостроительный завод".
Генеральный директор "Николаевского судостроительного завода" Валерий
Калашников во время брифинга сказал, что соответствующее поручение уже подписано и
вскоре заводчане приступят к выполнению работ. Демонтировано вооружение и
оборудование будет использовано на кораблях Военно-морских Сил ВС Украины. «Я его еще
не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение о демилитаризации
недостроенного крейсера «Украина» уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий
процесс демилитаризации. Демонтировано вооружение и оборудование будет установлено
на кораблях ВМС», - отметил Калашников. Процесс демилитаризации займет около 3 лет.
Кроме работников ГП "Николаевский судостроительный завод", будут также привлечены
специалисты ряда других предприятий. Ракетный крейсер проекта 1164 шифр «Атлант»,
был спущен на воду 11 августа 1990. Он закладывался как ракетный крейсер
«Комсомолец», 23 марта 1985 года был переименован в «Адмирал флота Лобов», с 1998
года - «Украина». С июня 2011 года без названия. Фактически работы по строительству
этого корабля были остановлены в 90-х годах. После этого неоднократно звучали
заявления о его достройке, создание музея или продаже России как стране эксплуататоров
однотипных крейсеров. Основное проектно-плановое вооружение крейсера состоит из
зенитного ракетного комплекса C-300Ф «Форт» (по имеющейся информации не было
установлено), 16 пусковых установок противокорабельных ракет «П-1000 Вулкан» (в
Украине ракет этого типа на вооружении ни находилось). ...
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
Нібулонівські суднобудівники встановили основний пост
керування плавкраном NIBULON MAX
31.07.2019

Суднобудівники нібулонівської верфі продовжують працювати над
найбільшим в історії заводу замовленням – 140-метровим плавкраном зі
сховищем для зберігання зерна на 10 тис. тонн NIBULON MAX.
На сьогодні вже добігає кінця формування надбудови судна, зокрема встановлені
секції ходового містка – основного посту керування, що за проєктом оснащений 30
ілюмінаторами, встановлення яких вже розпочато. Тим часом готується до завантаження
на судно пульт судноводіння та сигнальна щогла. У машинному відділенні потужного
плавкрана монтуються та паралельно випробовуються системи енергетичної установки,
готуються до прийому дизельного пального паливні цистерни. Водночас у приміщенні
головного розподільного щита ведеться підключення кабелів і підготовка до прийому
берегового електроживлення. У житловому контурі завершуються роботи з випробування
систем під зашиття, а в готових приміщеннях розпочато встановлення панельного
зашиття. Тим часом столярний цех заводу вже взявся за виготовлення суднових меблів. На
палубі встановлено якірно-швартові лебідки, розпочато монтаж кранів навантаження
провізії і рятувальних засобів, а також спуско-підйомного пристрою рятувальної шлюпки.
Тим часом на передстапельному майданчику готуються кришки люкового закриття, а
також розпочато збирання суднових кранів компанії Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH
(Німеччина) з робочим навантаженням у 45 тонн кожен. Паралельно з добудівними
роботами на наймасштабнішому замовленні суднобудівно-судноремонтний завод вже
готує до установки на стапельне місце заставні секції першого із чотирьох запланованих
виробничою програмою несамохідного судна-майданчика проєкту В1500, призначеного
для перевезення різних незернових вантажів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Нібулон»
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На Херсонской верфи СМГ меняют технику
на суперсоверменную
02.08.2019

Специалисты Херсонской верфи компании Смарт Мэритайм Груп
приобрели и готовят к работе кромкоскалывающую машину UZ-50 Triumph,
которая будет применяться при обработке металлических листов.
Перенять передовые технологии и самый лучший опыт своих коллег – с этой целью
херсонские судостроители только за последний год посетили верфи Румынии, Хорватии, 2
судостроительных завода в Голландии, завод по обработке металла в Прибалтике, а также
ряд предприятий по изготовлению металлоконструкций в Украине. «На нашем
производстве должны применяться только лучшие технологии и современная техника» таков девиз компании СМГ. Кромкоскалывающая машина позволяет строго задать
необходимый угол фаски, а фреза дает практически зеркальную поверхность обработанной
кромки детали. «Подготовить хорошего оператора на такую машину – непросто, на это
уходит не менее трех месяцев. Но у нас сейчас такая возможность есть. Мы отработаем
процесс на деталях строящегося корпуса танкера-химовоза VEKA» - рассказал о планах по
внедрению новой техники главный технолог Херсонской верфи Олег Купянский. Отметим,
Смарт Меритайм Групп произвел закладку третьего насыщенного корпуса танкерахимовоза 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 составляет 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.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт Мэритайм Груп
Судостроительный завод в оккупированном Крыму
рассчитывает на греческие контракты
05.08.2019

Один из крупнейших крымских судостроительных заводов «Залив»,
захваченный оккупантами во время аннексии полуострова РФ, ведет
переговоры с греческими партнерами о ремонте и строительстве танкеров.
«Нам поступило предложение греческих заказчиков на проведение ряда работ,
прежде всего, по судоремонту, по судам крупного водоизмещения типа «Афрамакс» (в
основном нефтеналивные танкеры с дедвейтом от 80 тыс. до 120 тыс. тонн – прим. ТАСС).
<...> Мы готовы сегодня предоставить услуги крупнотоннажного судостроения. Идет
формирование параметров и предложений», - сказал директор завода Игорь Обрубов. По
его словам, завод участвует в нескольких конкурсах на заказы от российских
судовладельцев. «До конца года мы будем иметь [контракт на] одно серьезное судно с
большим водоизмещением. А на следующий год предусмотрено в программе еще два
объекта», — сказал руководитель завода. Обрубов отметил, что «Залив» по-прежнему будет
специализироваться на производстве крупнотоннажных судов, но готов выступать
партнером крымского завода «Море» по проекту сборки пассажирских теплоходов
«Комета». Сейчас производственный потенциал завода используется на треть. В 2020 году
на предприятии планируется модернизация, в 2019 году на заводе стартовал пилотный
проект по повышению производительности труда в рамках профильного нацпроекта. В
июне на заседании Морской коллегии в оккупированном Севастополе вице- премьер РФ
Юрий Борисов сообщил, что судовладельцы не подали предложений по загрузке
судостроительных предприятий Крыма на период после 2022 года. Для поиска контрактов
предлагалось принять специальные меры. Судостроительный завод «Залив» — одно из
крупнейших промышленных предприятий оккупированного Крыма, работает на рынке
судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают в
себя сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство
крупнотоннажных судов длиной до 340 метров различного класса и назначения. По
данным предприятия, мощности действующих цехов позволяют перерабатывать порядка
25 тысяч тонн металла в год. Издане также сообщает, что сейчас завод выполняет сразу
несколько заказов для стран Азии и Африки.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
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Киевский электровагоноремонтный завод получил
убыток в размере 7,4 млн грн

Корпорация "Богдан" уведомила послов стран "большой семерки" и
офис ЕБА о "политически мотивированных действиях"
25.07.2019

АО "Киевский ЭВРЗ", входящий в АО "Укрзализныця", завершило
январь-июнь 2019 г. с убытком в размере 7,42 млн грн, тогда как за
аналогичный период 2018 г. чистая прибыль составляла 4,49 млн грн.
Согласно обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР финотчету
предприятия, его чистый доход сократился на 30% - до 158,16 млн грн. При этом завод
получил 3,24 млн грн валовой прибыли (против 13,7 млн грн аналогичного периода годом
ранее), а от операционной деятельности - 6,37 млн грн убытка (против 5,9 млн грн
прибыли). Киевский электровагоноремонтный завод, основанный в 1868 году как
мастерские по ремонту паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте
электропоездов для железных дорог Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин,
электродвигателей и колесных пар, изготовлении запчастей. В 2017 году завод увеличил
чистый доход на 68,8% к 2016 году - до 430 млн грн, чистая прибыль составила 14,5 млн
грн против 0,77 млн грн, за 2018 год отчетность в НКЦБФР отсутствует.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В египетском городе курсируют уже два
украинских трамвая "Татра-Юг"
25.07.2019

На трамвайных линиях в египетском городе Александрия уже
работает два украинских трамвая К1Е6, изготовленных компанией "ТатраЮг". Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию производителя.
Предприятие из Днепра, которое выпускает трамвайные вагоны на мощностях
днепровского завода «Южмаш», продолжает поставки трамваев в Египет. Ранее ЦТС писал о
том, что в Египет поставлено уже 2 украинских трамвая "Татра-Юг", еще 2 - готовы к
отправке. А на заводе в Днепре запустили в производство всю партию трамваев для
египетской Александрии. Напомним, в начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на
поставку в Александрию 15 сочлененных трамваев. Вагоны для Египта - высокопольные и
имеют длину 22 м. То, что вагоны высокопольные, изначально было требованием
заказчика, что обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими
параметрами трамвайной системы этого египетского города. Отправка в Египет первого
трамвая, произведенного в Днепре, состоялась в начале 2019 года. В марте глава
Александрийского управления пассажирских перевозок Халид Элева объявил о начале
эксплуатации первого украинского трамвая.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Виставка продукції КВБЗ заграє
свіжими фарбами
30.07.2019

У корпусі вантажного вагонобудування триває робота над
відновленням і фарбуванням вантажних вагонів, які складають кістяк
постійно діючої заводської виставки готової продукції.
Ідея цієї виставки, за спогадами ветеранів, народилася в 1998 році, під час одного з
засідань оргкомітету, що займався організацією і проведенням святкування 125-річчя
КВБЗ. Хто першим запропонував вже не згадати, але задум сподобався всім. Керівництво
концерну «Крюківський вагонзавод» підтримало цікаву ініціативу. Адже за час існування
підприємства було розроблено і відправлено на залізниці велику кількість вантажних
вагонів різних моделей. Деякі з них свого часу вважалися визначним досягненням
конструкторської думки. Більшість з них давно зняли з виробництва та вони залишилися
частиною нашої заводської історії. Вагонобудівники взялися за організацію виставки
заводської продукції з властивим їм розмахом. На всіх залізницях шукали раритетні і
популярні вантажні вагони випущені на КВБЗ у минулому. Розсилали запити, вели активну
переписку з залізничниками. І ось — удача. На станції Жмеринка виявили двовісну
платформу вантажопідйомністю 20 тонн. Такі платформи з дерев'яними бортами одні з
перших вагонів, що став випускати Крюківський вагонобудівний. Складали їх з 1930-ого по
1936 рік. Правда стан знахідки був плачевним. Те що знайшли в Жмеринці і платформою
назвати було складно: іржаві колісні пари і купка металевих деталей в такому ж стані,
дерев'яні і зовсім не збереглися. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КВБЗ
Завод "Карпаты" выпустил 1000-й
зерновоз
08.08.2019

Опытно-механический завод "Карпаты" изготовил 1000-й вагонзерновоз. Об этом сообщает служба новостей транспортного портала
cfts.org.ua со ссылкой на railexpoua.
ОМЗ "Карпаты" только в 2012 году переориентировался на вагоностроение. Сейчас
предприятие имеет наибольшую динамику прироста производства и входит в тройку
лидеров по грузового вагоностроению в сегменте "зерновозы" в Украине. За 5 лет
производство вагонов на ДМЗ "Карпаты" возросло в 10 раз - до 150 вагонов в месяц. Чтобы
достичь таких показателей, в этом году предприятие удвоило количество персонала и в
пять раз увеличило производительность. Ранее ЦТС писал о том, что завод "Карпаты"
вышел на объемы производства 150 вагонов в месяц. Для этого только в течение последнего
года предприятие удвоило количество персонала и в пять раз увеличило
производительность производства. Сейчас предприятие имеет наибольшую динамику
прироста производства и входит в тройку лидеров по грузовому вагоностроению в
сегменте "зерновозы". Недавно "Укргазбанк" выдал гарантию на 50 млн гривен для
закупки сырья и материалов в пределах Украины, что позволит заводу оптимизировать
финансовые затраты и улучшить свой производственный цикл. Помимо зерновозов, завод
наращивает и производство контейнеров, что обусловлено особенностями взаимодействия
местных грузоотправителей с "Укрзализныцей" в последние годы. В настоящее время
портфель заказов сформирован до конца года, поскольку крупные компании - "Кернел",
"Нибулон" и другие - заранее размещают свои заказы. В дальнейшем завод сосредоточится
на изготовлении контейнеров, поскольку для небольших зерновых компаний, которые
преобладают в западном регионе, контейнер становится спасением от новейших
железнодорожных ограничений. Контейнер обеспечивает фермерам определенную
независимость и мобильность - им не нужно формировать поезд из 54 вагонов и иметь
доступ к опорной станции, чтобы вывезти свое зерно. Они могут загружать зерно в
контейнер и автомобилем доставлять на ж/д станцию отправления. С другой стороны,
отмечают на предприятии, контейнер может быть не только средством транспортировки,
но и возможностью для хранения зерна, причем по стоимости он иногда может
конкурировать с услугами зернохранилищ. Здесь отмечают, что не всегда могут доставить
комплектующие ж/д транспортом, поскольку опорная станция находится в 18 км. Поэтому
здесь сформировали собственный автопарк и уже автодорогами доставляют в Новый
Раздел комплектующие для будущих вагонов. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран G7 и офис ЕБА о
"политически мотивированных действиях" по отношению к предприятиям
компании со стороны НАБУ.
Как сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, заявления с
подробным изложением ситуации направлены в посольства указанных стран и офис ЕБА.
По его словам, в обращениях говорится о ходе событий 19 и 24 июля, когда работники
НАБУ "путем организации тотальных следственных действий" парализовали работу
управляющей компании "Богдан Моторс". "Сегодня, создавая искусственную картинку для
TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших автопроизводителей пытаются
навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой
репутации компании и бизнес-климату государства, в частности", - отмечают в компании.
Компания отмечает, что задействованные НАБУ силы и средства, скорее, напоминали
силовую работу против террористических группировок (в следственных действиях был
привлечен личный состав в полной экипировке со стрелковым автоматическим оружием),
чем следственные действия, касающиеся только хозяйственной деятельности. Кроме того,
в дискретности постоянных обысков компания видит и другую цель - полную или
частичную парализации работы "Богдан Моторс", предприятия которой задействованы в
выполнении гособоронзаказа и контрактов, финансируемых Европейским банком
реконструкции и развития. "Вынуждены просить у вас защиты, просим незамедлительно
донести информацию дипломатическими каналами до соответствующих органов страны
аккредитации и сообщить нам о принятых мерах", - говорится в заявлениях, подписанных
генеральным директором АК "Богдан Моторс" Виталием Старосудом. Как сообщалось,
НАБУ дважды провело обыски в офисе "Богдан Моторс" в рамках двух уголовных
производств: одно связано с растратой госимущества должностными лицами Минобороны
при закупке спецтехники у "Богдан Моторс", второе – с кредитами Укрэксимбанка (Киев),
которые были реструктуризированы автокомпанией.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Автокорпорація «Еталон» заявляє про порушення конкуренції
в зв'язку з прописуванням тендерної документації
31.07.2019

Найбільший в Україні виробник автобусів корпорація «Еталон»
заявляє про порушення конкуренції у зв'язку з прописуванням тендерної
документації під конкретного виробника під час закупівлі автобусів.
«У місцевих бюджетів з'явилися гроші, і вони замовляють автобуси. Але чомусь деякі
прописують тендерні умови таким чином, що обмежується коло учасників. Наприклад,
написано: «Шкільний автобус. З правого боку має бути три кнопки, а з лівого чотири». А у
нас чотири з обох боків. Ми це розцінюємо як прописування тендерної документації під
конкретного виробника», - сказав повідомив віце-президент корпорації «Еталон» і голова
правління Чернігівського автозаводу, що входить у корпорацію, Валерій Купцов. За його
словами, зараз проходить урядова програма із закупівлі 500 шкільних автобусів для
регіонів. «Ситуація складається таким чином, що в торгах, які оголошувалися останні сім
місяців, як правило, прописуються умови під одного виробника. В Україні існує,
щонайменше, три виробники автобусів - «Богдан», «Отаман» і «Еталон», сказав Купцов,
додавши, що «Богдан» у зв'язку із завантаженістю не бере участі в торгах. Присутній на
прес-конференції директор компанії «Торговий дім «Еталон Авто» Вадим Шкарупін
розповів, що 26 квітня 2019 року Департамент освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації оголосив тендер в електронній системі Prozorro. «Відповідно до протоколу
розгляду тендерних пропозицій від 6 червня, надійшли пропозиції від трьох учасників, а
саме:« Торговий дім «Еталон Авто» (нашого офіційного представника) - з пропозицією
автобусів марки «Еталон», «ТД ДИНАТ ГРУП» - з пропозицією автобусів марки «Отаман» і
«Автоград-2007» - з пропозицією автобусів тієї самої марки «Отаман», - сказав він. Шкарупін
зазначив, що департамент освіти і науки відхилив пропозицію «Еталон Авто» через
незначну помилки в документації, а двох дилерів, що реалізують автобуси «Отаман»
виробництва «Черкаський автобус», допустив до участі в аукціоні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами press.unian.ua
Ощадбанк відсудив у Жеваго акції низки заводів
через борги "АвтоКрАЗ"
01.08.2019

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу ПАТ “АвтоКрАЗ” та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від
19.12.2016 (у справі №910/23255/13).
Мова йде про рішення, яким задоволено позов Ощадбанку та в рахунок погашення
заборгованості ПАТ “АвтоКрАЗ” на 899,4 млн грн було звернуто стягнення на акції ПАТ
"Полтавський автоагрегатний завод", ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод",
ПАТ "Херсонський завод карданних валів", ПАТ "Сімферопольський завод авторулів", ПАТ
"Кам`янець-Подільськавотагрегат",
які
належать
ТОВ
"Нафтохімімпекс",
ТОВ
"Укртехвуглець", ТОВ "Газотурбінні технології", ТОВ "Гармоніка", ТОВ "Реакційні труби",
ТОВ "Нові промислові технології", ТОВ "Феррекспо", ТОВ "Спільне українсько-американське
підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою
відповідальністю "Фінанси та кредит лізинг", ТОВ "Промінек". Визначений судом спосіб
реалізації акцій - шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого
провадження за початковою ціною, встановленою на рівні, не нижчому за звичайні ціни на
предмет забезпечувального обтяження на підставі оцінки, визначеної суб`єктом оціночної
діяльності. Як писав Finbalance, 15.03.2019 Госпсуд м. Києва в рамках справи №917/814/16
про банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ” прийняв до розгляду заяву Ощадбанку про визнання
кредитором боржника на суму 2,73 млрд грн. 22.01.2019 Північний апеляційний госпсуд
відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПрАТ “АвтоКрАЗ” та залишив без змін ухвалу
Госпсуду м. Києва від 24.09.2018, якою було відкрито провадження в справі №917/814/16
про банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ” та визнано грошові вимоги Ощадбанку на 555,7 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, Ощадбанк заявляв про безспірні вимоги до ПрАТ
“АвтоКрАЗ” на 810,4 млн грн, які, як зазначалося, лише частково забезпечені
заставою/іпотекою майна боржника (на суму 254,7 млн грн). У рамках справи про
банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ” про свої вимоги також заявили ліквідатор банку “Фінанси та
кредит” (5,13 млрд грн), ліквідатор Дельта Банку (1,36 млрд грн), Промінвестбанк (1,95
млрд грн), Укрексімбанк (6,8 млн грн). Крім того, про свої вимоги до ПрАТ “АвтоКрАЗ”
заявили в т.ч. низка компаній, яких, як і боржника, пов’язують з Костянтином Жеваго.
Йдеться в т.ч. про ТОВ "Торговий дім "АвтоКраз" (538,7 млн грн), ПрАТ
"Зовнішньоторговельна фірма "КрАЗ" (48,5 млн грн), ПрАТ “Токмацький ковальськоштампувальний завод” (320,2 млн грн), ПАТ “Київмедпрепарат” (135,4 млн грн), ПАТ
“Галичфарм” (10,4 млн грн), ТОВ "Хімічні технології" (246,3 млн грн), ПрАТ
“Кременчукм’ясо” (51 млн грн), ТОВ “Восток-Руда” (139 млн грн) тощо. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

Читайте також: Поліція взялася за автозавод
Жеваго через борги перед армією >>>

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

 ЛЕГКОВИЙ ТРАНСПОРТ

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

За полгода в Украине зарегистрировано 3,2 тыс.
электромобилей

У службових приміщеннях Кабміну, ДПСУ, ДФС та ДП ДГЗП
«Спецтехноекспорт» провели обшуки

01.08.2019

В І полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3185
транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из них
2964 легковых и 221 коммерческий.
В отчете ассоциации «Укравтопром» отмечается, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года спрос на электромобили (EV) в Украине вырос на 58%. Львиную
долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, ранее бывшие в
эксплуатации. Лидером продаж на электромобильном рынке остается Nissan Leaf. С января
по июнь 2019 г. в Украине было продано 1550 EV этой модели. На втором месте Tesla Model
S, - 253 регистрации. Третьим по популярности стал компактный электромобиль BMW i3 с
результатом 189 EV. Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев (четвертый
результат). Замыкает пятерку самых популярных в Украине электромобилей Renault Zoe 134 регистрации. В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. - 206
регистраций за полгода. Как сообщал enkorr, в мае 2019 года украинцы купили и поставили
на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем
прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на
коммерческие - на 43%. C 1 июля т.г. вступили в действие изменения в государственные
строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей, согласно которым в
Украине вводится обязательное требование - обустраивать зарядками для электрокаров
минимум 5% машино-мест на парковках, строящихся и реконструируемых.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

22.07.2019

Співробітники Департаменту контррозвідки СБУ виявили факти
заволодіння коштами в оборонній сфері. Про це повідомляє ГПУ на своїй
сторінці у Facebook, передає zik.ua
Згідно з повідомленням, ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному
провадженні за фактом заволодіння сумою $6,7 млн при укладанні іноземною компанією
зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП «Укроборонпром»
по постачанню Державній прикордонній службі України Підвісної системи раннього
виявлення. "Прокурорами Головної військової прокуратури за оперативним супроводом
Департаменту контррозвідки Служби безпеки та участі співробітників Центру спеціальних
операцій «А» Служби безпеки України проведено та проводяться на даний час в службових
приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби, Державної
фіскальної служби України та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» слідчі дії, спрямовані на
вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення
у кримінальному провадженні", - підкреслюється у повідомленні. При цьому додається, що
кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами ДКР СБУ. Нагадаємо, раніше
президент В.Зеленський проводив нараду РНБО щодо розкрадань в Укроборонпромі. Він
заявив, що українці чекають на належну реакцію правоохоронних органів стосовно
розкладання бюджетних коштів у оборонно-промисловому комплексі.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

ГК «Укроборонпром» объявил тендер
на проведение аудита

Так куда подевались новые автобусы? Итоги
рынка автобусов за июль 2019 г

23.07.2019

06.08.2019

Больше года назад министр инфраструктуры В.Омелян анонсировал
реформу пассажирских перевозок, результатом которой должно было
стать полное исчезновение «маршруток» с улиц украинских городов.
Министр даже посоветовал перевозчикам сдавать свои маршрутки в металлолом и
подкрепил свой совет эффектным кадром из презентации своей транспортной стратегии,
где значилось, что «маршруток» больше не будет. Пока умные владельцы компаний имеют
шанс продать старый автобусный флот по акционным ценам тем, кто все еще надеется, что
реформа не продлится долго и украинский дальше можно будет возить десятилетиями в
дерьме. Через год привычные «маршрутки» будут по цене металлолома. И то, если Вы
уговорите пункт металлолома их выкупить у Вас. - так тогда написал Владимир Омелян на
своей странице в Facebook. Но прошел год, а старые желтые «Богданы» по-прежнему на
улицах, а перевозчики не только не бросились покупать новые автобусы, а наоборот –
обвалили рынок до рекордно низких показателей продаж за всю историю авторынка. Так,
где же новые автобусы? По данным AUTO-Consulting, за 7 месяцев 2019 года рынок новых
автобусов сократился на 16%. Последние два месяца эксперты вообще фиксируют обвал
рынка по 33-73%. Сейчас рынок новых автобусов находится на самом низком уровне за
последние 10 лет и держится только за счет поставок школьных автобусов и других
бюджетных программ. Правда, благодаря кредитам ЕБРР и ЕИБ анонсируются масштабные
закупки городами больших городских автобусов, но на рынок они еще не поступили. И
покупают их исключительно коммунальные перевозчики. А где же частники, которые по
совету министра должны были уже сдать свои автобусы в утиль? Если проанализировать
итоги поставок новых автобусов большого и особо большого класса, то ни одного частного
перевозчика в AUTO-Consulting так и не обнаружили. Автобусы закупали исключительно
муниципалитеты для своих коммунальных транспортных компаний и за кредитные
средства. Общий объем поставок 12-метровых автобусов за 7 месяцев 2019 года, который
дошел в города – 95 штук, что на 48% больше, чем годом ранее. В эту статистику не
включены троллейбусы, которые города также закупали по тем же схемам. …
По материалам autoconsulting.com.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

HORSCH презентувала новинки з акцентом
на оптимізацію
23.07.2019

HORSCH Maschinen GmbH під час Дня преси-2019 презентувала 12
нових сільськогосподарських машин і технологічних рішень. Про це
повідомляє кореспондент AgroPortal.ua.
Оптимізація техніки сталася відповідно до вимог ринку і тих кліматичних умов, де
працює техніка. Для одного з лідерів продажів на ринку України, посівного комплексу Focus
6 TD, стане доступною MiniDrill з об'ємом бункера 400 л, що дозволить машині одночасно
дозувати відразу три компоненти. «При посіві ріпаку MiniDrill можна використовувати для
заправки і дозування насіння, в той час як обидва відсіки головного бункера будуть
використовуватися для завантаження добрив. Така конфігурація підвищує продуктивність
Focus на 40%», - пояснюють в компанії. Перевагами самохідних обприскувачів Leeb PT стали
гнучкість у використанні обладнання, неперевершена точність аплікації і високий рівень
комфорту в управлінні машиною….
За матеріалами agroportal.ua

Укроборонпром 26 сентября намерен провести аукцион на услуги
аудита с привлечением международных экспертов, в рамках объявленного 22
июля тендера на ожидаемую сумму 32,5 млн грн.
Согласно информации на ProZorro, конечный срок подачи тендерных предложений –
21 августа, окончательный срок аудита – 10 апреля 2021 г. Договором предусмотрен аудит
консолидированной/комбинированной отчетности концерна и всех его предприятийучастников и акционерных обществ, управление корпоративными правами которых
передано «Укроборонпрому», за 2018 и 2019 гг., в соответствии с МСФО с предоставлением
аудиторского вывода о достоверности данных этой отчетности. Условия расчета за услуги
аудита отчетности за 2018 и 2019 годы предусматривают внесение 40% оплаты до 15
марта 2020 г., но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления
соответствующей части услуг, и 60% - в течение пяти банковских дней с даты подписания
сторонами акта предоставления соответствующей части услуг и не ранее даты
регистрации исполнителем соответствующей накладной в Едином реестре налоговых
накладных. Также предусмотрено предоставление консультационной помощи
«Укроборонпрому» в виде методологических консультаций, проведения презентаций,
семинаров по вопросам применения МСФО. Оплата за эту часть услуги – 100% в течение 5
банковских дней после подписания акта предоставления услуги.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Доходи "Укроборонпрому" перевищили
витрати на 4 мільярди
02.08.2019

Державний концерн "Укроборонпром" за 2018 рік забезпечив
надходження доходів у сумі 45,2 мільярда гривень. Таким чином чистий
фінансовий результат сягнув 3,6 млрд гривень.
Про це йдеться в зведеному звіті про виконання фінансового плану концерном
"Укроборонпром", який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб
Канєвський. Таким чином чистий фінансовий результат сягнув 3,6 млрд гривень. Чистий
дохід від реалізації продукції протягом 2018 року становив 37,6 млрд гривень проти 28,4
млрд гривень в 2017 р. Разом з тим витрати на собівартість продукції також зросли. У 2017
році такі витрати становили 18,1 млрд гривень, тоді як минулого року - 26,1 мільярда.
"Причина того, що витрати на собівартість товарів "Укроборонпрому" синхронно зростають
з доходами може критися у штучному завищенні цін в два-чотири рази на запчастини до
відремонтованої техніки, про що були численні журналістські розслідування", - вважає
Канєвський. Сплата податків та зборів всіх рівнів в 2018 році сягнула 5,7 млрд гривень.
Минулого року на підприємствах концерну працювало 60 тисяч працівників, з яких 103
директора. Середня зарплата працівника становила 11,1 тисячі гривень, у той час як
середня зарплата директора сягнула 80,4 тис гривень. Загалом витрати на оплату праці
становили 10 мільярдів гривень. Нагадуємо, "Укроборонпром" оголосив тендер на надання
послуг незалежного аудиту держконцерну і його підприємств із залученням міжнародних
експертів за 32,5 мільйона гривень. Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас
Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція
всередині компанії та проблеми за межами УОП.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 БРОНЕТЕХНІКА

В Україні з’явиться новий бренд
тракторів
06.08.2019

На замовлення «Групи компаній АІС» завод «Авто-Холдинг» (м.
Кременчук) у вересні 2019 р. планує почати виробництво тракторів. Про це
повідомляє Traktorist.ua.
На першому етапі планується налагодити виробництво с/г техніки потужністю до 30
к.с. Трактори будуть випускатися під брендом КрАСЗ. Постачальниками комплектуючих
стануть азійські компанії. Роздрібний продаж нових тракторів, а також їхнє гарантійне та
сервісне обслуговування по всій країні здійснюватиме АІС. Буде доступна покупка в кредит,
лізинг і послуга виїзного сервісу. «Сегмент цієї техніки, за нашими оцінками, становить
понад 17 тис. тракторів на рік і стабільно розвивається. Ми розраховуємо зайняти в ньому в
середньостроковій перспективі від 5 до 10%», — заявив директор з маркетингу АІС Сергій
Боровик. Як відомо, завод «Авто-Холдинг» був заснований в 2006 р в м. Кременчук з метою
виробництва переобладнаних автомобілів. Сьогодні «Авто-Холдинг» — підприємства з
повним циклом виробництва спеціального обладнання і надбудов на шасі автомобілів
різних марок. Завод отримав сертифікати відповідності в системі на всі види продукції, що
виробляється. Підприємство спеціалізується на переобладнанні легкових, вантажних і
комерційних автомобілів, а також автобусів у автомобілі спеціального призначення: карети
швидкої допомоги, евакуатори, самоскиди, термічні, ізотермічні, промтоварні і хлібні
фургони, сміттєвози, автомобілі з подовженою колісною базою. Система управління якістю
відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2009. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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На Житомирському бронетанковому заводі
невдовзі замінять керівництво
19.07.2019

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і
оборони України, підприємство поступово вели до банкрутства. Тепер цим
займатимуться компетентні органи.
Заступник секретаря РНБО генерал-майор Cергій Кривонос заявив, що після його
візиту на Житомирський бронетанковий завод і подальшої зустрічі з керівництвом ДК
«Укроборонпром» було вирішено у найближчий час замінити керівництво цього
оборонного підприємства. «Відвідав і один із наших бронетанкових заводів –
Житомирський. Як не прикро, через позицію керівників його поступово вели до
банкрутства. Тепер цим займатимуться компетентні органи. Будуть запитання і до
очільників «Укроборонпрому», які вочевидь знали, але не звертали на те уваги», - сказав
він в інтерв’ю АрміяInform. За словами Кривоноса, на цьому підприємстві була економічно
неправильно організована робота. «Маючи величезний потенціал, завод на виході показав
«нуль». Кошти йдуть на виплату премій виключно керівництву. Порівняно з зарплатами
робітників – різниця у десятки разів. А люди не сліпі, все бачать. Не можна ставитися до
працівників, як до другого сорту! Головний інженер практично не з’являвся в цехах, у
гендиректора – свої питання… У підсумку – скорочення персоналу, різке зменшення
випуску продукції…», – розповів заступник секретаря РНБО. Він додав, що нещодавно
зустрівся з керівництвом «Укроборонпрому». Питання вирішене: найближчим часом
відбудеться заміна керівництва цього заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

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

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

Львовский бронетанковый завод больше не производит
бронетранспортеры "Дозор-Б", - Радіо Свобода



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

05.08.2019

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б"
закупает польские бронемашины. Об этом говорится в ответе на
информационный запрос проекта "Радіо Свобода" Донбас.Реалии.
"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу
на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla
(аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе, предоставленном Департаментом военнотехнической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. В
ведомстве добавили, что за период с 2017 по 2019 год не закуплено ни одной украинской
бронемашины "Дозор-Б". В Минобороны не предоставили информации о недостатках ТКБМ
"Дозор-Б", выявленных во время эксплуатации. Тактическая боевая колесная машина
"Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по
машиностроению имени Морозова (ХКБМ). Изготавливали броневик на Львовском
бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром". В общении с журналистами
"Радіо Свобода" директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на
предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б". Смотрите также на
"Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ
для сборки в этой стране по лицензии. Впервые "Дозор" был представлен в 2004 году. В
2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе
десяти бронемашин. Напомним, в прошлом году накануне 14 октября - Дня защитника
Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной
техники. Там, среди прочих, были представлены "Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Аваков уволил директора оружейного
завода «Форт»
30.07.2019

После проверки деятельности Казенного научно-технического
объединения «Форт» МВД Украины, расположенного в Виннице, в
министерстве приняли решение, что руководство работало неэффективно.
По этой причине до завершения действия контракт с директором оружейного
предприятия расторгнут. Как сообщают в департаменте коммуникаций МВД Украины,
причина в неэффективных управленческих решениях менеджмента и невыполнении
условий заключенного контракта. Поэтому досрочно расторгнут контракт с руководителем
КНТО «Форт» МВД Украины Виктором Писаренко. В министерстве напоминают, что
Казенное научно-техническое объединение «Форт» МВД Украины – современное
предприятие ВПК Украины, занимающееся разработкой и производством стрелкового
оружия, боеприпасов и спецсредств. На сегодняшний день на его производственных
мощностях налажен лицензионный выпуск нескольких видов стрелкового оружия,
принимаются активные меры, направленные на создание инфраструктуры для разработки
и производства боеприпасов в промышленных масштабах. КНТО «Форт» МВД Украины
основало в 1991 году для разработки и внедрения в производство средств личной защиты
для сотрудников органов внутренних дел на базе специального отделения УВД Винницкой
области по производству спецсредств.
Читать полностью >>>
По материалам real-vin.com
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

За півроку експорт продукції АПК
збільшився на 20%
05.08.2019

За даними Державної служби статистики, експорт агропродовольчої
продукції за 6 місю 2019 р збільшився майже на 20% проти минулорічних
показників за відповідний період і склав $10,3 млрд.
Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов. За розрахунками науковців
Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному
експорті України за результатами шести місяців 2019 р. становить майже 42%. Основними
ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються чотири регіони, У І півріччі 2019 р.
їх сумарна частка склала понад 97% вартості українського експорту сільгосппродукції:
країни Азії; Африки; ЄС; СНД. За його експерта, характерною рисою січня-червня 2019 р.
стало збільшення обсягів зарубіжних поставок вітчизняних продуктів харчування до країн
ЄС, Азії та Африки - на фоні незначного зменшення експорту до країн СНД. Позицію
основного імпортера вітчизняної агропродукції вже кілька років поспіль утримують
азійські країни, які за І півріччя 2019 р. закупили українського продовольства майже на $4,3
млрд, майже на 15% перевищивши минулорічний показник, зазначив вчений. Частка Азії за
цей період склала 41,9% від загального експорту аграрної продукції. Вже традиційно
близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції, а саме 33%, - припадає на країни
ЄС. За січень-червень вони закупили українського продовольства на $3,4 млрд (+28,7%),
тоді як торік вартість поставок до цього регіону склала лише $2,6 млрд. «Майже на 25%
проти відповідного періоду минулого року збільшилися обсяги експорту до країн Африки і
становили близько $1,6 млрд. Частка цього регіону склала 15,4% від загального експорту
аграрної продукції з України», - йдеться в повідомленні. При цьому після незначного
пожвавлення експорту вітчизняної сільгосппродукції до країн СНД, яке намітилося 2017 р. і
зберігалося торік, спостерігається незначний спад. Країни цього регіону за січень-червень
2019 р. імпортували українського продовольства на $0,7 млрд, що склало 7% від загального
експорту аграрної продукції. За результатами І півріччя 2019 року рейтинг країн —
імпортерів вітчизняної агропродукції очолив Китай, який торік за перші шість місяців
посідав третє місце. Цього року ця країна закупила українського продовольства на $923
млн. Друге місце утримує Єгипет, який придбав вітчизняних харчів на $837 млн. Індія, яка
традиційно лідирує у топ-10, імпортувала з України сільгосппродукції на $814 млн і, за
результатами шести місяців цього року, перемістилася на третє місце. Значну виручку
українські експортери отримали також з: Туреччини — $787 млн; Нідерландів — $732 млн;
Іспанії — $572 млн; Італії —$380 млн; Польщі — $353 млн; Білорусі — $320 млн; Німеччини
— $291 млн. Експерт відзначив, що ці 10 країн забезпечили Україні понад 58% доходів від
зарубіжних поставок продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2019 року.
«Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні
культури, залишки і відходи, а також м’ясні продукти. Сумарно вони забезпечили понад
84% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу. Крім того,
у І півріччі 2019 року відбулось збільшення експорту цих груп продуктів у натуральному
виразі відносно минулого року», — підсумував Микола Пугачов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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в цілому

УКАБ: в Україні стало менше
агрохолдингів

Підписано Меморандум про співпрацю підприємств
Львівського регіону та КБ «Південне»
29.07.2019

У Львові підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю
підприємств і установ Львівського регіону і ДП «Конструкторське бюро
«Південне» імені М.К. Янгеля» у космічній та оборонній сферах.
Документ ухвалено на координаційній нараді підприємств, наукових і навчальних
установ Львівського регіону, яку ініціювало КБ «Південне» з метою поглиблення
взаємовигідної співпраці українських підприємств у сфері високих технологій. Під час
наради Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев, перший заступник
Генерального конструктора – Генерального директора з системного проектування
Олександр Кушнарьов, начальник відділення систем керування і телеметрії Владислав
Сидорук, заступник головного конструктора КБ космічних апаратів Костянтин Білоусов
провели презентацію КБ «Південне» і запропонували підприємствам Львівського регіону
взяти участь у вирішенні завдань, поставлених перед КБП. Учасниками розширеної
кооперації КБ «Південне» вже стали 13 підприємств та організацій Львова: ОКБ «ТеконЕлектрон», ТОВ «САТС», ТОВ «Маркет-МАТС», Львівський центр інституту космічних
досліджень, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-дослідний
конструкторський інститут електронної вимірювальної та обчислювальної техніки (НДКІ
«ЕЛВІТ»), ТОВ «Галпрогрес», НДП «Конекс», Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
НАН України, Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача
НАН України, ДП «Львівський державний завод ЛОРТА» (ЛОРТА — Львівське об'єднання
радіотехнічної апаратури), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» і ДП
«Львівський радіоремонтний завод». Як зазначається в Меморандумі, основною метою
співпраці є створення умов для ефективного використання наукових і технологічних
надбань підприємств і установ Львівського регіону, їх впровадження в новітні розробки КБ
«Південне» для спільного вирішення завдань і проблемних питань з космічної та оборонної
тематики. Сторони домовилися продовжити подальшу взаємодію у форматі конференцій,
спільних засідань, робочих зустрічей з укладанням двосторонніх договорів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КБ «Південне»
.
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Читайте також: КБ "Південне" розробляє
орбітальний космічний літак >>>

22.07.2019

На противагу загальним очікуванням, кількість аграрних холдингів в
Україні не збільшується, а зменшується, як і земельний банк, який ними
обробляється, – з 5,95 млн га у 2017 до 5,62 млн га у 2018.
Українські аграрні холдинги – великі інтегровані компанії – залишаються
визначними гравцями в сільськогосподарському секторі нашої країни. Водночас цей
сегмент аграрних виробників, який виник відносно недавно, не є сталим, а постійно зазнає
змін. За минулий 2018 рік кількість таких компаній скоротилася до 85 (з 93 компаній у
2017). Закономірно, що разом із кількістю гравців скоротився і сукупний земельний банк
агрохолдингів. Проте більш показовим є той факт, що скоротився також земельний банк
15-ти найбільших компаній – з 3,3 млн га у 2017 до 3,2 млн га у 2018. Якщо ж дивитися на
основні фінансові показники, то не дуже вдалим був минулий рік і для більшості публічних
аграрних холдингів України (ті компанії, які торгуються на фондових біржах; таких
дванадцять наразі). Лише декільком публічним компаніям вдалося покращити своє
становище за минулий рік. Так, збільшити EBITDA у порівнянні з 2017 р. вдалося лише 4
публічним агрохолдингам: IMC, AgroGeneration, Agroton та Agromino. Тоді як сукупне
значення EBITDA українських публічних агрохолдингів зменшилося за 2018 рік на 19% або на 204 млн дол. США у чистому вираженні (з 1056,6 млн дол. США у 2017 до 853,6 млн
дол. США у 2018). Про зниження середньої рентабельності в АПК наголошує і Нацбанк у
своєму звіті за І півріччя 2019 г. Зниження середньої рентабельності призвело до
погіршення показника боргового навантаження (який НБУ рахує як Чистий борг/EBITDA),
що у свою чергу значно ускладнює доступ до зовнішнього фінансування. Агрохолдинги
залишаються, як і раніше, найбільш продуктивним сегментом українських сільськогосподарських виробників, демонструючи найвищі рівні середньої врожайності поміж інших
категорій виробників, як-от інші с/г підприємства та домогосподарства населення. За 2018
рік в порівнянні до 2017, українські агрохолдинги збільшили валове виробництво основних
олійних культур: соняшнику (на 400 тис. т. більше), сої (на 100 тис. т. більше) та ріпаку (на
56 тис. т більше). Зростання відбулося за рахунок скорочення посівних площ під окремими
зерновими, а також за рахунок високої урожайності, яка продовжує зростати. Агрохолдинги
у 2018 році виробили менше пшениці (на 877 тис. т. менше) та ячменю (на 83 тис. т. менше),
проте значно наростили виробництво кукурудзи (на 3,9 млн т. більше). У цілому, можна
резюмувати, що у минулому році аграрні холдинги були виваженими у своїх рішеннях та
поводились обережно: надавили перевагу оптимізації над зростанням, а також
сільськогосподарським культурам з найвищим рівнем середньої рентабельності
(високомаржинальні культури), цінові очікування щодо яких серед гравців ринку були
найоптимістичнішими – у випадку з кукурудзою та соняшником прогнози здійснилися.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами УКАБ
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Кто из аграриев прошел в
новый парламент



і зокрема

30.07.2019

БизнесЦензор собрал новоизбранніх депутатов Верховной раді,
которые имеют отношение к агросектору и должны помогать лоббировать
интересы аграриев в новом парламенте.

Аграрный комитет Верховной рады восьмого созыва представляло 30 депутатов.
Среди них были владельцы агрокомпаний, родственники владельцев и экс-сотрудники
агрохолдингов. Одни лоббировали интересы конкретных отраслей, другие – определенных
бизнес-групп. После внеочередных выборов, в новом парламенте появилось много новых
лиц. А депутаты, которые ранее имели значительное влияние – оказались "вне игры".
Правда, не все. Осталось десять "старожилов": Андрей Кит, Валерий Давыденко, Вадим
Ивченко, Василий Петьовка, Николай Люшняк, Николай Кучер, Валерий Лунченко, Олег
Кулинич, Петр Юрчишин и Сергей Лабазюк. Не баллотировался в парламент родственник
совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского - Алексей Мушак. Еще один
акционер "Кернела" Виталий Хомутынник шел по спискам Оппоблока, но партия проиграла
выборы. Не прошел в новую Раду еще один активный лоббист – Иван Мирошниченко,
который шел по спискам "Силы и чести" Игоря Смешко. В новом парламенте не будет и
Андрея Вадатурского, сына владельца агрхолдинга "Нибулон" Алексея Вадатурского. Он
проиграл в мажоритарном округе №130 в Николаевской области. БизнесЦензор составил
список аграрных депутатов, которые прошли в новую Раду.
Слуга народа (СН): Дмитрий Соломчук – №32 в списке партии. Директор НПФ
"Агро-Центр", глава гражданской организации "Час-Дій". Юрий Аристов – №41 в списке СН.
Директор компании "Атлантик-ЮММА", которая является одним из ведущих импортеров
живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса. Владелец заведения Oysters
Cava Bar, специализирующегося на продаже морепродуктов. Николай Кириченко – №52 в
спске СН. Владелец фермерских хозяйств "Юг", "Злагода" и "Кириченко М". Павел Халимон
– №54 в списке СН. Директор компании "Агро-Хаус". Владимир Козак – №67 в списке СН.
Брат невестки мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ранее занимал должность директора
компании "Буковинский сад". Работал юрконсультантом корпорации "Сварог Вест Груп"
братьев Александра и Сергея Буряков. Олег Тарасов – №72 в списке СН. Совладелец
агрокомпании "Украинский зерновой союз", сын владельца агрохолдинга "Агроспецсервис"
Сергея Тарасова. Александр Салийчук – №76 в списке СН. Владелец "Першої м'ясної хати"
(торговая марка "Гощанські ковбаси"). Член ГО "Час-дій". Марьян Заблоцкий – №79 в
списке СН. Активист, соавтор 17 принятых законопроектов, заместитель председателя
"Украинской аграрной ассоциации". В Раде 8-го созыва был помощником нардепа от "БПП"
Алексея Мушака. Алексей Устенко – №83 в списке СН. Глава инвестиционного
направления французской агрокомпании с активами в Украине AgroGeneration.
Оппозиционная платформа "За Жизнь" (ОПЗЖ): Игорь Киселев – №18 в списке
ОПЗЖ. Замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства,
архитектуры и землепользования. Александр Колтунович – №22 в списке ОПЗЖ. Научный
сотрудник отдела земельных отношений и природопользования Национального научного
центра "Институт аграрной экономики" Национальной академии аграрных наук Украины.
Суто Мамоян – №33 в списке ОПЗЖ. замдиректора полтавского предприятия "Мяспром".
Александр Качный – №36 в списке ОПЗЖ. В 2005-2006 годах был главой Госдепартамента
рыбного хозяйства Министерства агрополитики.
Батькивщина: Сергей Тарута – №2 в списке. Владелец "Индустриального союза
Донбасса (ИСД), куда входит агрохолдинг "Бахмутский Аграрный Союз" (торговые марки
"Бахмут-М'ясо" и "Щирий кум"). Иван Кириленко – №6 в списке. Экс-министр аграрной
политики при Викторе Ющенко и экс-председатель "Аграрной партии". Вадим Ивченко –
№24 в списке. Заместитель председателя Аграрного комитета ВР. Европейская
Солидарность: У №1 Петра Порошенко есть агрохолдинг "Укрпроминвест-Агро". Голос:
Андрей Осадчук – №12 в списке. С 2003 по 2005 год – директор по международному и
корпоративному праву агрохолдинга "Кернел", член правления.
Депутаты-аграрии по мажоритарке: Вадим Новинский – депутат от
"Оппозиционного блока". Совладелец агрохолдинга HarvEast. Андрей Богданец – депутат от
СН. Заместитель гендиректора ЗАО "Птицефабрика Тернопольская". Максим Гузенко –
депутат от СН. Владелец с/х компании "Натон" и ООО "Агрохим-Партнер". Николай
Задорожный – депутат от СН. Совладелец агрофирмы "Мрия" и фермерского хозяйства
"Миравр". Владимир Иванов – депутат от СН. Директор растениеводческого ООО
"Агропроект-Юг". Степан Чернявский – депутат от СН. Владелец ООО "Агростар Экспорт"
по оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Алексей Ковалев – от СН. Совладелец
растениеводческой компании "ЛК-Агро". Олег Воронько – от СН. Совладелец "Инстант Фудс
Групп" и "Агротрейд Груп". Сергей Литвиненко – от "СН. И.о. директора госпредприятия
"Зирненский спиртовой завод". Евгений Пивоваров – от СН. Совладелец предприятий
"Тайфун-2000", "Капсулар" и "Фуд Девелопер" по производству пищевых продуктов,
"Обрий" по производству растительных масел и жиров, "ЕДС-Смарт Энержди" по
производству электроэнергии солнечными станциями. Александр Матусевич – от СН.
Руководитель госпредприятия "Выгодский лесхоз". Александр Герега – самовыдвиженец.
Владелец "Эпицентра", куда входит "Агрохолдинг 2012". Иван Чайковский –
самовыдвиженец. Владелец агрокорпорации "Агропродсервис". Степан Ивахив –
самовыдвиженец. Совладелец группы "Континиум", которая оперирует заправками под
брендом WOG. В корпорацию входит "Західна молочна група" (ТМ "Галичина"). Геннадий
Вацак – самовыдвиженец. Владелец кондитерского дома "Вацак". Петр Юрчишин –
самовыдвиженец. Председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и
торговли агропромышленными товарами аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семья
Юрчишина владеет молокозаводом "Молочный визит" и агропредприятием "Визит".
Николай Кучер – самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Владеет 10%
акций компании "Зернопродукт МХП", которая входит в состав холдинга "Мироновский
хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. Валерий Лунченко – самовыдвиженец. Член аграрного
комитета ВР 8-го созыва. Семье депутата принадлежит региональная телевизионная
компания "Хуст", агрокомпания "Милкор" и "Карпатские золотые орешки". Василий
Петьовка – самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Двоюродный брат
Виктора Балоги, экс-губернатора Закарпатья, нардепа 7-8 созывов. Сергей Лабазюк –
самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Владелец группы компаний
Vitagro. Валерий Давыденко – самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. В
2013 году занимал должность главы набсовета "Государственной продовольственнозерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ). Семье Давиденко принадлежит с/х предприятия
"Агродом", "Кпд Агротрейд", "Регион-2007", "Агро-Лада" и "Украина". Николай Люшняк –
самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит
фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек". Андрей Кит –
самовыдвиженец. Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. В собственности семьи
компания "Подгорецкое молочко", агрофирма "Луговое" и доли в нескольких
агрокомпаниях. Ярослав Дубневич – самовыдвиженец. Совладелец агропромышленного
предприятия "Львовское", которое насчитывает более 10 тыс. га во Львовской области.
Олег Кулинич – самовыдвиженец. Председатель аграрного комитета ВР 8-го созыва.
Владелец ЧП "Зіньківземпроект" и растениеводческая компания "Октан". Сергей Минько –
самовыдвиженец. С 2005 по 2014 был гендиректором с/х компании "Мелитопольская
черешня". Организовал общественное объединение "Украинская аграрная конфедерация".
Читать полностью >>>
© Элина Редих
По материалам biz.censor.net.ua
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LNZ Group запускает в Украине первый
аграрный онлайн-магазин
22.07.2019

Агрохолдинг LNZ Group анонсировал создание первого в Украине
аграрного интернет-магазина LNZ web от официального дистрибьютора LNZMARKET, сообщает inventure.com.ua
Как отметил руководитель платформы LNZ Web компании LNZ Group Виктор
Кравченко, данная платформа призвана предоставить возможность среднему и малому
бизнесу получить продукцию международно признанных брендов по такой же цене, как и
для крупных агропредприятий без посредников. Проект-менджер LNZ Web Николай
Мандра добавил, что клиентам будут предлагаться справедливые цены оригинальной
продукции, официальные и оригинальные товары, об оригинальности которых
свидетельствуют сертификаты, а так же агрономические советы и сопровождение. В
промышленную эксплуатацию интернет-магазин планируется запустить во второй
половине текущего года. В следующем году интернет-магазин планирует расшириться до
размеров торговой платформы, таких как prom.ua или rozetka.ua., где будут продаваться
техника, запчасти, оборудование для складов и элеваторов и тому подобное. В дальнейшем
разработчики планируют добавлять на платформу новые функции…
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Континентал Фармерз Групп инвестировала $80 тыс.
в технологии точного земледелия
22.07.2019

Компания «Континентал Фармерз Групп» продолжает внедрять
технологии точного земледелия. Об этом сообщил генеральный директор
Георг фон Нолкен во время пресс-тура на мощности компании.
Для дистанционного мониторинга полей агрохолдинг приобрел 4 беспилотных
самолета Trinity F9 немецкого производителя Quantum-System на сумму $80 тыс. «Эти
устройства будут помогать определять потенциал не только каждого поля, но и отдельных
участков, оперативно вносить соответствующие изменения в технологические карты, а
также быстрее выявлять проблемы на поле. Благодаря беспилотникам и платформе
Humminbirg мы будем получать агрономические рекомендации, минимизируем затраты и
уменьшим использование удобрений и СЗР на тех участках поля, которые в этом не
нуждаются. Также программа позволяет определять урожайность, что является ключевым
моментом», - отмечает Георг фон Нолкен. По его словам, этот пилотный проект
«Континентал Фармерз Групп» реализует с помощью компании Hummingbird Technologies,
а внедрение платформы Humminbirg является крупнейшим проектом использования
«dаtabased» решений в сельском хозяйстве Украины.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Сварог не продает часть
зембанка
25.07.2019

Корпорация «Сварог Вест Груп» не продает права аренды на 20 тыс.га
саудовской компании SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Co).
Об этом AgroPortal.ua сообщили в пресс-службе «Сварога».
«Информация о продаже Корпорацией «Сварог Вест Групп» прав аренды на 20 тыс.
га не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Ранее в НВ появилась
информация, что «Сварог Вест Груп» выставила на продажу право аренды около 20 тыс. га
в Черновицкой области. По данным источников издания, переговоры ведутся с саудовской
компанией SALIC, которая купила в Украине агрохолдинг «Мрия» (теперь «Континентал
Фармерз Групп»). Корпорация «Сварог Вест Груп» осуществляет деятельность в
Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях. Основные направления:
растениеводство, животноводство, а также хранение продукции. Общая площадь земель в
обработке составляет около 80 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ЧП "Западный Буг" намерено приобрести
"Гаи Галичины"
25.07.2019

Частное предприятие "Западный Буг" намерено приобрести ООО "Гаи
Галичины" (оба – Львовская обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в
высшем органе управления общества.
Согласно материалам на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ),
ведомство может предоставить разрешение на заседании 25 июля. Как сообщалось, в конце
июня "Западный Буг" получил разрешение на покупку ООО "Хрещатик-Агро" (Черновицкая
обл.), а в апреле 2019 года на приобретение ООО "Агродружство Евишовице Украина"
(Тернопольская обл.) агрохолдинга AgroGeneration и частной агрофирмы "Войславичи"
(Львовская обл.). ЧП "Западный Буг", основано в 2003 году, занимается выращиванием,
хранением и реализацией зерновых, технических и кормовых культур. Арендует более 35
тыс. га земель в Львовской и Волынской областях. С 2011 года в пределах предприятия
работает агрохимическая лаборатория. С 2012 года в его структуру входят три элеватора в
Бродовском, Бусском и Сокольском районах Львовской обл. с мощностью единовременного
хранения 78 тыс. тонн зерна. В 2013 г. в Бродах был введен в эксплуатацию семенной завод
с производительностью 200 т. семян зерновых культур в сутки. Чистая прибыль "Западного
Буга" в 2017 г. выросла на 5,3% по сравнению с 2016 годом - до 338,67 млн грн, выручка
сократилась на 2,9% - до 1,008 млрд грн. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами компании являются Оксана Друль,
Валерий Овчарук, Юрий Гладун. ООО "Гаи Галичины" занимается выращиванием зерновых,
бобовых и семян масличных культур. Основателями ООО выступают ООО "Рубин 2013"
(Тернопольскаяобл.) Владимира Улича и ЧП "Балки" (Ривненская обл.) Сергея Корня.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суд скасував вимогу ДФС до "Кернел-Трейд"
доплатити податки на 37,6 млн грн
25.07.2019

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов ТОВ “Кернел-Трейд” до
Офісу великих платників податків ДФС (у справі №826/19192/16) та скасував
податкові повідомлення-рішення від 30.09.2016 №0002981403.
Мова йде про повідомлення, яким зменшено суму від`ємного значення об`єкта
оподаткування податком на прибуток у розмірі 156,3 млн грн; №0002991403, яким
збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 37,6 млн грн. Спір
між ТОВ “Кернел-Трейд” і податківцями виник довкола господарських операцій компанії з
пов`язаною особою-нерезидентом - Inerco Trade S.A. (Швейцарія) щодо експорту олії
соняшникової нерафінованої та шроту соняшникового в 2013-2014 роках. Суд дійшов
висновку, що фіскали не довели “належними засобами доказування того, що ціна реалізації
позивачем товару за спірними господарськими операціями не відповідає рівню звичайних
цін, оскільки відповідачем в порушення ст. 39 Податкового кодексу України не було
враховано всі фінансові умови контрольованих операцій” (цитата).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

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

Агропромышленный холдинг "Астарта" увеличил
продажи сахара на 8%

Agromino приобретет Resilient
за €13 млн
25.07.2019

Агропромышленный холдинг "Астарта" в апреле-июне 2019 г.
увеличил продажи сахара на 8% по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. - до 99,39 тыс. тонн, сообщила компания.
Согласно пресс-релизу на Варшавской фондовой бирже, реализация кукурузы
выросла в 2,1 раза – до 207,53 тыс. тонн, пшеницы – в 3,9 раза, до 5,89 тыс. тонн, соевого
масла - на 30% – до 12 тыс. тонн, соевого шрота – на 29%, до 46,17 тыс. тонн, тогда как
продажи подсолнечника снизились в 4,3 раза – до 6 тыс. тонн, молока – на 7%, до 24,53 тыс.
тонн. В целом за первое полугодие 2019 года "Астарта" сократила продажи сахара на 17% до 153,35 тыс. тонн, пшеницы – в 3,1 раза, до 16,64 тыс. тонн, подсолнечника – 2,6 раза, до
17,83 тыс. тонн, молока – на 7%, до 50,55 тыс. тонн. В то же время реализация кукурузы
возросла в 2,7 раза – до 511, 74 тыс. тонн, соевого масла - на 20%, до 26,22 тыс. тонн, соевого
шрота – на 19%, до 93,04 тыс. тонн. "Астарта" – вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, 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").
"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток
EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а
EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агрохолдинг "Укрлендфармінг" розглядає можливість
збільшення елеваторних потужностей
25.07.2019

Один з найбільших агрохолдингів – група компаній "Укрлендфармінг"
– розглядає можливість побудови декількох додаткових елеваторів,
зокрема, в Чернігівській області, для мінімізації логістичних витрат.
"На сьогодні у нас працюють сімнадцять елеваторів. Також є бажання побудувати ще
кілька елеваторів, щоб зменшити відстань від поля до елеватора, зокрема, в Чернігівській
області. Таким чином, вдасться скоротити логістичні витрати, які грають величезну роль в
собівартості продукції", – повідомив заступник генерального директора агрохолдингу
Василь Лобода. Водночас він зазначив, що окреслити терміни, коли компанія зможе
приступити до реалізації цього проекту, складно, оскільки нині на українському ринку
банківського кредитування склалися несприятливі умови. "Сьогодні відсотки за кредитами
- у межах двадцяти п'яти, сформувати якусь маржинальність і повернути ці відсотки дуже
складно. Сподіваємося, що незабаром українська система банківського кредитування
повернеться обличчям до аграрного виробника", – додав він. За його словами,
"Укрлендфармінг" володіє найбільшими елеваторними потужностями в Україні – близько 3
млн тонн одноразового зберігання зерна. Найбільші елеватори компанії розташовані в
Сумській і Полтавській областях – потужністю майже на 500 тис. тонн. Лобода додав, що
через проблемну ситуацію, яка склалася на українському ринку залізничних вантажних
перевезень, і брак зерновозів елеватори агрохолдингу нерідко переповнені, й компанія не
встигає вчасно доставити продукцію в порт. "Останні три-чотири роки це (брак зерновозів і
локомотивів – УНІАН) величезна проблема для всіх аграріїв, яка особливо загострюється в
осінній період, коли починаються пізні зернові: соя, соняшник і кукурудза... Як тільки
восени починається негода, а ми зберігаємо кукурудзи в межах двохсот гектарів, все те, що
виливається з дощем, а далі - зі снігом, впливає на якість і кількість культури... Тому наша
оперативність безпосередньо впливає на обсяг виручки", – сказав Лобода, уточнивши, що
логістична проблема на українському ринку також може призводити до зриву експортних
контрактів і вимагає негайного втручання з боку держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами ГК Укрлендфармінг
Agrovalley приобрела 135 тыс. акций
IMC S.A
26.07.2019

grovalley Ltd, контролируемая председателем совета директоров
агрохолдинга ИМК Александром Петровым, приобрела 135 тыс. акций IMC
S.A. (Люксембург), увеличив долю в агрохолдинге на 0,4 п.п. – до 73,52%.
Согласно сообщению ИМК на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), цена
покупки одной акции составила PLN15,55 ($4,07 по курсу Национального банка Польши на
25 июля). Agrovalley Limited после сделки увеличила общий пакет акций до 24,394 млн. По
данным WSE, курс акций ИМК 25 июля сократился на 0,6% - до PLN15,04 за шт. ИМК
специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в
Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и
Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных
культур. Агрохолдинг ИМК в 2018 году нарастил чистую прибыль на 55% по сравнению с
2017 годом – до $27,63 млн. Выручка выросла на 4% - до $131,61 млн. ИМК в первом
квартале 2019 года увеличил чистый убыток на 8,3% по сравнению с первым кварталом
2018 года – до $8,92 млн. Выручка в январе-марте выросла в 1,6 раз - до $49,15 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

01.08.2019

Компания Agromino подписала соглашение о покупке 100% акций
Resilient. Об этом сообщает пресс-служба Agromino, передает служба
новостей агропортала latifundist.com
Владелец Resilient Петр Крогман также является основным акционером Agromino и
Mabon. Согласно сообщению, платой за приобретение Resilient станут новые выпущенные
акции Agromino, эквивалентные стоимости около €12,9 млн. В результате сделки Mabon
будет контролировать приблизительно 74,2% акций Agromino. «Ожидается, что количество
вновь выпущенных акций Agromino составит около 7,4 млн при предварительной
стоимости приобретения €12,9 млн. Предварительная оценка подтвердила, что
справедливая рыночная стоимость Resilient составляет €13,5 млн», — указывается на сайте
компании. В Agromino объяснили, что сделка поможет компании увеличить земельный
банк и численность крупного рогатого скота, а также дополнит текущую бизнес-модель и
стратегию. Кроме того, сделка улучшит региональную диверсификацию компании в
пределах Украины и частично уменьшит риски, связанные с погодными условиями и
геополитикой. Завершение сделки планируется в октябре 2019 г. Напомним, что АМКУ
рассматривает заявку компании «Ков'ягівське зерно», конечным бенефициаром которой
выступает Agromino, на приобретение «Гутянского элеватора» (Харьковская область).
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ПАТ «ДПЗК» звітує про результати 2018/2019 МГ
та 1 півріччя 2019 р.
01.08.2019

За підсумками 2018/2019 МР корпорація збільшила свій консолідований
дохід з 10,4 млрд грн 2017/18МР ( в т.ч. за 1 півріччя 2018р. 6 млрд грн) до
13,81 млрд грн ( в т.ч. за 1 півріччя 2019р. 9,3 млрд грн).
Збільшення відбулось за рахунок збільшення об’ємів експорту зернових та
зростання реалізації готової продукції. Операційний прибуток за 2018/19 МР збільшився
майже втричі та склав біля 223 млн грн у відношенні до операційного збитку близько 278
млн грн за аналогічний період минулого 2017/18 МР. За результатами 2018/19 МР доля
ДПЗКУ склала близько 5% від загального експорту українських зернових. Корпорація
увійшла до ТОП-5 експортерів кукурудзи з показником експорту в 1,86 млн тонн. Сегмент
трейдинг у 2018/19 МР збільшив об’єм експорту на 26% і склав 2,4 млн тонн зерна (в т.ч. за
1 півріччя 2019р.- 1,722 млн тонн) по відношенню до 1,9 млн тонн у 2017/18 МР ( в т.ч. за 1
півріччя 2018р. – 1,12 млн тонн). Виручка сегмента збільшилась на 30% до 11,8 млрд грн у
2018/19 МР (в т.ч. за 1 півріччя 2019р. – 8,3 млрд грн) з 9,07 млрд грн у 2017/18 МР ( в т.ч. за
1 півріччя 2018р. – 5,5 млрд грн) за рахунок збільшення об’ємів реалізації та ціни реалізації.
Сегмент готової продукції збільшив об’єм реалізації борошна та висівок на 59% до 180 тис.
тонн за підсумками 2018/19 МР ( в т.ч. за 1 півріччя 2019р – 101 тис. тонн) з 113 тис.тонн за
аналогічний період 2017/18 МР (в т.ч. за 1 півріччя 2018р. – 46 тис.тонн). Виручка сегмента
зросла на 76% з 542 млн грн за підсумками 2017/18 МР (в т.ч. за 1 півріччя 2018р. – 262 млн
грн) до 953 млн грн в 2018/2019 МР (в т.ч. за 1 півріччя зріст склав 130% по відношенню до
минулого періоду - до 601 млн грн). Суттєве зростання виручки зумовлене не лише ростом
об’ємів, але й зростанням ціни реалізації готової продукції за рахунок диверсифікації
продажів через роздрібні торгівельні мережі. Консолідований дохід по інших сегментах за
підсумками 2018/19 МР склав 1057 млн грн (в т.ч. за 1 півріччя 2019р. – 399 млн грн), що
більше від показників за 2017/18 МР, які складають 788 млн грн ( в т.ч. за 1 півріччя 2018р.
– 238 млн грн). Фінансові витрати корпорації за 2018/19МР склали 2,6 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДПЗКУ
Совладельцы ПАЕК разделили
бизнес
05.08.2019

Совладельцы ГК «Южная Аграрно-Экспортная Компания» (ПАЕК)
Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко разделили бизнес между собой,
и продолжат работать отдельно.
«Мы действительно приняли решение разделить активы. Глобальные цели, которые
мы вместе с Ростиславом Владимировичем ставили, находясь у истоков нашего бизнеса, на
сегодняшний момент достигнуты. Дальше у каждого из нас разное видение вектора
развития предприятий, поэтому после долгих обсуждений мы приняли единственно
правильное решение — разделить активы и продолжать работать отдельно, каждый в
своем направлении. При этом, чтобы исключить ненужные сплетни и домыслы, отмечу, что
процесс разделения бизнеса проходит мирно и никоим образом не влияет на наши
дружеские отношения с Ростиславом», — заявил генеральный директор группы компаний
Юрий Кормышкин. По его мнению реорганизация компании только усилит позиции
каждого из них. Он уверен, что принятие решения даст возможность компании развиваться
и оставаться конкурентным игроком рынка. На данный момент происходит процесс
разделения активов компании. Сообщается, что компания ПАЕК остается в сфере влияния
Юрия Кормышкина. Часть предприятий, которые входили в группу компаний, переходит в
собственность Ростислава Данильченко.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Консул України в Швейцарії та президент ACC в Україні відвідали
філію «Переяславська» ТОВ СП «НІБУЛОН»

Чистий прибуток ПАТ «Аграрний фонд»
за II квартал т.г. склав 9 млн грн
31.07.2019

За підсумками ІІ кварталу 2019 року дохід ПАТ «Аграрний фонд»
склав 850,4 млн грн, прибуток до оподаткування - 11 млн грн. Про це
повідомляє прес-служба ПАТ на сайті компанії.
Після нарахування податку на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 9 млн
грн, проти запланованого показника 8,9 млн грн. Відповідна інформація опублікована на
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Фактичний фінансовий
результат Товариства за ІІ квартал 2019 року на 0,1 млн грн більше від запланованого
показника. Протягом ІІ кварталу 2019 р. ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 12,3 тис.
тонн зерна, 17,3 тис. тонн борошна та 78,5 тис. тонн мінеральних добрив. Реалізація
борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних
мережах під власною торгівельною маркою. Відзначимо, протягом 2018-2019 та 2019-2020
маркетингових років ПАТ «Аграрний фонд» забезпечив агровиробників 1,1 млн тонн
мінеральних добрив. Про це заявив виконавчий директор ПАТ «Аграрний фонд» Микола
Зубарєв під час робочої зустрічі агровиробників та Союзу хіміків України. «За два
маркетингових роки ми закупили 1,1 млн тонн мінеральних добрив. Зараз, за нашими
підрахунками, частка ПАТ «Аграрний фонд» на ринку мінеральних добрив України на
сьогодні складає близько 15%», - розповів Зубарєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Аграрний фонд»

35

08.08.2019

Андрій Гундер на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що він гордий від
візиту представників Американської торговельної палати до філії
«Переяславська» на Дніпрі.
Річковий перевантажувальний термінал на Дніпрі – філію «Переяславська» ТОВ СП
«НІБУЛОН» – відвідали днями президент Американської торговельної палати в Україні
Андрій Гундер та почесний консул України в Швейцарській Конфедерації, голова
Товариства українців у Швейцарії, представник Європи в Українсько-американському
допомоговому комітеті (США) Андрей Ніколас Лужницький. З боку компанії ділову зустріч
провели заступник генерального директора по взаємодії з органами влади Володимир
Клименко та директор філії «Переяславська» Артем Новохатько. Слід зазначити, що почесні
гості виявилися добре обізнаними з діяльністю вітчизняного агровиробника, інвестора,
експортера, суднобудівника і фундатора відновлення річкового судноплавства в Україні –
компанією «НІБУЛОН». Тому під час ознайомлення з потужностями підприємства для
зберігання сільгосппродукції, з принципами його роботи та процесом приймання зерна
вони вели постійний діалог з фахівцями компанії. Їх цікавили сучасний стан
агровиробництва в Україні і, зрозуміло, його перспективи вирощування найближчим часом
100 млн тонн зернових. Із неприхованою цікавістю гості відвідали виробничо-технологічну
лабораторію, оглянувши установлене там обладнання. Саме в цей час на термінал прибула
чергова вантажівка з пшеницею – тому весь процес лабораторних досліджень і визначення
класності вони спостерігали на власні очі, розпитуючи про хід процесу начальника
лабораторії Ольгу Петренко. Також Андрію Гундеру та Андрею Лужницькому було
продемонстровано принципи роботи сушильного, пилоочисного та іншого обладнання.
Наразі на підприємстві повним ходом триває приймання зернових культур ранньої групи. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Нібулон»
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ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Топ-20 ведущих оптовых экспортеров украинского
зерна в 2018/19 МГ
24.07.2019

В рейтинге показаны позиции оптовых грузоотправителей зерна на
экспорт в 2018/19 маркетинговом году. Топ-20 занимает 91,8% от общего
объема рынка, а топ-5 — 45,6%.
Компании-экспортеры, вошедшие в пятерку лидеров, увеличили почти на 6
миллионов тонн отгрузку зерновых по сравнению с предыдущим сезоном. Лидируют
традиционно «Кернел» и «НИБУЛОН». В целом, первая десятка изменилась по сравнению с
предыдущим маркетинговым годом. Только Glencore Agriculture удалось закрепится на
восьмом месте, все остальные компании поменяли свои места, некоторые — как Sierentz
Global Merchants — существенно. Этот зернотрейдер впервые попал в рейтинг и сразу
оказался на 10 месте. Также хорошую динамику, сразу на 3 позиции вверх, показали
китайская корпорация COFCO и американская Cargill.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам elevatorist.com
Жнива-2019: В Україні зібрано майже
37 млн тонн зерна
09.08.2019

Станом на 9 серпня аграрії провели збирання ранніх зернових та
зернобобових культур на площі 9,5 млн га, або 95% до прогнозу. Про це
повідомляє Мінагрополітики України.
Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового врожаю при врожайності 38,6 ц/га.
Зокрема, зібрано: пшениці – 27,1 млн тонн з площі 6,5 млн га, або 96% до прогнозу при
врожайності 41,4 ц/га; ячменю – 8,5 млн тонн з площі 2,5 млн га, або 96% до прогнозу при
врожайності 34,1 ц/га; гороху – 587 тис. тонн з площі 257 тис. га, або 99% до прогнозу при
врожайності 22,8 ц/га; жита – 283 тис. тонн з площі 103 тис. га, або 88% до прогнозу при
врожайності 27,6 ц/га; вівса – 303 тис. тонн з площі 121 тис. га, або 66% до прогнозу при
врожайності 25,0 ц/га. Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,1 млн тонн з площі 1,2 млн га,
або 99% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua



ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

В Украине существенно уменьшились промышленные
плантации картофеля
29.07.2019

Картофель теряет статус “второго хлеба” на столах украинцев. За
последние 3 года площади под промышленными плантациями картофеля
сократились с 70-80 до 20-26 тыс. га.
“Европеец потребляет 140 кг клубни в год, соотечественники – 95 кг”, – рассказала
директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.,
комментируя ситуацию на рынке клубни. Высокие цены на картофель (17-20 грн/кг),
низкая урожайность культуры и свертывания профессионального картофелеводства – вот
основные тенденции сезона 2019. “Постоянные перепады температур, которые
наблюдались во всех регионах Украины, способствовали распространению болезней
картофеля. В сочетании с засухой в одних областях и с паводками в других этого года
прогнозируем низкую урожайность культуры. Поэтому цена на картофель в два раза выше,
чем в 2018 году. На высокие цены влияет также неурожай картофеля в Европе. Из-за
аномальной жары и низкой урожайности западные соседи вынуждены закупать картофель
в Молдове и Украине”, – прокомментировала Оксана Руженкова.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Всемирно известный производитель газировки закупает
картошку на Херсонщине
31.07.2019

Фермерское хозяйство «Аделаида» (Голопристанский район
Херсонской области) начало сотрудничать с компанией «PepsiCo». Об этом в
соцсети написал учредитель хозяйства Сергей Рыбалко.
Оно поставляет картофель для производства чипсов «Lays». Первая партия уже на
полках. Как сообщалось ранее, в 2019 году два производителя картофеля — ООО "Овощная
группа" и ФХ "Аделаида" — планируют построить заводы по производству картофеля фри,
сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля
(УАВК) Оксана Руженкова. Она отметила, что "Овощная группа" уже заключила контракт на
поставку произведенной продукции в Израиль. Оксана Руженкова добавила, что в этом году
компания планирует провести сертификацию своих производственных площадей, которые
расположены в Черниговской области. Одновременно с этим производитель будет строить
новый завод. К настоящему времени предприятие провело сортоиспытание, прошло
соответствующий финансовый аудит и осуществляет поиск способов получения внешнего
кредита. ФХ "Аделаида", в свою очередь, собирается построить завод по производству
картофеля фри в Житомирской области. Данное хозяйство планирует ориентировать свою
систему сбыта на внутренний рынок. "Аделаида" имеет большой опыт в выращивании,
реализации и экспорте картофеля. В нынешнем году хозяйство планирует начать
сортоиспытания. Сейчас компания выбирает производственную линию. Строительство
завода будет финансировать за счет собственных средств. Стоит отметить, что "Овощная
группа" выращивает картошку на 750 га в Черниговской области. А ФХ "Аделаида"
выращивает картофель в Херсонской и Житомирской областях.
Читать полностью >>>
По материалам khersondaily.com
Багато цибулі та дорога картопля: що буде
з цінами на овочі
05.08.2019

У виграші ті, хто посадив картоплю. За неї зараз можна виручити
вдвічі більше, ніж у минулому році. Дорожче коштують також салатні овочі
– томати, огірки, перець. Про це пише agronews.ua
Нинішній сезон розчарував українських овочівників. Основні ставки – на цибулю і
капусту, які били усі рекорди за цінами ще цієї весни, – не зіграли. Ціни на цибулю
обвалилися уп’ятеро. Якщо у квітні-травні на опті її продавали за 25 гривень, то зараз – по 5
гривень за кілограм. Капуста подешевшала в 3,5 рази, морква – в 1,5 рази. Що, звичайно, не
може не радувати пересічних українців, які ще в травні платили за кілограм цибулі до 30-40
гривень, пише strana.ua. Зате у виграші ті, хто посадив картоплю. За неї зараз можна
виручити вдвічі більше, ніж у минулому році. Дорожче коштують також салатні овочі –
томати, огірки, перець. Хоча буквально в останній тиждень ціни на них також пішли вниз.
Втім, ці цінники – ще не підсумкові. Багато чого буде залежати від погоди в серпні, а також
від того, чи зможуть фермери вчасно і правильно закласти овочі на зимове зберігання.
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По 5 гривень замість 25. Цибуля ризикує стати головним розчаруванням цього
сезону для фермерів. Нагадаємо: нинішньої весни цибуля була золотою – ціни на неї в опті
злетіли до 25 гривень за кілограм, а роздріб і зовсім виставляла рекордний цінник в 40
гривень. Причина – дефіцит цибулі в Україні і в Європі, пов’язаний з несприятливим
минулим сезоном. Минулої восени урожай цибулі в Україні знизився із-за погодних умов та
скорочення посівних площ. Крім того, за словами керівника проекту “АПК – інформ: овочі і
фрукти” Олександра Хорева, строки збирання цибулі змістилися з серпня на вересень. У
підсумку в сховища вона потрапила вже не кращої якості. Але зате ті, хто зміг зберегти
товарні обсяги до весни, піднімали надприбуток. Фермери жартували, що цибуля стала
рентабельнішою, ніж наркотики. Не дивно, що армія бажаючих підзаробити в новому сезоні
різко зросла. Ще в березні-квітні стало зрозуміло, що нас чекає цибульний бум, так як
селяни купували насіннєвий матеріал в рекордних обсягах. За словами Хорева, продавці
насіння відзвітували про збільшення обсягів на 20%. Хорев вважає, що, за підсумками
сезону, виробництво цибулі в Україні цього року зросте на 10%. “Але навіть це дуже багато,
так як для того, щоб збути збільшені обсяги, потрібні додаткові сховища, торговельна
логістика тощо”, – каже він. Ринок вже відчув надлишок цибулі. Ціни на неї впали настільки,
що можна вже говорити про нульову або навіть мінусову рентабельн. У більшості регіонів
країни оптові партії цибулі пропонуються в середньому по 4,5-5,5 гривень за кілограм, хоча
ще тиждень тому продавали цибулю по 5,5-6,5 гривень. Ціна падає по мірі збільшення
пропозиції – на ринок надходять все нові і нові партії врожаю. При цьому експорт цибулі
практично застопорився, так як в цьому сезоні його багато і в сусідніх країнах Європи. Втім,
за словами Олександра Хорева, якщо ніяких катаклізмів не відбудеться, цибулю в
наступному році буде дешевше, ніж в цьому – максимум по 7-10 гривень за кілограм.
Борщ зі знижкою. В цінову пастку потрапили виробники капусти. Як і цибуля,
капуста в минулому сезоні сильно подорожчала, в квітні 2019 р. вона коштувала дорожче,
ніж на аналогічний період позаминулого року в 3,5 рази (16-20 грн за кг). Можливість добре
заробити надихнула фермерів, і вони розширили посіви під білокачанною приблизно на 1015%. Довершила справу хороша погода. У підсумку ринок переповнений капустою, а ціни на
неї впали до 3,5 грн за кг. За даними ринку “Шувар”, ціна продовжує падати. На 2 серпня
капуста подешевшала ще на 10%. За даними аналітика плодоовочевих ринків Східної
Європи оптового ринку “Шувар” Тетяни Гетьман, овочі борщового набору подешевшали за
останній місяць приблизно на 20%. При цьому дешевше, ніж в минулому році стоять
цибуля, капуста, морква (ціни на останню 1,5 рази нижче, ніж минулого літа). Буряк
продається за торішніми цінами (6-6,5 гривень за кілограм). Тобто, якщо ніяких природних
катаклізмів за цей місяць не трапиться, і урожай у встановлені терміни закладуть на
зберігання, то овочі борщового набору до кінця цього і наступного року повинні бути
дешевше, ніж в минулому сезоні, мінімум, на 15%, – говорить Хорев. “Особливо великого
експорту не буде, так як дзеркальні умови щодо врожаю спостерігаються і в сусідніх
країнах. А значить підняти ціни нашим виробникам буде складно”, – розповів він
Картопля за подвійною ціною. За картоплю в цьому сезоні українцям доведеться
переплатити. “Ціна на неї вдвічі вище, ніж у минулому році”, – говорить Хорев. На ринку
“Шувар” мінімальна ціна за кілограм картоплі – 6 гривень, максимальна – 10 гривень. При
цьому погода, якою продавці традиційно пояснюють підвищення цін, для майбутнього
врожаю цілком сприятлива. Ціна зростає із-за неорганізованості ринку. 98% обсягів
картоплі в Україні вирощується в господарства населення. Промислові виробники, які
кілька років тому почали активно експериментувати з цією культурою, в ній
розчарувалися. Ті ж овочі борщового набору виявилися рентабельніше картоплі, –
відзначає Тетяна Гетьман. У підсумку спеціалізовані господарства та дрібні фермери в
цьому році скоротили площі під картоплею. За словами Тетяни Гетьман, менше садять
картоплі і пересічні українці. Плюс загострилося питання якості. “Щоб отримувати хороший
урожай, потрібно садити не стару картоплю зі своїх запасів, а якісний насіннєвий матеріал.
Він дорогий: елітна картопля на посадку коштує 35-40 гривень за кілограм, тоді як
звичайний – 5-7 гривень, тому елітний насіннєвий матеріал ми останнім часом практично
не імпортуємо. Як наслідок – з року в рік погіршується якість урожаю. Супермаркети, які
намагаються знайти відбірну картоплю, вже це відчувають – товарних партій на ринку
дуже мало, а те, що є – коштує недешево”, – пояснив Хорев.
Пів-літа на імпортних помідорах. За словами Тетяни Гетьман, зараз стрімко
знижуються ціни також на салатні овочі (огірок, томат, перець). Якщо овочі борщового
набору подешевшали на 20%, то салатні – відразу на 35%. “Свою роль зіграв сезонний
фактор – на ринок хлинули збільшені обсяги нового врожаю”, – пояснила експерт. “При
цьому влітку склалася безпрецедентна ситуація – українці аж до кінця липня їли імпортні
тепличні томати по 40 гривень за кілограм, і тільки зараз з’явилося багато ґрунтових
томатів”, – додав Хорев. Тетяна Гетьман пояснює високі ціни на початку сезону дефіцитом
пропозиції – підтопило теплиці Закарпаття, які забезпечують чималу частку поставок.
“Навіть зараз ціни вище, ніж у минулому році. Наприклад, огірок корнішон коштує 20
гривень за кілограм, а минулого літа продавався по 15. Звичайний салатний огірок
продається по 8,5 гривень, що на 20% дорожче, ніж у минулому році. Томати коштують 11
гривень проти 7 гривень у минулому році. Перець впав в ціні буквально на днях (до 10-25
гривень за кілограм в залежності від сорту – прим. Ред.), а до цього був дорожчий, ніж у
минулому році”, – говорить Тетяна Гетьман.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua



САДІВНИЦТВО
в цілому

Украина увеличила экспорт
плодов и ягод
29.07.2019

За І полугодие 2019 г. Украина экспортировала плодово-ягодной
продукции на сумму $116 млн. Это на 16% превышает прошлогодний
показатель за соответствующий период.
Как сообщил к.э.н. Богдан Духницький, старший научный сотрудник отдела
экономики аграрного производства и международной интеграции Национального
научного центра "Институт аграрной экономики", это стало возможным благодаря
продолжающемуся увеличению доходов от продаж на зарубежных рынках всех основных
товаров отечественного экспорта группы 8 УКТВЭД. Речь идет про грецкие орехи,
замороженные плоды и ягоды, яблоки и груши, которые совокупно занимают в структуре
стоимости продукции этой группы более 95%, пояснил эксперт. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года отечественный экспорт плодов и ягод увеличился и
в количественном выражении. Почти на 75% выросли объемы зарубежных поставок
грецких орехов - с 19 тыс. т до 33 тыс. т, а также яблок и груш - с 24 тыс. т до 42 тыс. т.
Почти на треть выросли объемы экспорта замороженных фруктов - с 14 тыс. т до 18 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

На Волині закладають найбільшу в країні
плантацію жимолості
23.07.2019

Фермерське господарство «Лада» (голова - Володимир Глушко)
розпочинає закладку ягідників жимолості у промислових масштабах
с.Омельне Ківерцівського району Волинської області.
«ФГ «Лада» закупило саджанці in vitro у вінницькому ТОВ «ФруТек». У другій
половині червня цього року їх висадили у відкритий грунт на площі 12 га. Саджанці
прижилися добре», — йдеться в повідомленні Департаменту агропромислового розвитку
Волинської облдержадміністрації. Володимир Глушко додав, що ще 18 га планують
засадити до кінця поточного року. Отже, загальна площа ягіднику становитиме 30 га, та
стане найбільшою в Україні. Як зазначають експерти, ця культура непримхлива та
морозостійка, проте потребує органічних добрив. Рослина придатна для вирощування на
широкому спектрі грунтів (pH 5,0-7,5). Плодоносити жимолость розпочинає на 3-й рік
вирощування та продовжує щонайменше 30 років. Урожайність становить 12-15 т/га. ФГ
«Лада» закладає 12 сортів жимолості, від ранньостиглих до пізніх. Відтак, збір ягід на
господарстві триватиме з кінця травня — до липня.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua


ГОРІХОВІ САДИ

Садівників очікує щедрий врожай
волоського горіха - прогноз
06.08.2019

У 2019 р. в Україні очікуються високі показники по валовому збору
волоського горіха. Таким прогнозом поділився Володимир Пахно, Президент
асоціації горіховодів України, пише agro-yug.com.ua.
«Я прогнозую 110 тис. тонн, але цілком можливо, що показники в результаті будуть
більше. Цей рік дуже сприятливий для волоського горіха. Зими були без морозів, весняних
заморозків також не було, дощова погода по регіонах, і тепле літо. По регіонах відзначають,
що врожай буде хороший, дерева заповнені горіхами. Тому урожай в межах 110-120 тис.
тонн повинен бути, — запевняє Володимир Пахно. Також спостерігається збільшення площ
під горіховими посадками. Президент асоціації відзначає, що в цьому році вже засаджено
близько 1,6 тис. га. «Ми плануємо більше 2-2,4 тис. га. Це не тільки волоський горіх: з цієї
кількості приблизно 1,4 тис. га — волоський горіх і близько 600-800 га фундука. Зараз
з'являються нові сади, і трохи більше 100 га буде мигдалю. Його висадили восени минулого
року в Одеській області і в Закарпатті. Перший урожай варто очікувати на 3-4 рік», —
ділиться Володимир Пахно. Разом з тим, він зазначає, що в минулому році держава виділила
280 млн грн на компенсацію за нові сади. В цьому ж році ця цифра збільшилася до 400 млн
грн. Пахно каже, що за станом на закінчення першого півріччя люди отримали перші суми
компенсацій. Таким чином, приблизно 80% витрат можуть бути компенсовані.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com


ФРУКТОВІ САДИ

Персиковий сад на Волині дав
перший урожай
05.08.2019

Троє-фермерів однодумців восени 2017 р. заклали персиковий сад в
с.Ковбань Горохівського р-ну Волинської обл. Цьогоріч молоді дерева дали
свої перші плоди. Про це йдеться у повідомленні Волинської ОДА.
«На Волині все частіше починають вирощувати нетрадиційні для цих земель нішеві
культури, такі як лохина, жимолость, персик. Вперше на Волині закладені 2 га персику.
Фермери реалізували себе на волинській землі і дають можливість працювати своїм
краянам», — зазначив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.
Фермери розпочинали господарювати із вирощування яблук, груш, слив, вишень,
абрикосів. Закласти персиковий сад вирішили після відвідування розсадників на
Черкащині. Місцевому господарнику Сергію Шевчуку й справді є чим похвалитися. Разом із
колегами-однодумцями створили підприємство «Сад весни», де вирощують 125 сортів
яблунь, майже 3 десятки сортів груш, понад 10 сортів вишень. А ще аличу, малину,
смородину, ожину, фундук і навіть екзотичну для українських земель актинідію. Своїх
клієнтів веде від «а» до «я». Не просто продає саджанці, а детально розповідає, як
доглядати, захищати від шкідників і хвороб. Може проконсультувати й телефоном. Бо дуже
хочеться чоловікові, щоб садівнича справа в Україні розвивалася. В області до садівництва
завжди ставилися як до другорядної галузі. Волинські експериментатори вирішили
ризикнути. Спочатку кілька років вивчали досвід садівників різних країн, потім почали
вирощувати саджанці яблунь і груш, застосовуючи метод поліпшеної копуліровки, а
недавно заклали перший в області персиковий сад. Підщепу персика фермери вирощували
самі. Для цього замовляли насіння маньчжурського персика, який росте в Манчжурії.
Обрали саме цей персик для підщепи, бо він витримує температурний режим від -45 до +50
°С. Закуплені кісточки розбивали, щоб дістати насінники та піддали стратифікації. Їх
пророщували в холодильнику при температурі 2-3 градуси. Цей процес тривав 75 днів.
Завдяки копіткій праці вдалося досягти високої схожості насінини — 90-95%. На сьогодні
персиковий сад налічує 15 ранніх, середніх та пізніх сортів, окрім цього, господарство
займається вирощуванням саджанців яблук, груш, вишень, черешень та персиків на
маньчжурській підщепі під замовлення.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info

Виробництво молока в Україні падає майже
на тисячу тонн в день
23.07.2019

Загальний вал виробництва молока скорочується в слід за зменшенням кількості корів. Так, за півроку в Україні вироблено 4,8 млн т молока.
Даний показник є на 3,4% нижчим, ніж за І півріччя 2018 р. - 4,9 млн т.
«Недоотримали як сільськогосподарські підприємства, так і домогосподарства. Втім,
падіння в останніх було більш суттєвим — -4,1%, до 3,4 млн т, тоді як молочно-товарні
ферми скоротили виробництво на -1,5%, до 1,4 млн т», — йдеться у повідомленні Асоціації
виробників молока. В той час, коли падіння виробництва у домогосподарствах відмічалося
майже по всій Україні (за виключенням Хмельницької — +1%, 224,9 тис. т та Луганської —
+4,9, 44,9 тис. т), виробництво на підприємствах у розрізі областей було більш
продуктивним, проте, все ж, продемонструвало спад. Найвираженішим падіння було в
Чернівецькій (до 5,8 тис. т; -19,4%) та Рівненській областях (34,5 тис. т; -13,3%), які за
звітний період, по даним ДССУ, найбільше скоротили дійне поголів'я. «В результаті, падіння
виробництва сирого молока за півроку в абсолютних величинах склало — -166 тис. т, тобто
щодоби оператори ринку недоотримували в середньому 922,2 т сировини», — підрахували
в асоціаціх. Такі тенденції як зменшення поголів'я та, відповідно, виробництва сировини
негативно впливають на баланс попиту і пропозиції молочного ринку, його базове
ціноутворення, вважають експерти. Це також сприяє підвищенню волатильності цін,
збільшує ризики отримання збитків як виробників, так і переробників, що зрештою
відображається на кінцевій ціні готової продукції, а також об»ємах експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Прибутковість виробництва молока в Україні
зросла на третину
05.08.2019

Прибутковість виробництва молока в Україні в липні 2019 року
збільшилася на 33,6% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого
року. Про це повідомив економіст FAO Андрій Ярмак.
"Умовна прибутковість виробництва молока в комерційних господарствах України
(УМІ, індекс умовної прибутковості виробництва молока) була в липні 2019 року вже на
33,6% вище, ніж торішня в тому ж місяці", - написав економіст інвестиційного центру
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці
в Facebook. Крім того, за словами експерта, прибутковість виробництва молока в Україні в
липні зросла у порівнянні з червнем поточного року на 2,8% і була на 23% вищою, ніж у
середньому за останні сім років для цього місяця. При цьому, за період січень-липень цього
року прибутковість виробництва молока була на 16,4% вище торішнього показника за
аналогічний період. Ярмак зазначив, що причиною зростання умовної прибутковості
виробництва молока в Україні стало зростання цін на цю продукцію та зниження цін на
корми. Водночас, за словами експерта, в серпні умовна прибутковість молока може зрости
під впливом його дефіциту, що також може стати причиною ще більшого зниження
експорту з України молокопродуктів. Як повідомляв УНІАН, прибутковість виробництва
молока в Україні у 2018 році скоротилася на 14,1%. Виробництво молока в Україні у 2018
році скоротилося на 2% - до 10 мільйонів тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua


Вівчар з Донеччини експортує вовну
в Туреччину
22.07.2019

Житель села Торське Лиманської громади Донецької Обасті Олег
Шилов вирощує овець, за якими приїжджають з Туреччини. Про це
повідомляє bizshid.com, передає портал agropolit.com
У 2013 році житель села Торське Лиманської громади Олег Шилов став приватним
підприємцем, купивши напівзруйновану ферму та відремонтувавши її за власні гроші. Туди
перевів з домашнього господарства своїх овець і баранів. «З того часу почалася моя історія
розвитку, яка триває і до сьогодні. Навіть не пригадую, чому це саме вівці. Я люблю їх, вони
спокійні», – говорить підприємець. Від початку заснування на фермі було до ста тварин, за
якими допомагала доглядати родина Олега. Створювали умови для розпліднення, стригли
вовну, розбудовували ферму. У 2018 р. Олег Шилов подав свій проєкт на участь в обласному
конкурсі «Український донецький куркуль». На отримані 420 тис. грн купив ще додатково
тварин – 40 ярок і два барани, також обладнав сіносховище. За ці гроші я закупив будівельні
матеріали, змонтував сіносховище, адже для тварин самі сіно заготовляємо, також збільшив
кількість стійлових місць. І ще взяв на роботу трьох людей, – сказав підприємець.
Нагадаємо, що регіональні організації Аграрного союзу України звернулися до Асоціації
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», щоби через депутатів
Верховної Ради від цих регіонів порушити відповідні питання в парламенті, прийняти
закон про розвиток вівчарства в гірських районах Карпат.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com





МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

СВИНАРСТВО

ІНФРАСТРУКТУРА
ОВОЧЕСХОВИЩА. ФРУКТОСХОВИЩА. ХОЛОДИЛЬНІ КОМПЛЕКСИ. СОРТУВАЛЬНО-ФАСУВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

Поблизу Луцька побудують новий завод з переробки та
замороження ягід, фруктів та овочів
31.07.2019

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового
будівництва заводу затвердили наказом відділу містобудування,
архітектури та інфраструктури Луцької райдержадміністрації.
Підприємство будуватимуть на вулиці Вокзальній, 105, у селі Чаруків Луцького
району. Замовником стала громадянка Любомира Райхіль. Функціональне призначення
земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення; вид використання ділянки
– для обслуговування комплексу будівель і споруд; відповідає генеральному плану села
Чаруків, затвердженому рішенням Чаруківської сільради від 17 квітня цього року. Гранично
допустима висотність споруди – 15 метрів, максимально допустимий відсоток забудови
земельної ділянки – 21,7%. При проектуванні повинні враховувати розриви від існуючих
будівель та споруд відповідно до вимог ДБН «Норм технологічного проектування
підприємств плодоовочевої консервної промисловості». Планувальні обмеження відсутні,
санітарно-захисна зона – 50 метрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
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В Україні удвічі зменшилася кількість промислових
свиногосподарств
25.07.2019

Уже впродовж кількох років в Україні скорочується поголів’я свиней,
як на підприємствах, так і у господарствах населення. Про це повідомляє
служба новин порталу agropolit.com
Утім, за підсумками 2018 р. промислове поголів’я дещо зросло, але це відбувається
через нарощення потужностей окремих підприємств, а сама кількість свиногосподарств все
ще скорочується. Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Свинарі України». «Якщо на 1ше січня 2015-го 3,7 млн свиней утримували 2,7 тис. сільськогосподарських підприємств, то
на початку 2019 року число операторів скоротилося на тисячу, а кількість утримуваного
поголів’я - на 0,34 млн голів. Упродовж останніх кількох років спостерігається природний
відсів свиногосподарств. Сектор залишають невеликі оператори з поголів’ям менше 2 тис.
гол. Це, переважно, сільськогосподарські підприємства, що займаються вирощуванням
свиней ситуативно (наприклад, при очікуванні сприятливих цін на ринку), не інвестують
кошти у заходи підвищення біобезпеки та ефективності виробництва, тож є
неконкурентоспроможними», – повідомляють у Асоціації. Нагадаємо, що за І півріччя 2019
року на території 14 областей України виявлено 26 випадків АЧС, що на 52 випадки менше
порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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ПТАХІВНИЦТВО

На Херсонщині почали вирощувати
штучні перли
03.08.2019

Союз птахівників виступив на захист
виробника "Наша Ряба"
19.06.2019

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" отримує дотації у
відповідності до чинного законодавства. Про це УНН заявив виконавчий
директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.
"Державна підтримка галузі тваринництва була і є необхідним інструментом для
стимулювання виробництва продукції, оскільки воно є більш затратним, та у виробничому
процесі зайнята значна кількість сільського населення", - підкреслив Карпенко. При цьому,
за останні роки концепція держпідтримки істотно змінилася, сказав експерт. Особливо
щодо галузі птахівництва, додав він. Так, сьогодні птахівники можуть претендувати лише
на часткове відшкодування вартості будівництва або реконструкції виробничих
приміщень. "Тобто, будуєш нове чи реконструюєш старе для збільшення виробництва –
отримуєш від держави компенсацію", - роз'яснив Карпенко. Cьогодні, як і раніше, на дотації
можуть претендувати усі без винятку робітники галузі. Поряд з цим, не дивно, що МХП, як
лідер галузі, який постійно розширює виробничі потужності, створюючи нові робочі місця,
нарощує обсяги експорту продукції, заводячи у країну валютну виручку, сплачуючи
податки до різних рівнів бюджетів, отримує більше дотацій, аніж інші виробники. "Такі
компанії і повинні отримувати всебічну підтримку від держави", - вважає Карпенко. Щодо
виплат дивідендів - то це нормальна практика розподілу прибутку, передбачена законом,
зазначив Карпенко. "Компанія отримала прибуток, вона в праві розпоряджатися ним на
свій розсуд, чи виплатити дивіденди, чи залишити прибуток не розподіленим", - додав він…
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Компания "Овостар Юнион" уменьшила
продажи яиц до 610 млн шт

У Херсоні вирощують перли у дніпровських молюсках. Місцеві вчені
вперше створили штучну партію перлин. Про це повідомляє служба новин
порталу uatv.ua
Два роки тому команда Херсонського державного аграрного університету у кількості
трьох викладачів поїхали працювати в Китайську Народну Республіку. У цей час
організувався китайсько-український науково-дослідний інститут у провінції Чжецзян, у
місті Джудзи. Інститут створювався під керівництвом українського академіка Сергія
Мельничука, який подав свій проект на конкурс «Тисяча талантів Китаю», виграв і вирішив
організувати інститут саме у цій провінції, пише ukrinform.ua. За півтора року, протягом
яких вчені працювали у Китаї, допомагаючи тамтешнім вченим і виробникам удосконалити
технологію вирощування річкових перлів, вони й самі здобули корисний досвід. І, як цілком
справедливо підкреслив ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій
Кирилов, не скористатися цим набутим досвідом – гріх. «Тому і народилася така ініціатива,
щоб вони тим, чим займалися там, у Китаї, зайнялися і тут», - зазначив Кирилов. «Після
повернення групи додому наш ректор переговорив з кожним із нас і дуже зацікавився ідеєю
впровадження технології вирощування перлів. Адже північ китайської провінції Чжецзян за
погодними умовами приблизно такий же, як у нас південь України. Тож за ініціативою
ректора ми вирішили зробити експеримент, щоб перевірити на практиці, наскільки
можливо вирощувати перли в Україні. Для цього створили робочу групу. Є у нас і
лабораторія замкнутого водопостачання, тобто є умови для проведення експерименту. Але
ми пішли трохи іншим шляхом, ніж це роблять китайці, за більш спрощеною технологією.
Зараз «обкатуємо» її у себе у лабораторії», - розповів Оліфіренко. Про унікальний для України
експеримент дивіться у сюжеті UATV >>>
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua, ukrinform.ua
Ассоциация рыболовов Украины: К 2050 году в украинских
водоемах может не остаться рыбы

23.07.2019

Агропромышленная группа "Овостар Юнион" в январе-июне 2019
года уменьшила продажи яиц на 10,2% - до 610 млн шт за счет
существенного сокращения объема торговых операций.
Согласно отчету компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже,
компания произвела 782 млн яиц против 787 за аналогичный период прошлого года.
Экспортные продажи выросли на 14% - до 335 млн, таким образом, доля экспортных
продаж в общей структуре оценивается в 55%. Группа компаний уточняет, что средняя
цена продажи яиц упала на 8,7% - до 0,063 $/шт. по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. Общее поголовье кур агрохолдинга на 30 июня 2019 года составило 7,6 млн, что
на 2,7% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Поголовье кур-несушек выросло на
4,8% - до 6,5 млн. По данным "Овостар Юнион", объем переработки яиц в январе-июне
текущего года вырос на 5% - до 293 млн шт. Производство жидких яичных продуктов за
этот период увеличилось на 19% - до 7,21 тыс. тонн, сухих яичных продуктов сократилось
на 8%, до 1,53 тыс. тонн. Объем реализации жидких яичных продуктов за первое полугодие
2019 года увеличился на 20% - до 7,04 тыс. тонн, из которых 49% были реализованы на
экспорт, объем реализации сухих яичных продуктов сократился на 25% и составил 1,03
тыс. тонн, из которых 69% были реализованы на экспорт. …
По материалам fixygen.ua
МХП продає птахофабрику "Снятинська"
з виробництва фуа-гра
31.07.2019

Агрохолдинг "МХП" ухвалив рішення про припинення виробництва
гусячого м'яса та фуа-гра на ТОВ "Птахофабрика "Снятинська" (ІваноФранківської обл.) на початку вересня 2019 року.
Згідно з повідомленням компанії на Лондонській фондовій біржі в середу, активи
ферми, які становлять менше ніж 0,5% активів групи MХП, наразі пропонуються до
продажу. "МХП вважає, що виробництво фуа-гра не відповідає стратегії та політиці
компанії", - йдеться в повідомленні. За даними МХП, у 2018 році на фабриці було вироблено
печінки 104 тонни, м'яса та субпродуктів - 797 тонн. При цьому 27% продукції було
експортовано. "Миронівський хлібопродукт" - найбільший виробник курятини в Україні.
Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На
європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема
на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині. Засновником і мажоритарним
акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. Чистий прибуток МХП у 2018 році
скоротився на 44,3% - до $128 млн, виручка збільшилася на 21% - до $1,556 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua


РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО & АКВАКУЛЬТУРИ

Икра черная, украинская. Что мешает жить
отечественному рыбоводству
22.07.2019

Выращивание пресноводной рыбы и марикультуры — одно из
самых высокорентабельных, но при этом заброшенных направлений
аграрного бизнеса в Украине.
Украина находится в числе европейских стран с самым низким уровнем
потребления рыбы на человека - около 14 кг в год (было даже меньше), тогда как норма
составляет 22 кг в год. При этом речная рыба - традиционный элемент меню украинцев.
Если принять во внимание фактор стоимости, то филе куриное и филе карпа уже
практически сравнялось в стоимости, что дает перспективу рыбе в качестве альтернативы
белка животного происхождения в рационе украинцев. В советское время рыбоводство в
Украине было развито сильнее, чем в большинстве других республик СССР. Имелась
мощная производственная база, внедрялись эффективные технологии, выводились новые
породы рыб. В 1990?г. объем производства пресноводной рыбы достиг максимального
уровня - 136,5 тыс. т. Далее производство продукции аквакультуры сокращалось - до всего
35,4 тыс. т во внутренних водоемах в 2004-м. Затем начался заметный рост, и, по оценкам
участников рынка, сегодня в Украине в год выращивается более 150 тыс. т рыбы. Это
сильно отличается от данных Госстата (46,8 тыс. т всего биоресурсов во внутренних
водоемах) из-за сильной тенизации данной отрасли. Длительная стагнация отечественной
рыбной отрасли с начала 1990-х была вызвана тем, что государственные рыбхозы были
банально разворованы. Новые собственники имели супердоходы из других источников, а
рыбные хозяйства финансировались по остаточному принципу. О крупных инвестициях в
проект с маржей 15% через пять лет и слышать никто не хотел. Сегодня рыбоводческий
ресурс Украины, то есть общая площадь водоемов, используемых для выращивания рыбы,
достигает 1,5 млн га (бассейн Днепра, озера и дельты рек). Из них почти 180 тыс. га - пруды;
общая площадь озер, специализирующихся на разведении рыб, - 50 тыс. га. Однако эти 1,5
млн га используются только на 20-30%. По вылову рыбы во внутренних водоемах
лидируют Черкасская, Одесская и Винницкая области. …
Читать полностью >>>
© Денис Лавникевич
По материалам dsnews.ua
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Госэкоинспекция совместно с Ассоциацией рыболовов Украины
провели антибраконьерский рейд в природно-заповедном фонде. Об этом
сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.
Верховья Киевского водохранилища делятся на две части прямо по фарватеру. В
Киевской области разрешен промысловый вылов рыбы, а левая часть верховий находится в
Черниговской области и там создан с 2002 года Региональный ландшафтный Парк
«Межреченский», в котором хозяйственная деятельность рыбаков возможна только после
получения необходимого разрешения в областном или районном совете. Но со времен
создания Парка ни один субъект предпринимательской деятельности не обратился за
получением такого разрешения. В то же время промысловый вылов рыбы в заповедном
фонде процветает. Причин таких грубых нарушений существующего законодательства
несколько. Коррупция в рыбоохранном ведомстве заставляет рыбаков идти на нарушения,
чтобы компенсировать те суммы поборов, что они вынуждены платить рыбоохране. И
вторая причина - это полное незнание существующего законодательства. С рыбаками не
проводится никакой разъяснительной работы. Вот они и действуют по принципу «Я тут
живу - я тут ловлю...». "Мягкое наказание и мизерные штрафы за браконьерство явно не
способствуют уменьшению его фактов, - говорят в Ассоциации рыболовов Украины Отечественные водоемы находятся сегодня из-за многолетней нерациональной хоздеятельности и неудовлетворительной их охраны в критическом состоянии. Численность
рыбьих стай сократилась многократно. Поэтому за убийство водных природных ресурсов
необходимо применять однозначную уголовную ответственность. …
Читать полностью >>>
По материалам gazetavv.com



МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На Херсонщині китайці орендували майже 100 га землі
для розведення сайгаків
23.07.2019

Нещодавно перший в Україні приватний розплідник сайгаків
поповнився на 70 тварин: китайці купили молодих сайгаків в заповіднику
«Асканія Нова» за мільйон гривень.
А ще для розведення сайгаків збудували спеціальні вольєри – з відеоспостереженням та електропанелями. Представники китайської компанії заявляють, що основна їхня
мета – відновити поголів’я сайгаків та копитних від вимирання, пише 8channel.ua. Вольєри
обійшлись китайцям близько 10 млн грн. На огорожі змонтували пристрій «електричний
пастух», що відлякує хижаків, камери відеоспостереження, навколо – захисна смуга від
пожежі. Енергію ця система отримує від сонячних панелей. У вольєр випустили 23 сайгаки,
яких купили у заповідника «Асканія-Нова». Нещодавно приватний розплідник сайгаків
поповнився. За 70 молодих сайгаків китайці заплатили більше 1 мільйона гривень. Ці гроші,
як сказав директор заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко, підуть на закупівлю
пального, запчастин до техніки, і кормів на зиму для тварин. Сайгачат вигодували і
привчили не боятися людей в заповіднику Асканія-Нова. У клітинах їх перевезли на нове
місце проживання. Вміщені там самки навесні теж дали приплід: до привозу переселенців із
заповідника в китайському розпліднику було вже 34 сайгака. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Стадо водяных буйволов принесло потомство
на острове Ермаков
31.07.2019

Детеныш водяного буйвола родился на о. Ермаков в Одесской обл.,
первое стадо которых экологи привезли и поселили на острове весной
2019 г. Об этом сообщает "Трасса Е-95".
Переселением крупных парнокопытных, а также других животных для увеличения
биоразнообразия в дельте Дуная занимается общественная природоохранная организация
Rewilding Ukraine. Как рассказал исполнительный директор Rewilding Ukraine Михаил
Нестеренко, животные хорошо прижились на территории Дунайского биосферного
заповедника. Водяные буйволы очень хорошо плавают и могут нырять. Они часами
плещутся в воде, прячась от жары и паразитов – часто на поверхности остается только нос.
Две группы буйволов, которые попали на остров Ермаков в разное время, объединились в
стадо под руководством старшего буйвола. Пока мать не подпускает людей к детенышу.
Напомним, экологи вернули водяных буйволов на остров Ермаков в дельте Дуная
минувшей весной. Первое стадо насчитывало 7 голов, позднее на остров доставили еще
около 10 водных буйволов из Закарпатья. Кроме того, ранее принесло потомство стадо
латвийскийх коников, также завезенных в дельту Дуная – в период их карантина в селе
Орловка родились два жеребенка женского пола.
Читать полностью >>>
По материалам trassae95.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Проектная мощность нового завода "Кернела"
составит 3000 т/сутки.

В Украине вступили в силу новые правила
маркировки продуктов
06.08.2019

С 6 августа в Украине вступил в силу закон "Об информации для
потребителей относительно пищевых продуктов". Об этом сообщила прессслужба правительства, передает segodnya.ua
Таким образом, в стране начинают действовать новые правила маркировки
продуктов, и этикетки на товарах будут постепенно меняться. "Потребитель должен
получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь
возможность осуществить осознанный выбор. Вместе с этим законом установлен перечень
обязательной для предоставления информации о пищевых продуктах, а также требования
к размещению и представление такой информации", – объяснил гендиректор Директората
безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз. В частности, закон запрещает
использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный
запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.
Производителей обязали делать надписи на упаковках читабельными и запретили
скрывать данные о продуктах другой текстовой или графической информацией. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua


Винницкий завод ViOil увеличил
переработку сои в 2,4 раза
06.08.2019

КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Группа Cereal Planet хочет изменить
юрисдикцию на польскую
19.07.2019

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп
в Украине, планирует изменить место регистрации с Кипра на Польшу,
сообщила компания на сайте Варшавской фондовой бирже.
Согласно сообщению, собрание акционеров рассмотрит данный вопрос 12 августа.
Как сообщалось, ГК Cereal Planet в первом квартале 2019 года получила EUR24 тыс. чистой
прибыли, что почти вдвое меньше, чем в первом квартале-2018. При этом продажи за
указанный период выросли на 24% - до EUR4,15 млн. Производство за данный период
сократилось на 42% - до 7,64 тыс. тонн продукции. Практически вся продукция была
направлена на экспорт. Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "ОЛИМП" четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба
ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 50 стран мира (Китай,
Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция, др.). Cereal Planet, по ее данным, занимает
до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства - 4,5-5 тыс. тонн.
Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93%
соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%). По итогам
2018 г. Cereal Planet получила EUR162 тыс. чистой прибыли, что соответствует показателю
за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до EUR18,9 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua



01.08.2019

Строящийся в Хмельницкой области МЭЗ компании «Кернел» будет
осуществлять замкнутый цикл производства подсолнечного масла: от
приемки масличных культур до отгрузки бутилированного масла.
Также на территории завода построят элеваторы для возможности перевалки
зерновых. Проектная мощность «Староконстантиновского МЭЗа» составит 3000 т/сутки.
Мощность единовременного хранения элеватора на территории завода – 180 тыс. тонн. «В
производственный комплекс войдут цеха подготовки, экстракции, рафинации и фасовки,
лаборатории сырья и готовой продукции, силосы для гранулированного шрота и лузги,
очистные сооружения, система водоподготовки, ж/д приемки и отгрузки», — сообщил
директор по управлению производственными активами компании «Кернел» Юрий Пугач
на странице компании в Facebook. Компания «Кернел» планирует сдать в эксплуатацию
новый «Староконстантиновский МЭЗ» в 2020 г
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Винницкий масложировой комбинат группы ViOil в 2018/19 МГ
переработал около 89 тыс. т соевых бобов, что в 2,4 раза больше, чем в
предыдущем сезоне. Об этом говорится в сообщении компании.
Из указанного объема бобов комбинат произвел более 17 тыс. т нерафинированного
соевого масла и около 65 тыс. т высокопитательного соевого шрота. «Соевый шрот
является одной из наиболее востребованных пищевых добавок для кормления животных и
птиц. Высокое содержание протеина, минеральных веществ, витаминов позволяет
планировать рацион питания животных без использования других дорогих компонентов.
Благодаря установленному на ВОЖК современному оборудованию мы производим
продукцию высокого качества, которая востребована на мировом рынке», - рассказывает
председатель правления Винницкого масложирового комбината Дмитрий Чаленко. Все
продукты переработки сои промышленная группа ViOil активно экспортирует. Для
справки: ViOil входит в тройку крупнейших производителей растительных масел в Украине
и является лидером по выпуску рапсового масла. Компании принадлежат Винницкий и
Черновецкий масложиркомбинаты. Продукцию экспортирует более чем в 60 стран, в том
числе в страны СНГ, Евросоюза, Юго-Восточной Азии. Как сообщалось, группа "Кернел" в
феврале-2019 приобрела 5,85% акций ViOil. Промышленная группа ViOil создана Виктором
Пономарчуком в 2006 году на базе аграрных активов промышленной группы "КМТ". В
настоящее время ViOil принадлежит 13 зернохранилищ общей мощностью 360 тыс. тонн.
Мощность двух ее комбинатов - ВМЖК и ЧМЖК - 1,1 млн тонн семян масличных в год.
Продукцию группа экспортирует более чем в 60 стран.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua


МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Данон увеличил мощности завода «Кремез»
в Кременчуге
Укрцукор просит НАБУ и ГПУ расследовать занижение цен
при реализации сахара ГСБУ "Аграрный фонд"
26.07.2019

Ассоциация "Укрцукор" просит НАБУ и Генеральную прокуратуру
Украины расследовать занижение цен при реализации государственного
сахара ГСБУ "Аграрный фонд".
Ассоциация, со ссылкой на данные Системы электронных торгов арестованным
имуществом, сообщила, что 16 июля был проведен аукцион по продаже сахара со складов
ГСБУ "Аграрный фонд". По результатам торгов было продано 24,8 тыс. тонн сахара
суммарной стоимостью 22,33 млн грн. "Цена реализации этого сахара составила 900
грн/тонн, в то время как рыночная оптовая цена сахара в 2018/2019 гг. составляет 12-13
тыс. грн/тонн", - отметили в "Укрцукор". Кроме того, еще шесть аукционов состоялось в мае
этого года. По данным системы, в ходе каждого было реализовано по 4,5 тыс. тонн сахара.
Всего 27 тыс. тонн за 410,6 тыс. грн. В ходе аукциона был реализован сахар, срок годности
которого истек в 2014 году. По информации ассоциации данный сахар продается на рынке
по цене в 5-6 раз выше цены аукциона.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
F.O. Licht прогнозує два роки світового
дефіциту цукру
30.07.2019

За розрахунками аналітичного агентства F.O. Licht, у 2020/2021 МР
світовий ринок цукру може опинитися в значному дефіциті в 4,6 млн т
після меншого дефіциту в 4,2 млн т в 2019/2020 МР.
Після чого очікується, що ринок повернеться до більш збалансованої ситуації, і
запаси знову виростуть. Про це повідомляє аналітичне агенство F.O. Licht у своєму звіті.
Азія залишиться найбільшим виробником цукру в світі. Виробництво цукру в 2024/2025
МР тут, за прогнозами, може збільшитися до 83,7 млн т із 78,0 млн т у 2018/2019 МР.
Очікується, що Індія і Таїланд залишаться основними виробниками цукру в регіоні.
Виробництво цукру в Південній Америці, згідно з оцінками, досягне 44,1 млн т у 2024/2025
МР, що приблизно на 8,6 млн т більше, ніж у 2018/2019 МР. Передбачається, що Бразилія
залишиться головною рушійною силою в регіоні. У Північній і Центральній Америці
виробництво цукру, за оцінками, навряд чи зміниться з 25,3 млн т у 2024/2025 МР, так як
очікується, що більшість країн збільшать своє виробництво незначно. Найбільшим виробником є США, за якими йдуть Мексика та Гватемала. За прогнозом F.O. Licht, у 2024/2025 МР
Африка виробить 14,1 млн т, у порівнянні з 12,5 млн т у 2018/2019 МР. Додаткові
потужності по переробці і збільшення посівних площ призведуть до збільшення обсягів
виробництва. Світовий ринок цукру переходить в фазу дефіциту, що має забезпечити більш
сприятливі умови для виробників. Очікується, що після досягнення ринком рівноваги в
2021/2022 МР баланс знову стане профіцитним. У 2024/2025 МР світове виробництво
цукру може скласти близько 200 млн т, зростання, в порівнянні з 184 млн т у 2018/2019 МР,
а споживання також зросте до 200 млн т, у порівнянні з 185 млн т у 2018/2019 МР. У своєму
прогнозі аналітики F.O. Licht враховували скорочення швидкості росту споживання в світі з
середньо-п'ятирічного значення 1,6% до 1,2% в силу таких чинників, як масове введення
країнами податку на цукор, зміна рецептур виробників кондитерських і цукровмісних
виробів, побоювання з приводу ймовірного впливу цукру на здоров'я.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrsugar.com
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Производственная линия «Ампак» предназначена для упаковки
молочной продукции в преформированные стаканы. Об этом говорится в
сообщении компании, передает agroportal.ua
Линию разместили в производственном корпусе современной молочной продукции
завода «Данон Кремез». Ведь там стоит установка ультрафильтрации, которая будет
использоваться и при фасовке продукции на линии «Ампак». «Мы гордимся тем, что
оснащаем наше производство новой линией. Ведь это дополнительная возможность
работать над разработкой новых вкусов и формул для потребителей в Украине и,
потенциально, ЕС. Поэтому речь идет не только об увеличении мощностей завода, а и
расширении R& I возможностей компании», - сказала гендиректор Данон в Украине Натали
Алькер. Как отметила директор завода «Данон Кремез» Елена Гайдукова, команда реализовала проект по установке и запуску линии за 6 месяцев. «Это прекрасный результат для
проекта такого масштаба. Чтобы обеспечить работу линии, мы открыли на заводе 12 новых
рабочих мест. Нужные специалисты уже найдены», - добавила она. Следуя видению «One
Planet. One Health», в «Данон» особенно внимательно относятся к вопросам эффективного
использования ресурсов. В частности, на линии продукцию будут фасовать в полипропилен
(PP) - материал, который на 100% подлежит вторичной переработке. «Проект по установке
и использованию линии является показательным для «Данон» в Украине. Если наши
расчеты сработают так, как надеемся, мы будем рассматривать и другие проекты по
расширению мощностей наших заводов в Украине», - добавила Натали Алькер.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Виробництво сирного продукту
скорочується
06.08.2019

У першому півріччі виробництво групи «сир + сирний продукт»
скоротилося майже на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року, до 63 тис. тонн. Про це повідомляє ІНФАГРО.
При цьому скорочувалася виробництво тільки сирних продуктів, що очікувано. За
попередніми підрахунками Інфагро, за січень-червень поточного року в Україні виробили
близько 24 тис. тонн напівтвердих сирних продуктів, що відсотків на 40 менше торішнього
показника. Сиру вироблено приблизно стільки ж, як і в минулому році – 39-40 тисяч тонн. В
цілому, в другому півріччі виробництво і сиру, і сирних продуктів скоротиться. Для
нарощування виробництва сирних продуктів немає сировини і ринків збуту, а зростанню
ринку справжніх сирів вже серйозно заважає імпорт європейських аналогів. Як
повідомлялось раніше, Україна нарощує імпорт сирів з країн Євросоюзу, частка вітчизняних
сирів на прилавках, при цьому, скорочується. Про це повідомив співвласник компанії
«Молочний альянс» Олександр Деркач. «На полиці магазину вже не українські виробники
конкурують між собою, а голландські з польськими. У першому півріччі в Україні вироблено
25 тис. т сирів, а імпорту завезено 5.8. У минулому році він зріс на 37% за рік, в цьому вже на
55%. В магазині імпортний сир того ж типу варто на 10-20% дешевше українського», —
зазначив він. На думку Олександра Деркача, причина такої ситуації в тому, що ціни на
молочну сировину в Україні вже перевищують європейські. З початку року вони зросли на
11%. «Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто не думає захищати. З ЄС до нас везуть
все, що хочуть в будь-яких обсягах. Ми ж, встановлені ЄС для українських виробників
мізерні квоти, вибираємо за 1 день», — додав він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com

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

В Украине отменили "лицензию" на импорт и экспорт
алкогольно-табачных изделий

Суд відкрив провадження в справі про банкрутство
"Одеського короваю"
29.07.2019

24.07.2019

Госпсуд м. Києва 24 липня відкрив провадження в справі
№910/8992/19 про банкрутство ПАТ “Одеський коровай” та ввів мораторій
на задоволення вимог кредиторів.
Підставою для цього стало звернення самого ж ПАТ “Одеський коровай”, з огляду на
відповідне рішення загальних зборів акціонерів компанії, прийняте в березні 2019 р.
Додамо, що на зборах акціонерів АТ “Одеський коровай” мало розглядатися в т.ч. питання
про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство та
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. У судових матеріалах згадується
про заборгованість підприємства перед Сбербанком на понад 23 млн дол. ПАТ “Одеський
коровай” пов’язане з “Лауффер Груп” Олександра Лєщінського - одним з найбільших
агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних
виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). Як писав Finbalance,
19.02.2019 Верховний Суд залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій (у справі
№908/130/15-г), якими ще одне підприємство з цієї групи - ТОВ "Торговий дім "Золотий
Урожай" - було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ще в 2015 в рамках
цієї справи Госпсуд Запорізької області визнав вимоги низки банків до ТОВ "Торгівельна
компанія "Урожай", у т.ч. Ощадбанку (1,65 млрд грн), Сбербанку (793 млн грн), Кредит
Дніпро (487 млн грн), Златобанку (64 млн грн), Дельта Банку (30 млн грн). У судових
матеріалах констатувалося, що “об`єкти нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ "ТД
"Золотий Урожай", а також значна частина корпоративних прав були виведені з власності
товариства на протязі останнього року перед порушенням справи про банкрутство”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

В среду, 24 июля, в ходе заседания Кабинета министров,
правительство приняло решение отменить обязательство лицензирования
на импорт и экспорт спирта, алкоголя и сигарет.
Соответствующее постановление было принято в законе под номером "609". В
Украине отменили Таким образом Кабинет Министров Украины утвердил постановление
об изменение в "Перечень органов лицензирования", которое было ранее утверждено от 5
августа 2015 года. В пояснительной записке правительства отмечается, что новые
изменение касаются отмены мер в основополагающем Налоговом кодексе Украины и ряде
других законодательных актов, которые затрагивают сферу налоговых ставок и сборов.
Предусматривается, что дальнейшее осуществление торговых операций импорта и экспорт
на территории страны больше не будет обязывать субъекты операций предоставлять
лицензирование такой продукции, как: - спирт этиловый, коньячный и плодовой; - спирт
этиловый ректификованный виноградный; - спирт этиловый ректификованный плодовой;
- алкогольную и табачную продукцию.
Читать полностью >>>
По материалам ura-inform.com

Хліб в Україні за рік подорожчав
на 60%

У 2018 році та першому півріччі 2019 року ДП «Укрспирт» уклало угод
про закупівлю зерна на загальну суму 855,56 млн грн. Більшість цієї суми,
або 88% припала на п’ять найбільших постачальників.
Як і в 2017 р., найбільше замовлень отримало ТОВ «Агро Фонд» – на 519,62 млн грн.
Фірма була зареєстрована в березні 2014 року в с. Звиняче Горохівського р-ну Волинської
обл. Зараз її статутний капітал становить 15,00 млн грн. Засновниками є Василь Лемех та
Іван Мигаль зі Львівщини. Їм належить ТОВ «Захід Вторметал», ТОВ «Інвест Агротрейд» і
ТОВ «Галич Лан», а також ТОВ «Моноліт Буд Констракт» з Володимиром Богуцьким і ТОВ
«Марсель Трейд» з Андрієм Желізняком. Від запуску «Прозорро» в 2016 році «Агро Фонд»
отримав підрядів переважно на поставку зерна «Укрспирту» на 1,80 млрд грн. Крім того,
93,31 млн грн. отримає дніпровське ТОВ «Аббакор Промпоставка» Валерія Козлова. Він
також володіє ТОВ «Велес Логістик» з Іллею Бахуринським і Ярославом Турмієм, а в 2017 р.
був кандидатом на посаду голови Державної служби геології та надр України. Раніше
співзасновником було ТОВ «Іді Груп», яке тоді належало Людмилі Денисюк і Сергію
Матвєєва, а зараз належить ТОВ «Інвестфонд» Ніни Антошкіної. ТОВ «Вест Груп Лтд-Захід»
поставить сировини на 77,86 млн грн. Створена в 2018 р. фірма з Тернопільщини належить
Ігорю Завідковському, Олегу Вінічуку та Андрію Коману. Раніше часткою останнього
володів Микола Павліченко. Вінічук володіє ТОВ «Авангард-Вінниця» сам і ТОВ «Олія+О» з
Тетяною Ткачук. Ще 42,01 млн грн. дісталися столичне ПП «Вєлма» Віктора Мартинюка зі
статутним капіталом 100 грн. Львівське ТОВ «Експотрейдія» Андрія Ясиновського на чолі з
Ярославом Сенчуком отримало замовлень ще на 20,88 млн грн. Із 2018 року фірма фігурує у
кримінальному провадженні ДФС проти «Укрспирту» щодо можливого ухилення від сплати
податків. Що до Сенчука, то особа з такими ПІБ керує ТОВ «СГП «Бродівське»
(припиняється), яке через ПП «Агрофірма «Лугове» належить керівнику ДП
«Львівхарчопроект» Богдану Коту. Його син Андрій Кіт був народним депутатом від «Блоку
Петра Порошенка». Нагадаємо, з вересня 2017 року обов’язки директора «Укрспирту»
тимчасово виконує Юрій Лучечко. Раніше він очолював Сторонибабський МДП, був
радником в. о. директора «Укрспирту», а також помічником нардепів Миколи Катеринчука
(«Наша Україна», 6 скликання) і Миколи Кадикало («Народний фронт», 8 скликання).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

30.07.2019

КОРМ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Украинская компания построит
завод кормов в ЕС
31.07.2019

Как сообщили в пресс-службе «Кормотеха» инвестирует около 6 млн
евро в строительство комбината по производству кормов для кошек и собак
и в Кедайнской свободной экономической зоне.
Компания ранее анонсировала запуск этой фабрики в 2019м году. Предприятие
рассчитано на 90-100 рабочих мест: около 20 сотрудников административного персонала и
70 рабочих на производственной линии. Завод будет оснащен немецким и датским
оборудованием с максимальной автоматизацией всех процессов. Его мощность составит 20
тысяч тонн в год. Литва была выбрана местом для организации европейского бизнеса
компании из соображений ее выгодного географического положения и из-за налоговых
льгот на 10 лет. Строительство завершится в начале 2020го года, площадь фабрики
составит 4,5 тысячи квадратных метров. Компания «Кормотех» 2003го года основания
имеет несколько мощностей в Украине (с.Прилбичи Львовской области). Представлена на
местном рынке ТМ Optimeal, Сlub 4 Paws, «Гав» и «Мяу», экспортируемыми также в 19 стран,
в том числе в польшу, Прибалтику, Францию и Нидерланды.
Читать полностью >>>
По материалам strou.net



НАПОЇ
РИНОК СОКІВ

Експорт соків з України
зріс втричі
19.07.2019

За результатами першого півріччя 2019 р. експорт соків з України
порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс в три рази – з 22,3
тис. т у січні-червні 2018 року до 67,9 тис. т у 2019 р.
Загалом експорт плодово-овочевих соків з України за січень-червень 2019 року у
вартісному виразі склав 54,8 млн дол. США, в той час як минулого року за аналогічний
період було експортовано продукції на 27,9 млн дол. США. Цікавим є той факт, що Україна
виступає нетто-експортером соків – сальдо торгівельного балансу по сокам (експорт мінус
імпорт) є позитивним і складає 38,7 млн дол. США. Основною країною-споживачем
українських соків за результатом першої половини поточного року стали США, куди
поставили соків на 23,6 млн дол. США або 43% від усіх поставок соків за зазначений період.
У трійку лідерів також увійшли Канада – 14,6% (майже 8 млн дол. США) та Австрія – 13,2%
(7,2 млн дол. США). Нагадаємо, що в рамках ЗВТ з ЄС Україна може безмитно експортувати
соки до ЄС в межах квот. У 2019 році розмір основної квоти на безмитний експорт соків до
ЄС становить 16 тис. т, а додаткової (що почала діяти з 2017 року і діятиме до 2020
включно) – 500 т. Обидві квоти були закриті ще в перших числах січня поточного року, в
той час як експорт продукції продовжується і надалі, що свідчить про значний попит на
українські соки (в основному яблучний і томатний) збоку країн ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucab.ua
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СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Топ-5 постачальників зерна «Укрспирту» від
початку 2018 р.: лідер не змінився
11.08.2019

Пшеничний хліб в Україні за останні дванадцять місяців - з 29 липня
2018 по 29 липня 2019 р. - подорожчав на 60%, повідомила прес-служба
компанії Pro-Consulting, посилаючись на дані інфляційного барометра.
"За період з 29 липня 2018 року по 29 липня 2019 року вартість хліба пшеничного
зросла на 60%", - сказано в повідомленні. Аналітики відзначили, що зростання цін на
пшеничний хліб пов'язаний зі скороченням виробництва та подорожчанням сировини цукру, яєць, масложирової продукції, зростанням цін на енергоносії та паливно-мастильні
матеріали, а також скасуванням державного контролю цін, яке набуло чинності 1 липня
2017 року. Експерти додали, що на сьогодні в Україні виробляється легально не більш 30%
хлібобулочних виробів, тоді як решта 70% - тіньові виробники, які формують свій ринок
сировини та здійснюють весь процес закупівлі й виробництва нелегально. У прес-службі
зазначили, що в майбутньому експерти прогнозують подальше скорочення обсягів ринку
хліба, і, як наслідок, подорожчання цієї продукції. Як повідомляв УНІАН, за даними
Держстату, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні у 2018 році становило
949 мільйонів тонн, що на 9,6% менше показника за 2017 рік. При цьому обсяг виробництва
борошна у 2018 році скоротився на 13,9% - до 1,6 мільйона тонн. Хлібний кошик в Україні у
2018 році подорожчала майже на чверть - до 70,2 гривні.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua






ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укрексімбанк знову йде на реструктуризацію боргів
горілчаної групи "Олімп" Климця
23.07.2019

Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ «Лікеро-горілчаний завод “Прайм”, повідомляє Секретаріат з
фінансової реструктуризації (при Незалежній асоціації банків).
Серед пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. екс-нардеп Павло Климець, ПрАТ
“Олімп”, ТОВ “Олімп”, ТОВ “Олімп-Консалт”, ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ
"Харківський лікеро-горілчаний завод - Плюс”, ТОВ "Донецький лікеро-горілчаний завод
"ЛІК", ТОВ “КУА “Фінек Ессет Менеджмент” тощо. Обсяг заборгованості, яка підлягає
реструктуризації, в повідомленні не уточнюється. Як писав Finbalance, у 2015 році
Укрексімбанк у судовому порядку намагався стягнути з ПрАТ “Олімп” 513 млн грн
заборгованості (шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки). Як треті особи у цій
справі (№908/4555/14) фігурували в т.ч. кілька зі згаданих вище компаній. 15.10.2015
Госпсуд Запорізької області припинив провадження в цьому спорі, з огляду на
реструктуризацію Укрексімбанком відповідної заборгованості. Згідно з судовими
матеріалами, на 21.07.2015 борг ТОВ «ЛГЗ «Прайм» становив 489,4 млн грн. При цьому було
“встановлено графіки погашення основного боргу, процентів та комісії за управління,
починаючи з січня 2016 року до 02.03.2020” (цитата). У квітні 2019 року повідомлялося про
арешт П. Климця в Москві. Російські силовики звинутили бізнесмена в тому, що він дав
хабар, щоб отримати контроль над кримським лікеро-горілчаним заводом, який раніше
входив у групу “Олімп”. Про сумнівні операції збанкрутілого банку “Український
фінансовий світ”, який пов’язували з групою “Олімп”, - тут.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Аналіз ринку електронних цигарок
в Україні

Показники роботи легкої промисловості
в І півріччі 2019 року

29.07.2019

Одним з побічних ефектів від відкриття Колумбом Америки стало
поширення на європейському континенті традиції вдихати дим висушеного
листя тютюну, пише pro-consulting.ua
Спочатку це навіть вважалося не тільки модним, але і корисним для здоров'я, і ось
сьогодні ми є свідками загальної кампанії боротьби за скорочення тютюнопаління. Згідно з
даними Глобального дослідження споживання тютюну дорослими (GATS), в 2017 в Україні
налічувалося 8,2 млн курців. У порівнянні з 2010 їх кількість скоротилася на 20%. Сигарети
вже не так популярні серед молоді, так і серед старшого покоління все більше людей
намагаються кинути згубну звичку і шукають заміну традиційної тютюнової продукції. І
така заміна на ринку є - це електронна сигарета і її різновиди - вейп, боксмод та інші, що
відрізняються по влаштуванню, розміром і формою. Мода на електронні сигарети почала
поширюватися на початку 2010-х років і робить це швидкими темпами досі. Якщо в 2011му світовий ринок цих виробів охоплював 7 млн осіб, то в 2018 році він зріс до 42 млн осіб, а
до 2021 прогнозується охоплення електронними сигаретами 55 млн чоловік. Зростає і
грошова складова ринку вейпінга: в 2013 р. вона була на рівні $ 4,2 млрд, а в 2018-му склала
уже $ 22 млрд. Найбільшими країнами-споживачами електронних сигарет є США, Японія і
Великобританія. У 2016 жителі цих держав витратили $16,5 млрд на замінники курильного
тютюну. Аналіз ринку електронних сигарет України, проведений компанією Pro-Consulting,
показує, що даний ринок в нашій країні вже пройшов період низького старту і динамічно
розвивається. Каталізатором його зростання є популярність вейпів серед молоді, бажання
курців зі стажем знайти заміну традиційним сигарет і відсутність жорстких обмежень на
продаж електронних сигарет неповнолітнім. З початком роботи нової Верховної Ради
можуть бути введені акциз на рідину для вейпов і заборона на продаж електронних сигарет
особам, які не досягли 18 років, також розглядається питання сертифікації електронних
пристроїв для куріння. Ці кроки приведуть до подорожчання продукції ринку електронних
сигарет і скорочення легальної аудиторії потенційних споживачів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фармацевтическая компания "Монфарм" увеличила
чистую прибыль на 28,64%
25.07.2019

Фармацевтическая компания "Монфарм" (Черкасская обл.) за январьиюнь 2019 г. увеличила чистую прибыль на 28,64% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. - до 8,539 млн грн.
Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, валовая прибыль
компании в І полугодии увеличилась на 8,12% - до 30,084 млн грн, а чистый доход
сократился на 0,36% - до 70,495 млн грн. Компания "Монфарм" в 2017 г. сократила чистую
прибыль на 9,6% по сравнению с 2017 г. - до 15,321 млн грн. ПАО "Монфарм" создано в 1994
г. путем корпоратизации и приватизации ГП "Монастырищенский фармацевтический
завод", организованного в 1986 г. на базе спиртзавода, в составе Киевского фармацевтического объединения "Дарница". На сегодня ассортимент медицинских препаратов,
которые производит "Монфарм", насчитывает более 70 наименований лекарственных
средств различных фармакотерапевтических групп. По данным Госреестра, конечным
бенефициаром компании является Яков Кузнецов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

09.08.2019

Спад виробництва легкої промисловості за 6 місяців 2019 р. вже досяг
10,5%, а експорту – 2,3% проти відповідного періоду 2018 р. Про це
повідомляє прес-служба Асоціації «Укрлегпром»
це після відновлення у надзвичайно складних умовах позитивного тренду як
виробництва: (2016 р. – 102,2%, 2017 – 107,2%, 2018 р. – 96,8%), так і експорту (2016 р. –
107%, 2017 – 113,3%, 2018 р. – 111,8%). Адже, індустрія вимушена працювати у
багаторічних нерівних умовах конкуренції на внутрішньому ринку через контрабанду,
засилля азійського імпорту та «секонд-хенду», заниження митної вартості готових товарів,
можливості реалізації галузевих товарів без обліку і контролю тощо. Натомість, імпорт
галузевої продукції динамічно зростає та перевищує експорт вже у 2,2 рази. За 2018 р.
імпорт зріс на 17,9% і досяг 2,66 млрд.дол.США. При цьому у минулому році агресивна
динаміка зростання імпорту саме готових виробів: одяг трикотажний – 140,2% (у т.ч.
блузки жін. – 207,5%, дитячий одяг трикотажний – 184,9%), одяг текстильний – 128,9% (у
т.ч. сорочки чол. – 161,5%, білизна жіноча і чоловіча – 295% і 171% відповідно, костюми
спортивні – 174,1%), білизна постільна, кухонна – 143,1%, ковдри і пледи – 137,4%, готові
вироби зі шкіри – 122,7%, взуття – 136,5% (у т.ч. шкіряне взуття – 150,4%, інше взуття
(найдешевше) – 605%). Окрім кількісного зростання імпорту готових виробів, у минулому
2018р. зафіксовано значне зниження митної вартості готових товарів проти 2017р.,
зокрема, по одягу загалом – зниження ціни на 20% (або на 4,22 дол/кг), а по окремих видах:
блузки трикотажні жіночі – на 56% (на 15 дол/кг), одяг дитячий трикотажний – на 40,6%
(на 10,33 дол/кг), костюми трикотажні для жінок – на 32,1% (на 8,15 дол/кг), костюми,
піджаки трикотажні для чоловіків – на 27,2% (на 6,28 дол/кг), сорочки чоловічі – на 52,4%
(на 14,7 дол/кг), костюми чоловічі – на 20,7% (на 4,71 дол/кг), костюми жіночі – на 16,2%
(на 4,7 дол/кг), взуття шкіряне – на 20,7% (на 3,95 дол/кг), інше взуття – на 19,5% (на 1,7
дол/кг). Слід звернути увагу, що на 2-му місці (після Китаю) за обсягами імпорту на
український ринок – Туреччина, з часткою – 11,2%. Обсяг галузевого імпорту з Туреччини у
минулому році стрімко зріс у 1,5 раза (на 97,5 млн.дол.США) і досяг 297 млн.дол.США. У
2018 р. імпорт готових турецьких виробів бив рекорди зростання: одяг трикотажний зріс у
3,2 раза, одяг текстильний – у 2,5 рази, взуття – у 2,8 рази. З огляду на це та переговорний
процес з Туреччиною про укладення Угоди про зону вільної торгівлі, Асоціація
«Укрлегпром» продовжує наполягати на позиції збереження ввізних мит на готові турецькі
товари легкої промисловості. За І півріччя 2019 р. імпорт досяг 1336,7 млн.дол.США (114,1%
до 6 міс.2018 р.). Причому, стабільно зростає, насамперед, імпорт готових виробів (одяг
трикотажний – 142,9%, одяг текстильний – 127,7%, домашній текстиль – 128,5%, взуття –
146,9%, вироби зі шкіри – 121,5%. Натомість, по імпорту майже всіх сировинних груп
товарів, що споживаються українськими виробниками (волокна, пряжа, тканини) маємо
спадний тренд (шовк – 96,9%, вовна – 91,2%, бавовна – 92,6%, синтетика 55 гр. – 82,6%).
Негативна динаміка імпорту сировини у 2019 р. зумовлена процесами реорганізації митної
служби, ускладненими контрольними процедурами розмитнення тканин через високі
контрабандні ризики (часто спостерігалося завищення контрактної вартості сировини,
перекодування, постійний відбір проб і зразків для лабораторних досліджень тощо).
Нестача, несвоєчасні поставки та здорожчання імпортної сировини для швейних,
трикотажних та інших підприємств дестабілізували роботу галузевого бізнесу, призвели до
скорочення обсягів виробництва одягу та інших готових текстильних виробів, зриву
окремих контрактів за замовленнями, у т.ч. на експорт. Індустрія потребує виваженої
державної промислової політики, зрозумілих прозорих та рівних правил гри для всіх
учасників ринку, захисту і просування національних інтересів.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами Укрлегпрому

Фармацевтичну компанію "Дарниця"
оцінили в $400 млн
29.07.2019

За підсумками незалежної оцінки компанію "Дарниця" оцінили в
більш ніж в 400 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив
голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.
За даними Шимківа, частка українського ринку фармфірми Дарниця в упаковках
(штуках виробленої продукції, - ред.) - 14%. "Це означає, що ми найбільший фармвиробник
в Україні. Наступна після нас компанія займає 7%", - сказав Шимків. Він зазначив, що ринкові мультиплікатори в оцінці глобального фармбізнесу перевищують середні мультиплікатори по іншим галузям в рази. Наприклад, коли мова заходить про покупку бізнесу
генеричних компаній, середні мультиплікатори становлять EBITDA Х 10. "Існують угоди з
мультиплікатором 27-28. Наприклад, операція з придбання компанії Shire компанією
Takeda оцінюється в 81 млрд доларів. У Європі в останні роки відбувається консолідація
фарми, а значить готується багато угод", - сказав Шимків. За його словами, ринкові
мультиплікатори українського фармбізнесу в середньому становлять від 8 до 10 - в
залежності від портфеля компанії. Фармацевтична фірма "Дарниця" заснована в 1930 році.
Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2017
році чистий прибуток Дарниці становила 342,1 млн грн. Бенефіціарами компанії є сім'я
Загорій, в тому числі - депутат Верховної Ради останнього скликання Гліб Загорій.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Фармак і Українська медична місія будуть взаємодіяти
в сфері охорони здоров’я населення України.
09.08.2019

Зокрема в питаннях сприяння захисту прав медичних працівників та
пацієнтів, надання їм інформаційно-консультаційної допомоги, зокрема
проведення спеціальних курсів, семінарів та інших заходів.
Також «Фармак» та «Українська медична місія» будуть співпрацювати, розробляючи
пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів для забезпечення
здоров’я населення України. «Приєднавшись до мережі Глобального Договору ініціативи
ООН поряд зі світовими фармкомпаніями, “Фармак” на високому міжнародному рівні довів
відповідність глобальним трендам сталого розвитку. Одна з основних цілей сталого
розвитку – міцне здоров’я населення. Діяльність “Фармак” спрямована на її виконання. Ми
робимо доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи
людині бути здоровою та щасливою, завдяки європейським стандартам якості, інноваціям,
постійному розвитку, професіоналізму та сталій репутації відповідального бізнесу й
надійного партнера. Ми реалізуємо низку проектів, спрямованих на підвищення рівня
кваліфікації українських лікарів. У межах проекту “Рівень” за 8 років більш ніж 10 000
лікарів підвищили рівень своїх знань, відвідавши тренінги й навчальні заходи, організовані
“Фармак”. Саме тому ми починаємо співпрацю з “Українською медичною місією”, яка сприяє
впровадженню інноваційних підходів до діагностики та лікування пацієнтів та створення
умов для професійного розвитку лікарів України», – зазначила Сусана Халілова, директор із
маркетингу та продажів АТ «Фармак».
Читати повністю >>>
За матеріалами «Фармак»
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ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Суд разблокировал счета компании из
группы “Ковальская”

В Украине стали більше
строить
24.07.2019

За первое полугодие 2019 г. индекс строительной продукции в
Украине вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщил портал uaprom.info
«За первые полгода объемы строительства выросли на 21,2% - индекс строительной
продукции по отношению к первым полгода 2018 года составил 121,2%», - заместитель
министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Лев Парцхаладзе. Он добавил, что объемы строительства зданий в Украине за I полугодие
2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 15,3%:
объемы строительства нежилых сооружений выросли на 35,2%, а объемы строительства
жилья упали на 1,9%. Также выросли объемы строительства инженерных сооружений - на
27,7%. «И такие результаты стабильно наблюдаются с самого начала 2019-го. Думаю и
надеюсь, что по итогам этого года мы сможем закрепить этот результат», - подчеркнул
замминистра. По словам Парцхаладзе, общая стоимость выполненных строительных работ
с января по июнь этого года составила 66 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Уряд хоче запровадити ринок
оренди житла
02.08.2019

Мінрегіон завершує розробку законопроекту, який зможе запровадити
ринок орендного житла в Україні. Закон покликаний визначити чіткі
механізми для взаємодії всіх його учасників.
Нині близько 90% орендного житла в Україні перебуває в тіні, розповів заступник
міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе. "Сьогодні в Європі близько 60-70%
всього житла орендне. При цьому в Україні відповідний показник не перевищує 5-10%.
Тобто близько 90% ринку перебуває в тіні. Цю ситуацію потрібно змінювати", – підкреслив
замміністра. Він переконаний, що запровадження ефективного ринку може вплинути на
зниження орендної плати та посприяє залученню інвестицій у цю сферу. "Вартість такого
житла у порівнянні з ринковою може бути на 30% і більше дешевшою для соціальнонезахищених груп населення і працівників соціальної сфери", – резюмував Парцхаладзе.
Уряд розглядає можливість впровадження трьох напрямків орендного житла в Україні:
муніципальне орендне житло, замовниками якого є місцева влада і яке може надаватися
молодим сім’ям, працівникам соціальної та бюджетної сфери (лікарям, вчителям), іншим
молодим спеціалістам; орендне житло, яке перебуватиме на балансі центральних органів
державної влади та надаватиметься їх співробітникам на час роботи або служби;
комерційне орендне житло, яке будуть будувати приватні компанії і здавати в оренду.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
У Офісі Президента анонсують іпотеку в гривні
під 12-13% річних
03.08.2019

У наступному році в Україні може бути запроваджено масове іпотечне
кредитування у національній валюті зі ставками 12-13% річних. Таку заяву
зробив замголови Офісу Президента України Олексій Гончарук.
«Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я
так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків
в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці», - написав зробив заступник голови
Офісу Президента України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з
представниками низки іноземних банківських установ. Як повідомляє портал МЕтри, у
коментарях під своїм дописом Олексій Гончарук уточнив, що мова йде не про спеціальні
державні програми кредитування, а виключно про ринкову ставку. «Це мова виключно про
ринок. Спеціальне кредитування для малого і середнього бізнесу - окрема тема», - пояснив
він. Досягти такого рівня кредитування планують, зокрема, через зниження облікової
ставки. «Потрібно створити умови, щоб НБУ міг знижувати ставку без ризиків
макростабільності, - зазначив Олексій Гончарук і додав, - НБУ - незалежний регулятор і
діятиме залежно від обставин. Задача Уряду - створити умови для зниження ставки».
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Минрегион запретит новую застройку, если города
не обновят действующие генпланы
06.08.2019

Министерство регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства намерено ввести мораторий на новую застройку,
если города не обновят действующие генеральные планы до конца 2020 г.
По словам заместителя главы Минрегиона Льва Парцхаладзе, на сегодняшний день
ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генпланы населенных
пунктов согласно принятым новым государственным строительным нормам по
градостроительству — «Планировка и застройка территорий». «Пока этого никто не
сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий — если города не ввели
эти изменения, они не имеют права строить. Если нет изменений в генплане, то, например,
Киев может делать все изменения через Кабинет министров. Стыдно будет выходить на
Кабмин. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана
в соответствии с нашими строительными нормами, тогда этот город должен выйти на
областной уровень. Так мы хотим стимулировать», — рассказал Парцхаладзе в интервью
Украинскому радио. По его словам, именно местная власть должна контролировать и
регулировать законность застройки городов. Кроме того, согласно новым государственным
строительным нормам, в Украине появились такие новые понятия как «голубые линии»
застройки, регулирующих высотность в городах и их общий силуэт, а также «зеленые
линии», которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах.
«Теперь в соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны
появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения. И местные власти
должны четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных
условий и ограничений», — отметил замминистра.
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today

42

26.07.2019

Сосновский районный суд Черкасс вынес решения об отмене арестов
на средства ООО “Бетон Комплекс” из ПСГ “Ковальская”, находящихся на
счетах “Альфа-банка”, “УкрСиббанка” и других банках.
“Сосновский райсуд Черкасс 22 июля вынес решения об отмене арестов на средства
ООО “Бетон Комплекс”, находящиеся на счетах “Альфа-банка”, “УкрСиббанка” и других
банковских учреждений. Поэтому предприятие восстанавливает расходные операции.
Судебные решения вступили в законную силу и обжалованию не подлежат”, — говорится в
сообщении. В нем также отмечается, что во избежание подобного в дальнейшем в
настоящее время ПСГ “Ковальская” при поддержке других пострадавших компаний
“рассматривает пути обжалования незаконных действий сотрудников СБУ и прокуратуры”.
“Мы выражаем поддержку компаниям “Металл Холдинг”, “АрселорМиттал Кривой Рог” и
другим предприятиям, которые подверглись необоснованному силовому давлению со
стороны следственных органов. Надеемся, что совместными усилиями и уверенными
действиями мы сможем защитить себя в правовом поле”, — резюмируется в сообщении.
Как сообщалось, 19 июля ПСГ “Ковальская” заявила об угрозе приостановки работы
предприятия группы — ООО “Бетон Комплекс” — из-за ареста его банковских счетов по
решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ. Как сообщила компания, 17 июля
2019 года в “Альфа-банк” и “УкрСиббанк”, с которыми сотрудничает группа “Ковальская”,
поступило постановление Сосновского райсуда Черкасс, в котором сообщается, что ООО
“Бетон Комплекс” имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля. Суд
наложил арест на средства, находящиеся на счетах этих банков, остановил расходные
операции по таким счетам. Завод “Бетон Комплекс” работает на рынке с 1970 года. С 2004
года входит в состав группы “Ковальская”. Производственные мощности предприятия в год
составляют 78 тыс. кубометров железобетона и 155 тыс. кубометров тротуарной плитки в
год. Промышленно-строительная группа “Ковальская” работает на строительном рынке
Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов,
девелопером и застройщиком Украины. Группа объединяет девять заводовпроизводителей строительных материалов, которые известны в Украине под брендами
“Бетон от Ковальской”, “Авеню”, Siltek, “Ковальская Гранит”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Украинская компания Rauta получила лицензию на
выполнение строительных работ
22.07.2019

Лицензия позволяет осуществлять комплексное строительство
объектов коммерческого назначения со средним и значительным классом
последствий (СС2, СС3).
«Получение лицензии стало логичным продолжением развития компании в
поставке строительных материалов и предоставлении услуг наивысшего качества», сообщил Андрей Озейчук, директор Rauta. Rauta предлагает комплексные строительные
решения и является эксклюзивным поставщиком в Украину продукции коммерческого
назначения финского концерна Ruukki. Теперь наряду с предложением строительных
материалов (сэндвич-панели, вентилируемые фасады, быстровозводимые здания),
компания осуществляет полный спектр строительно-монтажных работ (устройство
фундаментов, монтаж металлических, бетонных и деревянных конструкций, реставрация,
монтаж оборудования и др.), монтаж инженерных сетей (водоснабжение, отопление,
вентиляция, электроснабжение и др.), а также выполняет генеральный подряд.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Відбувся круглий стіл: Цементобетон для
доріг місцевого значення
31.07.2019

На території ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 30 липня відбувся
круглий стіл на тему “Цементобетон для доріг місцевого значення”.
Організатором події виступила: Асоціація “Укрцемент”.
В заході прийняли участь представники обласних та міських рад, дорожніх служб
регіону, віце-президент “Всеукраїнської дорожньої асоціації”, керівник департаменту
науково-технічної та юридичної інформації асоціації “Укрцемент”, начальник лабораторії
ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, керівники об’єднаних територіальних громад, експерти з
децентралізації дорожньої інфраструктури та інші. Основну увагу було приділено питанню
застосування технологій укочуваного бетону при капітальних ремонтах доріг місцевого
значення, тому для виконавчих органів ОТГ ця подія була особливо цікавою. Під час
презентацій учасників було розкрито переваги, вартість та приклади будівництва бетонних
доріг. В ході активного обговорення – зійшлись на спільній думці, що при достатній
відповідальності місцевої влади та активності територіальних громад питання якісного та
довговічного покриття може бути вирішене вже в найближчому майбутньому. А заходи,
подібні цьому, стануть імпульсом для старту цього процесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ “Івано-Франківськцемент”



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ. БУДІВЛІ

У Києві судитимуть зловмисників, які вкрали у столичної
громади земельну ділянку вартістю 10 млн.
05.08.2019

Органами столичної прокуратури постійно вживаються заходи,
спрямовані на захист прав та інтересів територіальної громади міста Києва,
зокрема у сфері комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.
Так, Київською місцевою прокуратурою №10 направлено до суду обвинувальні акти
відносно двох мешканців міста Києва, які наприкінці 2017 р., використовуючи підроблені
документи, заволоділи земельною ділянкою, яка відноситься до комунальної власності,
площею 0,7 га та вартістю понад 10 млн. грн. Вказані особи підробили державний акт на
право власності на земельну ділянку по вул. Проектній 1 та у подальшому подали вказаний
документ до органів реєстрації права власності. Надалі один з фігурантів передав вказаний
державний акт позичальнику в якості забезпечення виконання фінансових зобов’язань. На
даний час обвинувальні акти відносно шахраїв скеровано до суду для розгляду по суті. Крім
того, вирішується питання щодо повернення земельної ділянки столичній громаді
заходами представницького характеру. На незаконно відчужене майно накладено арешт.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua

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

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



ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Київська влада планує добудувати довгобуди скандального
забудовника Войцеховського
30.07.2019

У Києві налічується понад 150 ризикових об’єктів
житлового будівництва
23.07.2019

У Києві налічується 152 ризикових об’єкта будівництва, що становить
73% від загальної кількості будинків, що зводяться. Про це свідчать
результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate.
Фахівці компаній проаналізували 208 об’єктів житлового будівництва в Києві із
запланованим терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 роках. "У Києві 107 об’єктів
житлового будівництва, а це понад 51% від загальної кількості новобудов, зводяться на
землях з неналежним цільовим призначенням. Окрім цього без отриманих дозволів на
виконання будівельних робіт зводиться 101 об’єкт, що становить 48% від загальної
кількості", - розповів Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, що
спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні. За
словами експерта, без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12
об’єктів (5% від загальної кількості новобудов), ще 125 будівництв відбувається за
наявності податкового боргу у забудовників. Як повідомив фахівець, найбільша кількість
ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об’єктів, 78,4% від загальної
кількості новобудов у цьому районі), Шевченківському (22 об’єкта, або 66,7% від кількості
об’єктів у районі) та Солом’янському районах (20 об’єктів, 71,4%). На думку Ольги Соловей,
співзасновниці "Українського клубу нерухомості", результати дослідження свідчать, що
будівельна галузь потребує суттєвих реформ, які б унеможливили, з одного боку, свавілля
чиновників, а з іншого – неконтрольованість дій забудовників. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Суд запретил фирме экс-прокурора строить
жилкомплекс в Киеве
23.07.2019

Суд наложил запрет на строительство новостройки на земельном
участке площадью 0,54 га по ул. Васильковской, 3 в Киеве. Об этом “ОЛИГАРХ”
узнал из сообщения “Наших грошей”.
Такая мера обеспечения иска суд попросил принять коммунальное предприятие
Киевского облсовета «Печатник». В 2012 году облсовет передал с баланса коммунального
предприятия «Киевоблкино» на баланс КП «Печатник» здания общей площадью 3446,9 кв
м, расположенные на ул. Васильковской, 3. Несмотря на это в марте 2019 «Киевоблкино»
заключило с ООО «А.В.Инвестиции» договор о строительстве жилого комплекса на
указанном участке. КП «Печатник» намерена обратиться в суд с иском о признании этого
договора недействительным, поскольку на участке имеется недвижимое имущество,
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения. А затем в КП «Печатник» в
соответствии со ст. 120 Земельного кодекса перешло право постоянного пользования
участком. Соответственно «Киевоблкино» не могло заключать договор о строительстве
жилья на ней. Кроме того, целевое назначение участка – это земли промышленности,
коммерческого использования и общественного назначения, в то время как «Киевоблкино»
и «А.В.Инвестиции» договорились осуществить на ней жилую застройку. 15 июля суд
запретил КП «Киевоблкино», ООО «А.В.Инвестиции» и любым другим лицам, с которыми
заключены договоры об осуществлении строительных работ, совершать любые действия
по проведению строительных и изыскательских работ, а также действия по строительству
новостройки на участке по ул. Васильковской, 3. Руководителем КП «Киевоблкино»
является Сергей Пинчук. Основателем и руководителем ООО «А.В.Инвестиции» сейчас
является Юрий Грегуль. Это бывший прокурор Генпрокуратуры (2010-2011), заместитель
прокурора прокуратуры Обуховского района (2015), прокурор прокуратуры Киевской
области (2015-2016). После этого Грегуль работал начальником отдела Одесской таможни,
а в 2016-м – уволился. Юрий Грегуль является братом судьи Деснянского райсуда. Киева
Олега Грегуль. ООО «А.В.Инвестиции» было создано в 2018 году. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Компания "Интергал-Буд" купила долю в корпорации "Укрбуд" проекте
строительства ЖК Sky Avenue комфорт-класса
26.07.2019

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) купила долю в
принадлежащем корпорации "Укрбуд" проекте строительства жилого
комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в
Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.
"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения
Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе
продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом
комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд". Коммерческий
директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что
компания выкупила долю в проекте, не уточнив, какую именно. "Наша компания,
фактически, выкупила долю в этом проекте, и будет выполнять функцию генерального
подрядчика, что предполагает строительство, организацию продаж, рекламу и маркетинг…
С учетом объемов этого проекта и их ("Укрбуда" - ИФ) загрузки, мы предложили себя в
качестве генподрядчика, и было принято именно такое решение", - рассказала Лаевская. По
ее словам, на момент покупки доли в Sky Avenue, общая площадь которого составляет
около 200 тыс. кв. м, "Укрбудом" на участке было начато строительство только одного
дома, при этом продано в проекте было лишь небольшое количество квартир. Помимо
жилья, Sky Avenue включает подземный паркинг, торговый центр площадью около 4,5 тыс.
кв. м с супермаркетом и фитнес-центром. Информированный источник сообщил агентству
"Интерфакс-Украина", что это не первая покупка "Интергал-Будом" активов "Укрбуда".
"Ориентировочно с начала марта-2019 "Интергал-Буд" начал покупать площади у
"Укрбуда". В некоторых объектах покупалось жилье этажами, в некоторых – было
вхождение в долю. Стояла задача покупать центральные объекты и возле метро. И сейчас
уже дошло до того, что один проект они будут делать совместно, как партнеры", - рассказал
собеседник агентства. Отвечая на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с
"Укрбудом" Лаевская отметила, что в настоящее время между компаниями подписан
договор о сотрудничестве только по одному проекту, но "если будут интересные
предложения" о выкупе объекта, или партнерстве, то это, "теоретически, возможно". "Но
пока, насколько я знаю, таких предложений еще не поступало", - добавила она. Как она
пояснила, в партнерство выгодно входить, если есть большой запас непроданных "метров"
и объекты находятся на начальных стадиях строительства, так как это позволяет четко
распределить доли и функции в проекте. "В принципе, у "Укрбуда" много земельных
участков, и в достаточно интересных местах проекты, я не исключаю, что это
сотрудничество может иметь продолжение", - резюмировала Лаевская. В пресс-службе
компании "Укрбуд" отказались от каких-либо комментариев относительно причин
передачи проекта и ситуации внутри компании, однако в центральном офисе продаж
агентству подтвердили заморозку другого проекта – ЖК "Покрова" бизнес-класса по ул.
Сечевых Стрельцов, 59. Как отметила в телефонном разговоре сотрудница ОП, вероятно,
"ближе к осени, продажи квартир в ЖК "Покрова" могут возобновиться".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Комунальні підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» та КП «Спецжитлофонд» опрацюють питання щодо залучення до виконання функцій замовника
з добудови низки проблемних об’єктів незавершеного будівництва.
Мова йде про так звані «будинки Войцеховського», повідомила прес-служба КМДА.
За повідомленням КМДА, зокрема, йдеться про такі об’єкти: у Дніпровському районі – ЖК
«Флагман», «Нова хвиля», «Родинний затишок», «Стародарницький», «Лего Хаус»; у
Голосіївському районі – ЖК «Деміївський квартал»; у Дарницькому районі – ЖК «Східна
брама». Як повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, місто допомагає
постраждалим інвесторам у пошуку компаній, які зможуть завершити будівництво об’єктів.
Інвестори вже пройшли етап погодження документації та отримання дозволів, а також
мають на об’єктах вільні площі для продажу та фінансування завершення будівництва. На
етапі пошуку компанії, яка візьме на себе функції замовника будівництва, інвестори часто
стикаються з низькою зацікавленістю з боку будівельних підприємств та після
Войцеховського не мають довіри до комерційних забудовників. Саме тому місто вивчає
можливість залучення комунальних підприємств для допомоги інвесторам. «Вирішуючи
питання із «будинками Войцеховського», міська влада вивчає всі технічні та фінансові
аспекти допомоги інвесторам, – наголошує Вячеслав Непоп. – Наскільки зможемо залучити
комунальні підприємства до такої допомоги, ми дізнаємося найближчим часом».
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Владимир Карплюк и его “Синергия Сити”.
Грандиозная афера экс-мэра
30.07.2019

После провала на выборах в народные депутаты по «намоленному» 95-му
избирательному округу, бывший мэр Ирпеня и главный местный застройщик
Владимир Карплюк намерен с головой опуститься в «бизнес».
Ключевым его проектом станет «Синергия Сити» - масштабнейший жилой комплекс
на 72 дома в пойме реки Ирпень, прибыль на котором может составить около четверти
миллиарда долларов. Впрочем, амбициозный проект может превратиться в очередное
уголовное дело против одиозного политика. В июле 2019 года в реестре разрешительных
документов Госархстройинспекции появилась запись под № ІУ 113191900325. Некое
физлицо получило разрешение на строительство жилого комплекса с полным спектром
учреждений и предприятий и общеобразовательной школой (I-ХIII очереди), по ул.
Достоевского и ул. Озерный в г. Ирпень Киевской области (1,2 очереди строительства). Для
стороннего наблюдателя эта информация ничего не значит, пока мы не начнем
разбираться, а что же это за проект. Объект собираются строить на земельном участке
3210900000:01:170:0036 площадью 13,7686 га. Согласно Публичной кадастровой карте, это
скандальная пойма реки Ирпень за пределами города. При чем сам участок пока еще
предназначен для ведения подсобного сельского хозяйства. Подрядчик стройки –
компания «БК «Будтайм» (код 42166207). В сети уже есть сайт проекта – «Синергия Сити».
Жители Ирпеня и окрестностей сразу догадаются, что за ним стоит известный в городе
застройщик – Игорь Оверко, который на самом деле является лишь ширмой для экс-мэра
города Владимира Карплюка. Также жителям Ирпеня хорошо известно, что именно в этом
месте Карплюк изначально обещал построить школу, и даже рекламировал начавшуюся
стройку – именно как возведение учебного заведения. Только когда здание перевалило за
4-5-й этажи, стало понятно, что никакой школы здесь не будет, а дети города продолжат
учиться в три смены друг у друга на голове. Как стало понятно впоследствии, заявления о
школе были нужны исключительно для легализации будущей застройки всей поймы.
Несмотря на то, что разрешение на строительство получено только сейчас, стройка идет
полным ходом уже около года. Продажи в «Синергия Сити» еще не начались, но сайт уже
зазывает потенциальных покупателей эксклюзивными условиями для первых инвесторов.
Здесь возведут 72 (!) дома, обещают школу на 1300 мест, 5 частных детсадов и один
коммунальный. Здесь же хотят построить около 6 тыс. паркомест, 500 магазинов и
набережную длиной в 9 км. Срок введения в эксплуатацию первых секций – 3-й кв. 2020
года. Это тот самый ЖК «Синергия Сити», ради которого будет разрушена целая экосистема
поймы, что приведет к экологической катастрофе прямо под боком у Киева. Будут
уничтожены дренажные каналы, уже варварски вывозится торф, а ямы засыпаются
строительным мусором. Из-за нарушения водного баланса в пойме, с одной стороны, не
будет достаточного увлажнения почвы – это будет способствовать более частому
возгоранию торфа. С другой – не будет происходить откачка воды из окрестных кварталов,
в результате чего новые дома и существующие улицы частного сектора будет регулярно
затапливать. Не говоря уже о том, что реку Ирпень планируют забетонировать в
набережную, заблокировав ее естественное русло. Что приведет к непредсказуемым
последствиям во время ежегодных разливов. ...
Читать полностью >>>
© Иван Попелюк
По материалам akcenty.com.ua
Сквер біля Подолу повернули під забудову мормонам, яких
захищає депутат-адвокат Марченко
31.07.2019

Верховний Суд залишив недійсним рішення Київради від 24.09.2015
про розірвання договору оренди ділянки площею 0,93 га на вул.
Глибочицькій, 5 із Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів в Україні (інша назва – мормони).
Про це повідомив нардеп від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який був третьою
стороною по справі. У 2001 р. мормони купили у ЗАТ «Український промислово-фінансовий
концерн «Славутич» майновий комплекс загальною площею 0,22 га (2235 м²). Це дві
двоповерхові адмінбудівлі, гараж, бойлерна, сміттєзбиральник, сарай. У 2003 році вони
отримали в оренду ділянку площею 0,93 га на вул. Глибочицькій, 5 для експлуатації цього
майна. Однак вже у 2003-2004 рр будівлі були зруйновані на 80%, а у 2005 році – їх
демонтували. Тоді ж, у 2005 р. мормони уклали з Київрадою новий договір оренди, за яким
отримали ділянку в оренду на 25 років для будівництва молитовного будинку з недільною
школою. За умовами договору, завершити забудову ділянки мормони повинні були не
пізніше 3 років з моменту держреєстрації договору оренди (вересень 2005 року). До слова,
мормони намагалися через суд скасувати пункт договору оренди, який дозволяв Київраді
розірвати договір оренди через незабудову ділянку у трирічний термін, однак суди їм
відмовили. У вересні 2015 р. Київрада розірвала договір оренди у зв’язку із не завершенням
забудови, а також зважаючи на стійкий громадський супротив. Цим же рішенням ділянці
було надано статус скверу. Мормони це рішення Київради оскаржили в суді, де їхні інтереси
представляють юристи юрфірми «Ілляшев та партнери», співзасновником якої є Роман
Марченко, обраний у 2015 році депутатом Київради за списками «Самопомочі». Паралельно
із позовом до суду у січні 2016 року Марченко підготував і зареєстрував проект рішення про
скасування рішення Київради про розірвання договору оренди ділянки на вул.
Глибочицькій, 5. Він і фракція «Самопомочі» пояснювали, що мормони збудують
двоповерхову будівлю на 20% ділянки, а решта 80% – це буде сквер з відкритим доступом.
При цьому вказувалося, що у міста немає коштів облаштувати там сквер. «Грошей на
облаштування цього скверу у міста немає… Зараз там за фактом занедбана територія,
заросла бур’яном», – коментував Марченко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Инвесторы ЖК «Якоря» стали жертвами
Игоря Курилко

Инвесторы столичных ЖК "Патриотика" и "Эврика" обратились
к Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию
01.08.2019

Застройщик Игорь Курилко с целью получения сверхприбыли
построил ЖК «Якоря» на земельном участке, отведенном под детский сад.
Об этом Нина Сокол на портале resonance.ua
Теперь по закону он не имеет права сдать жилой комплекс в эксплуатацию, о чем
строительного мошенника Курилко Госархстройинспекция неоднократно предупреждала
еще во время строительства. Так, 28 июля 2017 ГАСИ Украины в Одесской области года
вынесла предписание об остановке подготовительных и строительных работ ввиду
обнаруженных нарушений. Даже выписанные штрафы не остановили жулика Курилко и он
продолжил строительство коробки жилого комплекса. В итоге две из четырех секций он
построил на земельном участке, на котором по Генеральному плану должен быть детский
сад. Да и сам Курилко в свое время обещал построить социальную инфраструктуру.
Поскольку застройщик Игорь Курилко отказался выполнять законные требования
областного ГАСКа (требования предписания), то в соответствии с действующим
законодательством было принято решение об отмене регистрации декларации о начале
выполнения строительных работ. Таким образом, дальнейшие работы на объекте после
отмены разрешительной документации были вне закона. Это вторая причина, по которой
Курилко никогда не сможет ввести здание в эксплуатацию. Абсолютную законность
действий ГАСИ в Одесской области впоследствии подтвердил Одесский апелляционный
административный суд. Как рассказали инвесторы ЖК «Якоря», после отмены
разрешительных документов весь жилой комплекс получил статус нахалстроя, а это
значит, что следующим шагом будет открытие уголовного производства и подача искового
заявления от местных властей о сносе нахалстроя. В Лиманской райгосадминистрации
другого варианта не видят, так как в районе огромный дефицит детских дошкольных
учреждений и идти на компромисс с еще одним строительным шулером не имеет смысла.
Жители 11-летнего долгостроя ЖК «Европейский» считают, что Игорь Курилко поступит с
инвесторами ЖК «Якоря» так же, как он поступил и с ними. Не выполнит свои
обязательства, скрывшись под каким-то дешевым оправданием. Примечательно, что ЖК
«Европейский» находится буквально в 20 метрах от ЖК «Якоря». ...
Читать полностью >>>
© Нина Сокол, для Резонанса
По материалам resonance.ua

11.08.2019

Инвесторы ЖК "Патриотика" и "Эврика" обратились к Президенту с
требованием вмешаться в ситуацию с остановкой строительства объектов и
заявили о намерении провести 14 сентября акцию самозаселения.
"Ситуация, в которой очутились мы, инвесторы банка "Аркада", ЖК "Патриотика" и
"Эврика", а "это 35 домов и около 13 тыс. граждан, требует вашего (президента – ИФ)
немедленного вмешательства. Мы вложили средства в строительство полностью законных
ЖК "Патриотика" и "Эврика" (…), но сейчас находимся под угрозой недостроев,
строительство двух ЖК почти остановлено. Причиной этого банк ("Аркада" – ИФ) называет
конфликт с КГГА по поводу отмены договора аренды земельного участка для
строительства нового ЖК под названием "Патриотика на озерах", к которому мы не имеем
никакого отношения", - утверждают инвесторы. В обращении отмечается, что в связи со
сложившейся ситуацией инвесторы дома "Львовский" жилого комплекса "Патриотика",
который "уже достроен, но не сдан в эксплуатацию", 14 сентября проведут акцию
самозаселения. Как сообщалось, 13 июня Шестой апелляционный административный суд
удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7
ноября 2018 года об отказе отменить разрешение Государственной архитектурностроительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в
жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО
"Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция". В январе-2019 Киевский горсовет принял
решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" – компаниейзастройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в указанном выше районе столицы.
По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка
"Аркада", ЖК "Патриотика на озерах" является географическим продолжением
"Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж. Проект "Патриотики на
озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады
(три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОМЕРЦІЙНА
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Окружение друга Богдана строит на берегу моря в центре
Одессе незаконные элитные высотки
01.08.2019

Девелоперские компании, связанные с Андреем Вавришем и
Дмитрием Исаенко, строят в историческом ареале Одессы на ул.
Французский бульвар, 63/65 жилой комплекс "Kandinsky Odessa Residence",
хотя официально город позволил возвести там оздоровительный комплекс.
Как пишут Наші гроші, строительство жилых высотных домов на этом участке
противоречит Генплану и выданным официальным документам, поскольку проводится на
землях оздоровительного назначения с превышением разрешенной высотности в
исторической части Одессы более чем вдвое. Строительство ведется на участке площадью
3,44 га в двухкилометровой охранной зоне Черного моря. Здесь когда-то находился
государственный Санаторно-оздоровительный многопрофильный комплекс для детей с
родителями "Магнолия". В 2011 году владельцами корпусов санатория стали одесские
частные компании – ООО "Аверс" Константина Ткача и Геннадия Беседовского, и
подконтрольные ему "Фэйм Групп" и "Транс Океан Тур". В том же году Одесский горсовет
передал этим трем компаниям 3,44 га в аренду на 49 лет для обслуживания санатория
"Магнолия". Фирмы постепенно уничтожали "Магнолию", а в 2014 году снесли практически
все здания, расчистив место под новое строительство. Несмотря на то, что участок
передавался в аренду для обслуживания корпусов "Магнолии", а новое строительство на ее
месте – это уже совсем другое целевое назначение участка, управление архитектуры
Одесского горсовета в 2015 году позволило построить на 3,44 га новый курортнооздоровительный комплекс из 4 корпусов, одноэтажного паркинга и лечебнодиагностических помещений. При этом чиновники позволили строить здания высотой 73
метра (ориентировочно – 24 этажа). После получения этого документа движения на
объекте не происходило, пока не нашелся инвестор. Им стало ООО "Одесаинвестбуд",
которое в мае 2017 года заключило с арендаторами участка договор об организации
строительства, получив функции заказчика строительства. После этого заказчики в том же
году получили экспертизу проектной документации объекта и разрешение на
строительство корпусов курортно-оздоровительного комплекса с паркингом. Однако
вместо этого начали строить жилой комплекс "Kandinsky Odessa Residence", который будет
состоять из четырех 21-этажных домов под названием "курортно-оздоровительный
комплекс". По факту незаконных действий чиновников Одесского горсовета, которые
своими действиями способствовали застройщикам, Нацполицией еще в сентябре 2017
было открыто уголовное производство. Среди прочего, следователи установили, что при
проектировании были использованы ГСН для жилищного строительства, что подтверждает
намерение застройщиков по возведению жилых домов на землях оздоровительного
назначения, что прямо запрещено законодательством Украины. Кроме того, не получено ни
одного согласования Министерства культуры на строительство в историческом ареале
города, а генподрядчик ООО "Одесса Миськбуд" подделал документы для получения
лицензии. Впрочем, никаких данных о движении этого уголовного производства с сентября
2017 нет. Строительством ЖК "Kandinsky Odessa Residence" занимаются девелоперские
компании SAGA Development, Perfect Group и Citex Development.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Комісія з перевірки резонансних забудов ухвалила висновки
щодо 25 об’єктів», – Володимир Слончак
06.08.2019

За результатами роботи Комісії щодо об’єктів будівництва, які
викликають суспільний резонанс в Києвs, 15 об’єктів визнано незаконними
із подальшим скасуванням документів дозвільного характеру.
Комісія розглянула 84 об’єкти, що свідчить про дієвий діалог міських управлінців,
киян та замовників будівництва. Про це під час чергового засідання повідомив голова
Комісії Володимир Слончак. «Одномоментно вирішити всі містобудівні проблеми і питання,
що накопичувалися роками, неможливо. Однак за 5 місяців ми зробили вагомий крок у
цьому напрямку. Зокрема, під час роботи Комісія ухвалила 25 висновків із пропозиціями та
рекомендаціями, внаслідок чого 15 об’єктів будівництва визнано незаконними із
подальшим скасуванням документів дозвільного характеру та зверненнями у
правоохоронні та контролюючі органи», – повідомив Володимир Слончак. За його словами,
ще щодо 6 об’єктів будівництва документи дозвільного характеру скасовано до усунення
відповідними суб’єктами містобудування виявлених порушень та недоліків. Також
Комісією щодо 4 об’єктів надано проміжні рекомендації, які налагодили діалог із киянами.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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Хуже Януковича. Кто и что сейчас делает
с гостиным двором
08.07.2019

КГГА пожаловалась на МЭРТ, которое никак не передаст в коммунальную собственность города здания торгового комплекса "Гостиный двор" одной из достопримечательностей столицы и Подола.
Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк
напомнил, что Киеврада еще в 2017 г. согласилась принять Гостиный двор в коммунальную
собственность, чтобы отреставрировать его и предотвратить разрушение здания. Однако
процесс тормозит МЭРТ, которое никак не может согласовать проект соответствующего
распоряжения Кабмина, хотя Фонд госимущества дал добро еще в марте этого года, а
Министерство финансов - в апреле. Вместо этого МЭРТ, по словам Никоряка, пишет
замечания и умышленно затягивает согласование решения правительства. А без передачи
Гостиного двора в собственность столичной общины городские власти не могут
финансировать из бюджета города работы по обследованию здания и его реставрации.
Баталии вокруг торгового комплекса "Гостиный двор" продолжаются последние семь лет.
Еще в 1994 г. Гостиный двор передан в аренду ЧАО “Специальное научно-реставрационное
проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация", руководителей
которого СМИ называли приближенными к Виктору Януковичу. В пользу этой версии
говорит то, что при президентстве Януковича, в 2011 г., Гостиный двор был исключен из
Госреестра памятников архитектуры, а в 2012 г. он подписал закон, которым здание было
исключено из перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат
приватизации. Также при Януковиче Киеврада передала "Укрреставрации" в аренду и
землю под зданием, чтобы компания могла провести его реконструкцию и превратить в
очередной торгово-офисный центр. ...
Читать полностью >>>
© Александр СУКОВ
По материалам dsnews.ua
ООО "Комфорт Маркет Люкс" привлекло кредит Ощадбанка
на сумму $19 млн сроком на 12 лет
26.07.2019

ООО "Комфорт Маркет Люкс", управляющее киевским ТРК "Проспект" и
являющееся дочерней компанией девелопера Arricano Real Estate Plc (Кипр),
25 июля привлекло кредит Ощадбанка на сумму $19 млн сроком на 12 лет.
Как сообщила Arricano Real Estate на Лондонской фондовой бирже в пятницу,
первый транш кредита в размере $7,125 млн будет выдан в течение пяти лет. Последующие
транши на общую сумму $11,875 млн будут выданы банком в случае выполнения
компанией условий кредитного соглашения. Процентная ставка по кредиту составляет
10,5%. Привлеченные средства в размере $7,125 млн Arricano намерена использовать для
погашения кредита Европейского банка реконструкции и развития, а остальные $11,875
млн будут направлены на финансирование строительства ТРЦ Lukianivka в Киеве. Кредит
обеспечивается за счет ипотеки ТРЦ "Проспект", залогом акций ООО "Комфорт Маркет
Люкс" и другими ценными бумагами Arricano. Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc
планирует ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall на ул.Дегтяревской, 7 в
Шевченковском районе Киева в конце 2020 года. Общая арендуемая площадь (GLA) объекта
составит около 47 тыс. кв. м, площадь участка под ним составляет 4,14 га. Arricano Real
Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является
одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет
пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и
"Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также
принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real
Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года. По
состоянию на 15 июля 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties
and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером являются
акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano
является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его
старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Ринок складської та логістичної нерухомості столичного
регіону поступово розвивається
29.07.2019

Динаміка розвитку складського та логістичного сектору нерухомості
в Києві та передмісті залишається низькою, хоча поступово поліпшується в
порівнянні з 2018 роком.
У I півріччі 2019 року нова пропозиція в секторі склала близько 16,8 тис. кв. м та
перевищила аналогічний показник за I півріччя 2018 р. Про це йдеться у аналітичному звіті
щодо столичного ринку логістичної нерухомості компанії Cushman & Wakefield Ukraine.
Аналітики Cushman & Wakefield Ukraine зазначають, що обсяг нової пропозиції залишається
недостатнім та у поєднанні з посиленням попиту на оренду утримує вакантність на
низькому рівні, збільшуючи тиск на орендні ставки в найпопулярніших об'єктах. На кінець
другого кварталу 2019 року первинна вакантність зменшилася до 1,9%, тоді як орендні
ставки зросли до $4-5 за кв. м на місяць. "У першому півріччі 2019 року на ринку складської
та логістичної нерухомості спостерігалася тенденція до зниження вакантності та зростання
орендних ставок на найкращі складські приміщення, яка імовірно продовжиться, зважаючи
на стійкий попит орендарів та низький рівень пропозиції (за умови відсутності шокових
явищ в економіці України)", - сказала Марта Костюк, керівник департаменту аналітики та
консалтингу з питань девелопменту, Cushman & Wakefield Ukraine.
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Суд визнав банкрутом "Амстор", в якого мільярдні борги
перед Укрексімбанком і ПУМБ
29.07.2019

Госпсуд Дніпропетровської області 23 липня в рамках справи
№904/9795/16 визнав банкрутом ТОВ “Амстор” та відкрив ліквідаційну
процедуру строком на 1 рік, повідомляє finbalance.com.ua
Центральний апеляційний госпсуд 13 лютого затвердив реєстр вимог кредиторів
компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн грн - четверта черга);
ПУМБ (91,7 млн грн - четверта черга; 28,8 млн грн - шоста черга); ТОВ "Фінансова компанія
"Авуар-Сервіс" (827,3 млн грн - четверта черга; 91,4 млн грн - шоста черга). Окремо суд
апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" такі вимоги, які
забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн; ПУМБ - 1,74 млрд
грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн. Як писав Finbalance, 21 травня
Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/10293/17 визнав банкрутом ТОВ
“Амстор-Інвест” та відкрив ліквідаційну процедуру строком на рік. У квітні в рамках цієї
справи суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги Укрексімбанку на 1,15 млрд грн як такі, що забезпечені заставою (іпотекою). "Смарт-Холдинг"
Вадима Новинського позиціонує свою «Амстор Рітейл Груп» як компанію з управління
комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгцентрів (ТЦ), що функціонують
у 8 містах центральної та східної України. Загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група
співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос», Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy.
“Компанія планує повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області
після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йдеться на сайті “Смарт-Холдингу”. Як
повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 р. на фоні переобтяженості мережі
боргами. На початку 2015 р. між «Смарт-Холдингом» та одним з міноритаріїв «Амстора» В.
Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15%) відбувся корпоративний
конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах. У квітні 2015
року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг мережі «Амстор» перед банками на той час
складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

ТРЦ Lavina Mall сократил чистую
прибыль вдвое
30.07.2019

ООО "ТРЦ Лавина" (Киев, ул. Берковецкая, 6) в январе-июне 2019 года
сократило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 92,7 млн грн.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход вырос на 32% – до
418,2 млн грн. Валовая прибыль незначительно снизилась на 0,3% и составила 195,4 млн
грн, операционная прибыль снизилась на 8%, до 247,7 млн грн. Непокрытый убыток ООО
"ТРЦ Лавина" снизился на 37,7% – до 153,1 млн грн. Долгосрочные обязательства возросли
на 8,2% – до 2,289 млрд грн, текущие –0,6%, до 1 млрд 12 млн грн. ООО "ТРЦ Лавина"
создано в 2013 г. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию
собственного и арендованного имущества. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на 30 июля 2019
года выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан
Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на третий квартал 2017 года
бенефициаром являлся Вагиф Алиев. Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн. Как
сообщалось, в конце апреля 2019 года девелопер и инвестор ТРЦ Lavina Алиев заявил о
намерении до осени 2019 года купить ТРЦ Ocean Plaza. Алиев в настоящее время реализует
в Киеве ряд проектов строительства ТРЦ, в частности ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall.
Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс.
кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 г.
Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Впервые за три года зафиксирован рост вакантных
площадей на офисном рынке Киева
30.07.2019

По данным компании JLL, доля свободных офисов в Киеве
увеличилась во 2-м квартале 2019 года с 7,2% до 8,2%. Об этом сообщает
служба новостей портала cre.in.ua
Рост показателя произошел впервые с середины 2015 года, когда вакантность
составляла 27,2% в целом по рынку и почти 40% в классе А. В настоящий момент в классе А
свободно 4,4%, в классе В – 9,3%. «Увеличение объема свободных площадей в прошедшем
квартале носит временный характер и связано с фактическим переездом ряда компаний,
арендовавших ранее новые офисы. Зачастую переезд происходил с повышением качества,
поэтому освобождение площадей произошло в классе В, – комментирует Александра
Глобина, руководитель отдела офисных площадей компании JLL (Украина). – К концу 2019
года мы ожидаем сокращения средней доли незанятых площадей до 6%. Мы видим
сохраняющийся высокий интерес к поиску помещений, особенно высокого класса, который
пока сдерживается недостатком свободного предложения». Объем сделок аренды во 2-м
квартале составил всего 13,7 тыс. кв. м, за полугодие – 36,1 тыс. кв. м; это минимальные
показатели с начала 2014 года. Основной спрос, как и ранее, наблюдается со стороны
компаний IT-сектора, на которые пришлось около 37% объема сделок 1-й половины года.
Стоит отметить высокую долю производственных компаний (28%), прежде всего
фармацевтических. На фоне сложностей с поиском крупных блоков в существующих
зданиях компании вынуждены смотреть на будущие объекты. Как следствие, продолжается
рост девелоперской активности. Несмотря на то, что во 1-м полугодии новые офисные
центры открыты не были, аналитики компании JLL пересмотрели прогноз ввода на 2019
год в сторону увеличения – до 85,4 тыс. кв. м. ...
Читать полностью >>>
По материалам cre.in.ua

ТЦ Метрополис на Оболони в Киеве
могут продать

В Киевской области откроется
новый ТРЦ

30.07.2019

Киевский ТЦ Метрополис вскоре должен перейти под управление
компании Кропперс Групп, которая входит в торгово-производственную
корпорацию Ольвия днепровского бизнесмена Валерия Киптикa.
Информацию о продаже торгового центрe RAU подтвердили несколько источников
на рынке. В том числе - управляющий партнер крупной инвестиционной компании и
совладелец консалтингового агентства, работающего в сфере коммерческой недвижимости. В украинском инновационно-финансовой компании (УИФК), которая является
владельцем киевских торговых центров Метроград и Метрополис, не подтвердили, но и не
опровергли информацию о продаже. «Я не могу комментировать данную сделку, это
решение собственников», - отметил источник в топ-менеджменте компании. В Кропперс
Групп подтвердили, что вскоре компания планирует взять в управление ТЦ Метрополис.
«Кропперс Групп не выступает покупателем объекта, мы будем только управлять им. Но
сделка еще не завершена. Подробную информацию сможем предоставить позже», рассказал собеседник RAU в Кропперс Групп, не уточнив, какая именно компания выступит
покупателем объекта.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
Діючий бізнес-центр в Одесі буде
виставлено на торги
30.07.2019

Будівля сучасного бізнес-центру, розташована у центрі Одеси за
адресою пр. Гагаріна 12-А, іпотекодержателем якої є Національний банк,
буде виставлена на торги. Про це повідомляє НБУ.
Свого часу ПАТ "Імексбанк" передав цей об’єкт нерухомого майна в іпотеку Нацбанку
у рахунок забезпечення виконання своїх зобов’язань за наданим стабілізаційним кредитом.
Ще на початку 2019 р. бізнес-центр був обтяжений довгостроковими договорами оренди,
однак ПАТ "Імексбанк" та НБУ у судовому порядку вже у червні 2019 р. отримали остаточне
рішення Верховного Суду про визнання їх недійсними. Отже, новий власник бізнес-центру
зможе вільно розпоряджатися придбаним майном та встановлювати правовідносини з
новими орендарями на ринкових умовах. "Нещодавно ми провели робочу зустріч з
представниками відомих інвестиційних компаній і побачили зацікавленість інвесторів у
придбанні цієї нерухомості. На сьогодні тривають переговори з Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб щодо залучення до продажу цього об’єкта юридичних осіб, які
надають послуги з комплексної підготовки та організації відкритих торгів. Плануємо, що
після завершення всіх формальних процедур цей об’єкт буде виставлено на продаж за
ринковою ціною, після чого отримані кошти буде направлено на погашення заборгованості
ПАТ "Імексбанк" за стабілізаційним кредитом", – зазначив начальник Управління роботи з
проблемними активами Національного банку Павло Поляруш. Нагадаємо, умови реалізації
майна, переданого банками, в яких розпочато процедуру ліквідації, в забезпечення
Національному банку, затверджує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зі свого боку
Національний банк як забезпечений кредитор погоджує реалізацію таких активів. Бізнесцентр введено в експлуатацію у 2004 р., він має 16 поверхів, а його загальна площа
становить 12 101,4 кв.м. У будівлі бізнес-центру знаходяться як звичайні офісні
приміщення, так і приміщення VIP-класу, конференц-зал, ресторан, сховище, а поруч
розташовані наземний паркінг та парк з ландшафтним дизайном.
Читати повністю >>>
За матеріалами bank.gov.ua
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В сентябре 2019 г. в Крюковщине (Киевская обл.) состоится
открытие нового торгово-развлекательного центра ParkSmall. На данный
момент в объекте завершены внутренние отделочные работы.
Общая площадь нового трехэтажного ТРЦ составит 5000 м2. На первом этаже
расположатся продуктовый маркет, товары повседневного спроса, а также ресторан. На
втором – магазины одежды и обуви. На третьем этаже ТРЦ ParkSmall находится детский
развлекательный центр KINDER Boom. Планируется, что крыша торгово-развлекательного
центра будет использоваться для проведения различных мероприятий. Рядом с ТРЦ
расположен паркинг на 100 машиномест.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Dragon Capital придбав торгово-розважальний центр
Smart Plaza Obolon в Києві
31.07.2019

Компанія URE Holding Ltd завершила угоду з придбання ТРЦ Smart
Plaza Obolon в м. Київ площею близько 13 тис.кв.м., девелопером якого
виступала компанія A-Development. Вартість угоди не розголошується.
Торговий центр Smart Plaza Obolon із загальною орендною площею понад 9 тис.кв.м.
розташований в густонаселеному житловому районі Києва поряд зі станцією метро
«Мінська». Відкриття ТРЦ відбулося в січні 2019 року. Якірними орендарями об'єкта є
«Сільпо», Comfy, KFC і «Євразія». «Торгово-розважальний центр Smart Plaza Obolon стане
п'ятим в цілому і третім в Києві об'єктом в нашому портфелі торгової нерухомості, загальна
площа якого вже перевищила 170 тис.кв.м., - коментує угоду Томаш Фіала, генеральний
директор Dragon Capital. - Ми вважаємо, що розташування Smart Plaza Obolon в самому серці
Оболонського району столиці та формат мікрорайонного торгового центру є його
безперечними перевагами, і ми плануємо розвивати ТРЦ для залучення ще більшої
кількості покупців». Відзначимо, Група компаній Dragon Capital оголошує про те, що 25-го та
26-го липня компанії нашої групи стали переможцями аукціонів з продажу нежитлових
приміщень по вул. Хорива в Києві та на пл. Ринок у Львові вартістю 60.5 млн грн та 116 млн
грн, відповідно. Торги проходили в системі електронних торгів ProZorro. Угоди будуть
завершені найближчим часом. Нежитлове приміщення в Подільському районі столиці по
вул. Хорива, 11-А загальною площею 1,403 кв.м було придбано на аукціоні з продажу
активів ПрАТ «Банк «Київська Русь». Нежитлові приміщення підвалу та першого поверху
загальною площею 945 кв.м у Львові за адресом пл. Ринок, 19 (406 кв. м), пл. Ринок, 20 (419
кв. м), пл. Ринок, 21 (120 кв. м) виставила на продаж через торги ProZorro міська рада
Львова. На сьогоднішній день це найдорожчий лот, який було продано в рамках малої
приватизації. «Ми раді можливості придбавати активи, що належать державним
організаціям та муніципалітетам шляхом відкритої, прозорої та зрозумілої аукціонної
процедури, за якої сторона, що продає, отримує справедливу ціну, а об’єкти – ефективних
власників, – коментує Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital. – За останній рік
ми придбали на аукціонах через системи електронних торгів ProZorro та CETAM ряд
об’єктів на суму більш ніж 500 млн грн та маємо намір брати участь в подальших аукціонах,
якщо побачимо об’єкти, які відповідають нашій інвестиційній стратегії».
Читати повністю >>>
За матеріалами Dragon Capital

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

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

Рынок торговой недвижимости ожидает ввода
в эксплуатацию крупных проектов

Arricano продает Dragon Capital два торговых центра
в Запорожье и Кривом Роге
31.07.2019

Рынок торговой недвижимости ожидает ввода в эксплуатацию
крупных проектов. Об этом сообщила руководитель отдела оценки и
консалтинга NAIUkraine Ирина Трунова.
Эксперт также отметила, что за 6 месяцев текущего года наблюдался постепенный
рост предложения торговых площадей в связи с введением в эксплуатацию нескольких
новых объектов средней площади и медленный рост арендных ставок в связи с
увеличением стоимости обслуживания торговых площадей. «Кроме этого, важной
тенденцией следует считать переформатирование и ребрендинг старых объектов, которые
теряют свою популярность (ТРЦ Gorodok, DreamTown II, Караван, Квадрат и т.п.)», отметила Ирина Трунова. Представительница NAIUkraine сообщила, что в первом
полугодии 2019 арендные ставки в наиболее успешных ТРЦ показали незначительный
прирост. На данный момент это связано с небольшим количеством таких объектов на
рынке. По ее данным, арендные ставки в торгово-развлекательных центрах, в зависимости
от формата, составляют: детский развлекательный центр от 5 до 10 $ / м2, кинотеатр - 5-15
$ / м2, продуктовые супермаркеты - 10-20 $ / м2, крупные магазины одежды (600-1500 м2)
- 6-25 $ / м2, супермаркеты электроники - 20-40 $ / м2, рестораны и кафе - 15-52 $ / м2,
галереи моды (100-200 м2) - 50-70 $ / м2, мелкоформатного магазины и киоски - 75-350 $ /
м2. По прогнозу Ирины Труновой, ввод в эксплуатацию заявленных на этот год объектов
приведет к переформатированию рынка, увеличится количество вакантных площадей. «В
основном это коснется ТРЦ, построенных 10-15 лет назад, уже не соответствуют
требованиям современности. Эти же торговые объекты будут вынуждены снижать
арендные ставки, чтобы удержать арендаторов от миграции в новые проекты », подытожила эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
Ход строительства БЦ Hillfort по ул. Михайловской в Киеве
соответствует заявленным срокам
31.07.2019

В настоящее время компания «НЕСТ» ведет активное строительство
бизнес-центра класса А общей площадью порядка 13 000 м2 по ул.
Михайловской, 12. Об этом сообщает commercialproperty.ua
Новый объект расположен в самом сердце Киева и станет еще одним украшением
города, поскольку архитектура фасадной части здания будет выполнена в историческом
стиле столицы Украины. Следуя мудрой поговорке «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», мы решили посетить место строительства нового бизнес-центра. Участок по ул.
Михайловской встретил классическим шумом стройплощадки: звуки дрели и сварки, рев
перфоратора, звон металла и гул моторов. Даже на подъезде к стройке становится понятно,
что жизнь на объекте бьет ключом – видны краны, машины, строительная техника и
множество работников. В настоящее время полностью готов 3-х уровневый подземный
паркинг. А в наземной части до 6 этажа выполнен монолитный ж/б каркас здания. При
этом строители-высотники интенсивно выполняют заливку каркаса следующего этажа.
Кроме того, с 1-го по 3-й этаж выполняется кирпичная кладка внутренних и наружных
стен. Также на объекте выполнены подключения к городским сетям водопровода и канализации, ведется подготовка к подключению к городским тепловым сетям. Параллельно
выполняются работы по инженерным коммуникациям. По словам Ильи Величко,
коммерческого директора компании «НЕСТ», уже в конце текущего месяца в помещении
трехуровневого подземного паркинга начнутся внутренние отделочные работы. «В начале
августа текущего года будет полностью завершено возведение монолитного каркаса
здания и начнутся кровельные работы. Все строительные работы будут полностью
завершены в марте 2020 года согласно графику», – резюмировал руководитель.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Вибори в Україні добряче "розхитали"
ринок офісної нерухомості

01.08.2019

Кипрская Arricano Real Estate Plc ведет переговоры о продаже
собственных торгово-развлекательных комплексов (ТРК) "Солнечная
галерея" в Кривом Роге и City Mall в Запорожье.
"Arricano рада объявить, что вступила в переговоры о продаже двух объектов
недвижимости в своем портфеле – "Солнечная галерея" (в Кривом Роге) и City Mall (в
Запорожье)", – сказано в сообщении на Лондонской фондовой бирже. Arricano уточняет, что
компания заключила предварительные соглашения с Dragon Capital Investments Limited и
другими сторонами в связи с продажей. "Продажа объектов является частью глобальной
стратегии Arricano Real Estate, согласно которой средства от продажи успешных объектов
будут направлены на развитие портфеля и усиление позиции компании", – прокомментировал гендиректор Arricano Михаил Меркулов. По данным девелопера, управляющей
компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка" Arricano ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City
Mall управляет ООО "Призма Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Limited
Хиллара Тедера. ТРК City Mall открыт в Запорожье в 2011 году. Согласно информации на
сайте ТРК, общая площадь составляет 23,4 тыс. кв. м, арендная – 24,5 тыс. кв. м.
Инфраструктура включает паркинг на 800 машиномест. ТРК "Солнечная галерея" открыт в
Кривом Роге в 2008 г. Общая площадь ТРК составляет 44 тыс. кв.м, арендная – 35,6 тыс.
кв.м. Паркинг рассчитан на 398 мест. Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc планирует
ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall на ул.Дегтяревской, 7 в Шевченковском районе
Киева в конце 2020 г. Общая арендуемая площадь (GLA) объекта составит около 47 тыс. кв.
м, площадь участка под ним составляет 4,14 га. Arricano Real Estate Plc специализируется на
строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов
на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в
Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная
галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в столичном
ТРЦ Sky Mall. Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на
47,6% выше показателя 2017 г. По состоянию на 1 августа 2019 г. Retail Real Estate O.U.
вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием
Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano Real Estate. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет
55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В Україні все частіше дають друге
життя промзонам
02.08.2019

Однією з найголовніших тенденцій 2019 р. є розвиток ревіталізації
занедбаних промзон. Про це на конференції «Ринок нерухомості: рефлексія
після зміни, повідомив старший партнер юридичної фірми Totum Юрій Хапко.
«Сьогодні спостерігаємо цікаву тенденцію скуповування старих заводів, цілих
промзон з метою надання їм нового життя в комерційній сфері. Також важливим у першому
півріччі слід вважати зростання впливу айті та агросфери на ринок нерухомості. Зазначені
сектори економіки, по суті, «утримують» ціни, тому що у цих компаній є валютні
надходження, є розвиток, вони можуть дозволити собі розширення», - розказав експерт. За
його словами зараз на ринку панує ера покупця. Об’єкти купуються за ту ціну, яку він
готовий платити, а не яку запрошує продавець. Тому, використовуючи занижені ціни, варто
інвестувати у нерухомість. У більш довгостроковій перспективі через збільшення
капіталізації об’єктів очікується значне зростання цін в сегменті комерційної нерухомості.
«Об’єкти, які зараз можна придбати за тисячу доларів - метр, коштуватимуть більше. Це
стосується насамперед комерційної та офісної нерухомості. Також варто звернути увагу на
розрахунки міжнародних компаній, які прогнозують за 2-3 роки збільшення номінальної
вартості ліквідних об’єктів на рівні 200%», - зазначив Юрій Хапко.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Верховний Суд не віддав Приватбанку київську
нерухомість Коломойського

01.08.2019

В І півріччі 2019 через президентські та парламентські вибори на
ринку офісної нерухомості з боку орендарів спостерігалась легка
невизначеність. Про це повідомив керівник департаменту ринків капіталу
CBRE Ukraine Ярослав Горбушко.
За його даними, непевність орендарів призвела до зниження орендної активності та
укладення лише незначних за обсягом угод. Загалом, як зазначив Ярослав Горбушко, обсяг
валового поглинання в першому півріччі 2019 року склав 65 500 м2 (-20% рік до року).
«Зниження обсягу валового поглинання було зумовлене високим рівнем орендної
активності в попередніх роках, зокрема в 2017 р. було укладено угод загальним обсягом 155
000 м2. Таким чином, у I півріччі попит на офісні приміщення зберігався на достатньому
рівні з боку потенційних орендарів, проте завершення деяких угод на ринку було
перенесено у зв’язку із політичною невизначеністю», - зазначив експерт. Ярослав Горбушко
також звернув увагу на те, що в I півріччі найбільшу частку в структурі валового
поглинання 43% (+42% з початку року) склали компанії сфери виробництва, промисловості
та енергетики. Однак, тенденція зростаючого інтересу до офісного простору з боку
компаній ІТ сфери, що зберігалась протягом чотирьох років, дещо зменшилась. «У I півріччі
частка цього сегменту склала 23% (-17% з початку року). Відповідно, доля в 14% (-6% з
початку року) закріпилась за сектором бізнес-послуг, тоді як решта 20% припало на інші
сектори», - сказав він. Ярослав Горбушко повідомив, що ефективна оренда ставка для
приміщень класу А протягом 6 місяців 2019 року залишалася стабільною на рівні
25дол./м2/місяць. Проте у наявних офісних приміщеннях класу А декларовані орендні
ставки варіювались в діапазоні 24-50дол./м2/місяць, орендні ставки класу B – в діапазоні
15- 29дол./м2/місяць. Експерт зазначив, що нова пропозиція в першому півріччі 2019 року
склала близько 20 000 м2, а загальна пропозиція досягла 1,75 млн. м2. Серед значних нових
об’єктів, що вийшли на ринок за звітній період були БЦ Palo Alto (5 000 м2) та БЦ Zitadelle (3
800 м2). «До кінця року очікується близько 120 000 м2 офісних об’єктів. За умови їх
введення у заявлений термін, очікується збалансування дефіциту пропозиції на ринку, при
умові, що хоча б половина нової пропозиції вийде на ринок попередньо незаповненою», підсумував Ярослав Горбушко.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
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Верховний Суд відмовився 31 липня задовольнити касаційну скаргу
Приватбанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі
№910/10510/18. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Мова йде про рішення, якими банку було відмовлено в задоволенні позову про
звернення стягнення (в рахунок погашення боргу за кредитним договором №2А077Г від
17.12.2008 на 564,3 млн грн): на земельну ділянку площею 0,1943 га, яка належить ТОВ «АСМВК» та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21 за початковою
ціною 52,6 млн грн; на 92 об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «Компанія з
управління активами «Фінансовий капітал» шляхом продажу на прилюдних торгах у межах
процедури виконавчого провадження. Як писав Finbalance, 20.03.2019 Госпсуд м. Києва
задовольнив позов Приватбанку до ТОВ "АС-МВК" (в справі №910/7957/18) та вирішив
стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 564,3 млн грн (за
кредитним договором №2А077Г від 17.12.2008) та 324,3 млн грн (за кредитним договором
№2А083Г від 14.07.2011). Згідно з судовими матеріалами, відповідні кредити були виділені
банком на поповнення обігових коштів та будівництво житлово-офісного центру з
елементами соціальної інфраструктури за адресою м. Київ, вул. Воровського, 21 (нинішня
назва - вул Бульварно-Кудрявська, 21). 10.04.2019 Шевченківський райсуд м. Києва
задовольнив клопотання ТОВ “КУА “Фінансовий капітал” (один із засновників ТОВ “АСМВК”) та скасував свою ухвалу від 21.03.2019, якою за клопотанням Приватбанку в рамках
кримінального провадження №12018100000000959 було накладено арешт на 60 об’єктів
нерухомості (квартири, приміщення, машино-місця) за згаданою адресою, які належать ТОВ
“КУА “Фінансовий капітал”. У рамках вказаного кримінального провадження вже як
мінімум двічі накладався та знімався арешт з нерухомості ТОВ “КУА “Фінансовий капітал”
(тоді йшлося про 72 об’єкти нерухомого майна), а також земельної ділянку ТОВ "АС-МВК"
(за тією ж адресою м. Київ, вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська), 21). 18.12.2018
Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду м. Києва від
25.09.2018, якою в рамках ще одного кримінального провадження - №12018100100003859 було частково задоволено клопотання слідчого поліції та накладено арешт на згадану
земельну ділянку (площею 0,1943 га), але відмовлено в задоволенні клопотання щодо
арешту житлово-офісної будівлі, яка знаходиться на цій земельній ділянці. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Украинский «Руслан» задействован в масштабной
поставке в Индию вертолетов США

Укравтодор отремонтировал 50% запланированных
на этот год дорог госзначения
24.07.2019

Государственная компания "Укравтодор" провела уже почти 50%
всех запланированных на 2019 ремонтов дорог государственного значения.
Об этом пишет ЦТС.
В 2019 г. ремонт был запланирован на 319 объектах, в частности на GO Highway; Н31 Днепр-Решетиловка; Н-14 Николаев-Кропивницкий; Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев,
М-15 Одесса-Рени; Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград; Н-08 Запорожье-Мариуполь, М-01
Киев-Чернигов и другие. "Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает
Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению
100% тендеров на ProZorro, - количество отремонтированных и построенных дорог в
Украине будет расти", - сообщили в компании. Ранее сообщалось, что в "Укравтодоре"
глубоко удивились желанию "Укрводшляха" брать деньги из Дорожного фонда. В
дорожном ведомстве констатировали, что предпринимаются попытки решить проблемы
других отраслей за счет успешных результатов реформирования дорожной сферы.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Онур за 309 мільйонів відремонтує аеропорт дорожчим
асфальтом, ніж на Харківщині
09.08.2019

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 6 серпня за результатами
тендеру замовило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» капітальний
ремонт аеродромних покриттів за 308,95 млн грн.
Із 2 вересня до 16 жовтня мають виконати підготовчі роботи, капітально
відремонтувати руліжну доріжку РД-1, перон і штучну злітно-посадкову смугу та нанести
розмітку. За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, асфальтобетон щільний
дрібнозернистий типу А марки 1 на бітумі модифікованому полімерами БМП коштує 3 349
грн./т. У травні Харківська САД замовила його на 40% дешевше – по 2 393 грн./т. Також у
травні КП «Шляхрембуд» Харківської міськради замовило у ТОВ «Паркінг+» асфальтобетон
щільний дрібнозернистий типу А невідомої марки на БМП по 2 820 грн./т із ПДВ. Джерела
«Наших грошей» вказують, що український «Онур», який заснували Онур Четінджевіз, Ісхан
Четінджевіз з Туреччини і львів’янин Олег Фаріон, нібито вже не має стосунку до турецької
фірми «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S», а потрапив під вплив першого
заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка. Тому турецькі «родоначальники»
повернулись на український ринок турецькою юрособою. За вартістю отриманих від
українських замовників дорожніх підрядів, турецький «Onur» і український «Онур» зайняли
відповідно друге і третє місця у Топ-10 за 2018 рік. Нині конкурентами «Онуру» були ТОВ
«Автомагістраль-Південь» одеситів Олега Наливанного і Валерія Короткова (перше місце в
Топ-10) і ТОВ «Ростдорстрой» з групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та
мера Одеси Геннадія Труханова (шосте місце в Топ-10). Обидва не знижували ціну на
торгах, на відміну від переможця.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

31.07.2019

Украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» задействованы в
перевозке вертолетов Boeing AH-64E Apache в Индию. Об этом сообщает
Defence Blog, передает портал sprotyv.info
Индия получила первые четыре вертолета Boeing AH-64E Apache для своих ВВС
страны в рамках контракта с США. Вертолеты были доставлены в разобранном виде
воздушным путем на самолете Ан-124 «Руслан» на авиабазу Хиндон в Газиабад на прошлой
неделе. Хотя фактически ВВС Индии уже получили эти вертолеты, но официально они
будут переданы после сборки, которую проведут американские специалисты и их облета.
Ожидается, что еще четыре Boeing AH-64E Apache прибудут в Индию на следующей неделе.
Все восемь вертолетов будут доставлены на авиабазу Патханкот в Пенджабе, где состоится
официальная церемония ввода их в состав ВВС Индии. Мероприятие запланировано на
сентябрь этого года. Отметим, недавно украинский «Руслан» был задействован для
переброски в США системы противоракетной обороны из Израиля, которая в дальнейшем
успешно осуществила запуск ракеты и поражение учебной цели на Аляске. Напомним,
Варшавский аэропорт им. Шопена 9 июля принял украинский самолет-гигант Ан-124
"Руслан", который взял на борт крупные детали для строящегося морского судна,
построенные в Торуни. Ранее ЦТС писал о том, как Ан-225 "Мрия" выполнил один из самых
дальних беспосадочных перелетов в своей истории.
Читать полностью >>>
По материалам sprotyv.info
Детективы НАБУ проводят обыски в центральном
офисе "Украэроруха"
01.08.2019

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
проводят обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания
воздушного движения Украины ("Украэрорух").
"Сегодня в нашем главном офисе проводят обыск детективы НАБУ на основании
постановления Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по
признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного Кодекса
(Злоупотребление властью или служебным положением", – сказано в сообщении прессслужбы госпредприятия. И.о. главы "Украэроруха" Александр Доценко заверил, что
руководство госкомпании со своей стороны полностью сотрудничает с работниками НАБУ
и готово содействовать в проведении необходимых мероприятий. Доценко уточнил, что
обыск связан с делом о потере при прежнем руководстве средств госкомпании при
банкротстве "Платинум Банка". Как сообщалось, к началу 2017 года на счетах в "Платинум
Банке" "Украэрорух" хранил 405 млн грн. В момент признания банка неплатежеспособным,
10 января 2017 г., владельцами существенного участия в банке были одесский бизнесмен
Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой. После отнесения ПАО "Платинум
Банк" Нацбанком Украины к категории неплатежеспособных, с января 2017 г. проводятся
следственные действия по уголовным производствам относительно взаимоотношений
"Украэроруха" и указанного банка, где была размещена часть средств предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

Авіакомпанія "Роза вітрів" виграла тендер на перевезення
українських високопосадовців
06.08.2019

Під Тернополем побудують сучасний комплекс
з переробки сміття
25.07.2019

Земельну ділянку для будівництва потужного сміттєпереробного
комплексу виділено під Тернополем. Таке рішення прийнято напередодні
на сесії міської ради, повідомляє пресслужба мерії.
Депутати прийняли рішення про надання земельної ділянки комунальної власності
для будівництва сміттєпереробного об’єкту, впорядкування та утримання сміттєзвалища.
Зокрема, йдеться про земельні ділянки загальною площею понад 17,5 га в с. Малашівці
Зборівського району. Свого часу було розроблено паспорт Малашовецького полігону, після
чого оголосили конкурс на пошук інвестора для облаштування там сучасного
сміттєсортувального комплексу. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Еко-лідер Т», яке
входить в групу компанії «Кліар Енерджі», що уже понад 4 роки займається утриманням
сміттєзвалищ та має 14 біогазових установок на всій території України. За словами
експертів, облаштування сміттєсортувальної установки на Малашовецькому полігоні
дозволить зменшити обсяги сміття, адже компанія не лише відсортовуватиме тверді
побутові відходи, а також відкачуватиме для подальшого використання вогненебезпечний
газ - метан. Сміттєва проблема у Тернополі загострюється вже кілька десятиліть.
Малашівське сміттєзвалище, попри офіційну заборону екологів та епідеміологів ще
наприкінці 90-х років, експлуатується й досі. Територія сміттєзвалище перебуває у так
званому другому поясі санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Одессе планируют построить мусороперерабатывающий завод
05.08.2019

В одесской мэрии подняли вопрос о строительстве в городе
мусороперерабатывающего завода. Об этом шла речь в ходе аппаратного
совещания в мэрии.
«Это очень серьезный вопрос для города. Мы должны решить главный вопрос – это
строительство в Одессе мусороперерабатывающего или мусоросжигающего завода. Это мы
должны решить в ближайшее время», - сказал Геннадий Труханов. Он распорядился
поднять все предложения, которые были предоставлены на инвестиционном форуме.
Рассмотреть все предложенные проекты и связаться с фирмами, которые готовы построить
завод в Одессе. Рассматриваться вопрос строительства будет в сентябре этого года. Ранее
соощалось, что в Рени (Одесская обл.) пришёл инвестор, который готовый построить
мусороперерабатывающий завод. По словам мэра Рени, инвестор подал заявку на
оформление пяти гектаров земли в районе так называемой «Дороги дружбы» (она ведёт к
международному
автомобильному
пограничному
пункту
пропуска
«Рени
–
Джурджулешты»). Возможно, что завод будет принимать не только местный мусор, но и
бытовые отходы других населённых пунктов. Также, как рассказал городской голова Игорь
Плехов стоимость этого проекта составит около 13 миллионов евро. Ориентировочно такой
завод сможет перерабатывать 50 тонн мусора в сутки. Также, мэр подчеркнул что
утилизация твёрдых бытовых отходов будет производиться путём пиролиза, который
представляет собой термическое разложение мусора без доступа кислорода. Попутно это
позволит вырабатывать тепловую энергию. Кстати, на сегодняшний день пиролиз
считается одной из самых эффективных и безопасных технологий переработки отходов. …
Читать полностью >>>
По материалам kekc.news

Читайте также: В Одессе планируют построить
мусороперерабатывающий завод >>>

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" виграла тендер державного
авіапідприємства "Україна" на виконання літерних рейсів до 31 грудня 2019
року. Про це повідомляється на сайті ProZorro.
Згідно з опублікованою інформацією, тендер на послуги пасажирського повітряного
транспорту для виконання літерних перевезень та резервування повітряних суден для
виконання літерних перевезень було оголошено 22 липня. Перемогу у тендері отримала
"Роза вітрів", яка запропонувала надати необхідні послуги за 35,1 млн грн, якою і була
очікувана вартість. Договір з авіакомпанією було укладено 2 серпня. Рейси
виконуватимуться з аеропорту "Бориспіль" літаками Airbus 320 і Airbus 321. Згідно з
українським законодавством, літерні рейси виконуються для перевезення повітряним
транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів закордонних
країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір. Windrose
заснована в 2003 році. Основним напрямом діяльності є організація і виконання чартерних,
корпоративних, туристичних і VIP-рейсів. Парк компанії налічує сім літаків Airbus (c
урахуванням того, що повертається лізингодавцю): чотири літаки Airbus-321, два - Airbus320, один - далекомагістральний Airbus-330. За твердженням деяких ЗМІ, авіакомпанія
Windrose належить до сфери впливу фінансово-промислової групи "Приват", співвласником
якої є Ігор Коломойський. Водночас офіційно така інформація не підтверджена. В
Державному реєстрі юросіб засновниками компанії значаться ТОВ "Райдел" (Київ), ТОВ
"Феста", "Ренлі" (Дніпро) і дві кіпрські компанії Bregenzer Limited і Perfekciy Ltd. Державне
авіаційне підприємство "Україна" було засноване у 1997 році з метою забезпечення та
виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб і офіційних
делегацій України та інших держав в Україні та за її межами. Підприємство перебуває в
управлінні Державного управління справами.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua


ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Стивидоры порта Рени за 6 месяцев 2019 г. увеличили
перевалку грузов на 10,6%
24.07.2019

Операторы Ренийского морского порта в январе-июне 2019 года
увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 10,6%, до 670,56 тыс. тонн.
Перевалка транзитных грузов выросла на 14,7%, до 663,31 тыс. тонн. Переработка
экспортных грузов сократилась в 1,9 раза, до 7,25 тыс. тонн. Переработка наливных грузов
снизилась на 33,2%, до 16,25 тыс. тонн. А перевалка сыпучих грузов увеличилась на 13,1%,
до 650,81 тыс. тонн. Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 46,8% - до 3,52 тыс.
тонн. В порту Рени существенно снизили показатели перевалки нефтепродуктов - падение
в 5,2 раза, до 1,87 тыс. тонн. А переработка зерна выросла на 48,3%, до 368,82 тыс. тонн.
Перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась в 3,5 раза - до 18,37
тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов увеличилась на 2,3% - до 263,62 тыс. тонн.
Ранее ЦТС писал о том, что в порту Рени раскрыли детали строительства СПГ-терминала.
На территории порта действует режим специальной экономической зоны, что позволяет
уже сегодня выделить территорию для реализации инвестпроектов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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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

Компания "Укрречфлот" Григоришина за полгода
перевез 1 миллион тонн грузов



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

26.07.2019

Компания "Укрречфлот" в январе-июне 2019 года перевез 1 млн тонн
грузов по украинским рекам. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные
компании, передает БизнесЦензор.
По Днепру перевозили металлопрокат, чугун, трубы, ферросплавы, кокс, руду, песок,
бокситы, стеклофлюс, шпат, удобрения, зерновые и другие грузы. Перевалка грузов в
портах, принадлежащих АСК "Укрречфлот", составила 1,8 млн тонн. В том числе перевалка
грузов в портах центрального региона (Днепр, Запорожье, Никополь) составила 1 млн тонн,
а южного (Херсон и Николаев) – 0,8 млн тонн. "Укрречфлот" – один из крупнейших речных
перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский,
Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в
группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина. Флот
компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и
речных перевозок. Выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского,
Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр. "Укрречфлот" в
2018 году увеличил неконсолидированную чистую прибыль более чем вдвое – до 43,4 млн
грн, нарастив выручку на 6% – до 1 млрд 191,21 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ЧерноморНИИпроект выступает против
объединения с УкрНИИМФ
31.07.2019

ЧерноморНИИпроект обратился к президенту Украины Владимиру
Зеленскому с просьбой отменить запланированное объединение двух
организаций. Об этом сообщает cfts.org.ua
Госслужба морского и речного транспорта планирует провести объединение двух
профильных государственных институтов морской отрасли - Государственного проектноисследовательского и научно-исследовательского института морского транспорта "ЧерноморНИИпроект" и Научно-исследовательского проектно-конструкторского института
морского флота "УкрНИИМФ". Однако один из участников возможного "слияния" "ЧерноморНИИпроект" - выступает против этого объединения. "ЧерноморНИИпроект"
обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой воспрепятствовать
возможному объединению двух институтов. Об этом говорится в письме, копией которого
располагает редакция ЦТС. "Считаем, что решение о механическом объединении института,
который имеет стратегическое значение для отрасли, с институтом, который находится в
еще худшем состоянии и имеет совсем другой профиль работы, приведет к крайне
тяжелым последствиям - финансовому коллапсу обоих учреждений и разрушению
национального достояния - центра знаний, информации и интеллектуального потенциала
по развитию Украины как морской державы", - говорят в "ЧерноморНИИпроекте". В связи с
этим, сотрудники института просят Офис президента способствовать вмешательству
государства в процесс, который готовит Государственная служба морского и речного
транспорта. "Нам не надо денег, нам не надо никаких дотаций. Нам надо, чтобы государство
избавило нас от лишних основных средств, которые бременем висят на нашей
себестоимости, нам надо, чтобы система закупок предметно, а не декларативно принимала
во внимание квалификационные требования к проектиров-щикам, и решение по еще
нескольким вопросам, перечень которых мы с удовольствием передадим. Остальное мы
решим сами", - просят в "ЧерноморНИИпроекте". …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Морской торговый порт "Южный" перевалил
1,3 млн тонн грузов
01.08.2019

Морской торговый порт "Южный" в июле 2019 г. перевалил 1,312 млн
тонн грузов, что превышает плановые показатели на 40,2% (+376 тыс. тонн)
и на 24,8% больше (+260,9 тыс. тонн), чем было в июле 2018 г.
Согласно сообщению пресс-службы МТП "Южный", в частности, на экспорт было
отгружено 882 тыс. тонн, транзитные и каботажные грузы составили 214,7 тыс. тонн,
импортные – 215 тыс. тонн. Обработано 19,7 тыс. полувагонов, принято и отправлено 22
судна. Пресс-служба уточняет, что 67% общего грузооборота составил железорудный
концентрат. Кроме того, было перевалено 160 тыс. тонн импортного коксующегося угля, 60
тыс. тонн минеральных добрив и 28 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки. С
начала года МТП "Южный" перегрузил 7,9 млн тонн грузов, из которых 5,7 млн тонн - 72,3%
- экспорт (руда, чугун, никелевая руда, бентонитовая глина и минеральные удобрения).
Импорт коксующегося угля составил 878 тыс. тонн, или 75% общего объема обработки
импортных грузов. Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу
Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность
причалов - около 2,6 км. ГП "Южный морской торговый порт" в этом порту располагает
двумя собственными перегрузочными комплексами. В акватории порта также работают
морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа
терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс
зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел
ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг",
"Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке
нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Морской терминал "Ника-Тера" перевалил
790 тыс. тонн грузов
07.08.2019

Морской терминал "Ника-Тера", входящий в Group DF Дмитрия
Фирташа, в июле 2019 года перевалил 790 тыс. тонн грузов, что более чем в
два раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года.
"В общей структуре грузооборота основной объем - 73% традиционно составили
грузы зерновой группы. Насыпные грузы составили 27% объема перевалки", - сообщается
на сайте предприятия. Всего в июле на причалах "Ника-Теры" обработано 37 судов. В
терминале отметили, что июльский показатель перевалки текущего года является
наибольшим для этого месяца за всю историю порта и вторым по объему после рекордного
ноября 2018 года (более 842 тыс. тонн). Как сообщалось, в 2018 году морпорт "Ника-Тера"
обработал 335 судов, перевалив 5,84 млн тонн грузов, что на 40% превысило показатель
2017 года. МСП "Ника-Тера"– современный высокомеханизированный морской терминал,
входящий в портовый бизнес Group DF. В терминал входят четыре специализированных
комплекса: зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке
сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов. Терминал
расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского
лимана). Владеет семью причалами длиной около 1600 п. м. Территория порта граничит с
железнодорожной станцией "Жовтнева". Общая численность работников предприятия
составляет около 1,2 тыс. Group DF – диверсифицированная международная группа
компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В УЗ озвучили количество частных
локомотивов в Украине
23.07.2019

По оценкам «Укрзализныци», общий размер частного локомотивного
парка в Украине составляет 2,5 тыс. штук, рассказал директор по развитию
бизнеса компании Андрей Рязанцев
«По нашим оценкам, тяговый частный парк насчитывает 2,5 тыс. единиц, из которых
996 локомотивов допущены на магистральные железные дороги для вывоза
промышленных грузов к станциям, а вдвое больше чем задействовано в маневровой работе
локомотивов «Укрзализныци». Остальная используется внутри предприятий или карьеров.
Этот парк на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на наших
заводах, часть - где-то в другом месте. Именно поэтому видим потенциал для бизнеса поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более наши заводы
специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним», - сказал Рязанцев.
В «Укрзализныце» уверены, что это предложение актуально сейчас, в условиях слишком
медленного обновления парка. Потому от регулярности и качества ремонтов локомотивов
зависит весь перевозочный процесс и бизнес клиентов-грузоотправителей. Именно
поэтому компания вышла с предложением к участникам рынка, представляя полный
перечень своих работ, услуг и товаров, заводы общества могут предоставить клиентам. В
частности, на встрече руководители ремонтных заводов презентовали свои возможности и
специализацию. «Видим предварительную заинтересованность клиентов в таких услугах.
Со своей стороны «Укрзализныця» задекларировала готовность стать более гибкой по
ценообразованию и максимально клиентоориентированной. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Uber Shuttle запустил пятый
маршрут в Киеве
01.08.2019

Uber Shuttle запустил новый маршрут из центра на Оболонь и
обратно: маршрут проходит через Подол. Это пятый маршрут в Киеве,
говорится в блоге Uber, передает bzh.life
На Оболони маршрут будет стартовать на проспекте Героев Сталинграда, конечная в
центре - метро "Золотые ворота". Бусы Uber Shuttle будут курсировать с интервалом в 15
минут, начиная с 07:00, заканчивая в 21:00. Стоимость проезда прежняя. Месяц назад
UberShuttle запустил третий маршрут в Киеве: с Соломенки на Бессарабку и обратно. Еще
позже - четвертый, на Троещину. Пилотный сервис начал работу с двух маршрутов.
UberShuttle начал впервые работать в Киеве 14 мая. Киев является первым городом в
Европе, в котором был запущен пилотный сервис. Стоимость поездки в UberShuttle зависит
от расстояния: цены в Киеве варьируются от 15 до 30 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bzh.life
Автобусный лоукостер FlixBus будет сотрудничать
в Украине с Gunsel
07.08.2019

Крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, будет развивать
пассажирские перевозки в Украине совместно с компанией Gunsel. Об этом
будет объявлено 13 августа на пресс-конференции.
На ней будут присутствовать генеральный директор FlixBus в Польше и Украине
Михал Леман и гендиректор Gunsel Group Зеки Кочак. На мероприятии планируют озвучить
детали сотрудничества с автобусным партнером Gunsel, назвать новые совместные
направления и города, за счет которых FlixBus намерен расширить свою сеть в Украине.
Также расскажут о текущем состоянии дел крупнейшего автобусного оператора Европы в
нашей стране и о последующих планах развития. Напомним, FlixBus заявил о выходе на
украинский рынок 11 июня этого года. Согласно презентации компании, представленной
журналистам, в планах на 2019 год - начать выполнение рейсов из Киева, Львова, Харькова,
Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя. На начальном этапе
на украинских маршрутах компания будет работать через украинских партнеров. Автобусы
украинских компаний-партнеров будут иметь логотип FlixBus. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua


КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Суд заборонив "Київському метрополітену" повертати
борги для фірми, яка належала Фуксу
06.08.2019

Подільський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал за клопотанням
Київської місцевої прокуратури №7 в рамках кримінального провадження
наклав арешт на кошти КП «Київський метрополітен».
Мова йде про рахунки, які знаходяться на рахунках в Укрексімбанку, Ощадбанку,
Промінвестбанку, Укрсиббанку, Індустріалбанк, Айбокс Банку. Суд забороняє “Київському
метрополітену” перераховувати кошти з відповідних рахунків для ТОВ «Австро-Угорська
Лізингова Компанія» (попередня назва - ТОВ “Укррослізинг”, - ред.). Відповідно до судових
матеріалів, в ході розслідування кримінального провадження №12015100120001603
прокуратура та поліція дійшли висновку, що в 2017-2018 рр. КП «Київський метрополітен»
необґрунтовано перерахувало для ТОВ «Укррослізинг» 304,5 млн грн на погашення
винагороди, комісії штрафів та коригуючого коефіцієнта за лізинговим договором 2009 р.
(за яким столичне метро отримало 100 вагонів). “При цьому, сума грошових коштів, які
підлягають подальшому безпідставному стягненню з КП «Київський метрополітен» на
користь ТОВ «Укррослізинг» станом на 15.07.2019 складає 629 325 878,61 грн”, - йдеться в
судових матеріалах. Як писав Finbalance, в грудні 2018 р. "Київський метрополітен"
перерахував для ТОВ “Укррослізинг” (ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія") 478 млн
грн на підставі мирової угоди від 20.11.2018, затвердженої ухвалою Госпсуду м. Києва від
28.11.2018. Згідно з судовими матеріалами і текстом відповідної мирової угоди, на дату її
підписання сума заборгованості КП “Київський метрополітен” перед ТОВ “Австро-Угорська
Лізингова Компанія” становила 1,65 млрд грн. При цьому боржник зобов’язався погасити
весь борг у наступні терміни: 656 млн грн - до 31 грудня 2018 року та 994 млн грн - до 31
грудня 2019 р. Сторони мирової угоди домовились, що фінансування зобов`язань по
виконанню мирової угоди буде здійснюватися за рахунок та в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва, за рахунок власних коштів КП «Київський Метрополітен» та з
інших джерел, передбачених законодавством. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Verifone установила 5 тыс. платежных терминалов для безналичной
оплаты в почтовых отделениях "Укрпошта"

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

29.07.2019

У центрі Києва мітингували кур'єри Glovo:
вимагали поліпшення
23.07.2019

Під офісом компанії Glovo у Києві на вулиці Старонаводницькій, 6-Б
відбулась акція протесту, організована кур'єрами сервісу доставки Glovo, які
вимагали поліпшення умов праці.
Зазначається, що мітингувальники вимагали відмовитися від нової системи
нарахування зарплат у Glovo. Всього під стінами офісу компанії зібралися близько 25 осіб.
Як повідомили учасники мітингу, в компанії підняли зарплати кур'єрам, але разом із цим,
підвищили й число доставок для отримання бонусів. Тепер, за словами мітингувальників,
потрібно зробити понад 100 доставок на тиждень, щоб отримувати гідну оплату. Це
практично ставить хрест на спробах деяких кур'єрів використовувати Glovo в якості
основної роботи. Крім того, на мітингу зазначили, що кур'єри Glovo по суті є тільки
зареєстрованими користувачами програми, а не повноцінними працівниками. Це означає,
що на них лягають витрати на паливо, амортизацію і страховку. Повідомляється, що
журналісти піднялися в офіс Glovo, аби співробітники копанні прокоментували ситуацію,
що склалася, проте двері їм не відчинили. Нагадаємо, раніше в Glovo розповіли, на яких
умовах працюють з ресторанами, і скільки можуть заробити кур'єри.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компания "Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений
по Украине и нарастила объемы доставки
24.07.2019

Группа компаний "Нова Пошта" в январе-июне 2019 года открыла
более 1200 новых отделений, увеличив их общее количество до 4 тыс.,
говорится в сообщении пресс-службы группы.
"Основная "фишка" сети - точки присутствия открываются в селах и небольших
населенных пунктах. Это важно, ведь все больше людей экономит время и деньги,
заказывая доставку из онлайн-магазинов. Кроме того, развитие сети "Нова Пошта"
помогает зарабатывать местным предпринимателям – они могут открывать пункты прямо
у себя в магазинах", - сообщил директор "Нова Пошта" Александр Бульба. В январе-июне
2019 года группа компаний "Нова Пошта" доставила около 100 млн посылок, грузов и
документов, ее услугами воспользовались более 8 млн клиентов. По данным группы,
средний показатель готовности рекомендовать компанию (NPS) вырос до 73% в июне2019, а показатель удовлетворенности сервисом (CSI) достиг 8,7 балов из 10 возможных.
"Киевский инновационный терминал" в первом полугодии 2019 года обработал почти 46
млн посылок, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. "Хмельницкий
инновационный терминал" был запущен 17 мая 2019 года и с момента запуска уже
обработал 6,8 млн отправлений. По данным "Новой Пошты", примерно вдвое выросло
количество пользователей, которые оформляют и оплачивают посылки через свой
смартфон. В частности, количество пользователей мобильного приложения в июне
превысило 2,6 млн. "Диджитализация становится все более популярной у бизнес-клиентов,
поскольку экономит время и ресурсы - пользователей бизнес-кабинета стало больше в 17
раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Клиенты оформили через этот сервис
более миллиона экспресс-накладных", - говорится в сообщении. В компании также
отметили, что украинцы начали активнее заказывать товары по интернету не только
внутри страны, но и за рубежом. "Рост количества посылок, заказанных с помощью сервиса
NP Shopping из США, составил 20%, из Великобритании - 86%. Доставки из Польши
увеличились в 3 раза", - отметили в компании. За первое полугодие-2019 группа компаний
"Нова Пошта" перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов - на
35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщалось, в середине мая
"Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект
инфраструктуры компании в Западной Украине. "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174
млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа
планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений. Основанная в
2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть
компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компанія "Рабен Україна" запровадить
електронну ТТН

Компания Verifone (США) установила 5 тыс. платежных терминалов для
безналичной оплаты в почтовых отделениях в рамках партнерства с АО
"Укрпошта".
Как сообщила пресс-служба Verifone в понедельник, терминалы установлены в
почтовых отделениях в областных центрах, городах, а также в поселках с населением более
2 тыс. человек. "Банковская система Украины обслуживает лишь 66% всех украинцев, при
этом охват почтовых отделений - 100% населения. Теперь отделения "Укрпошты" позволят
использовать современные платежные системы в больших городах и населенных пунктах с
более 2 тыс. жителей. В соответствии с новой корпоративной стратегией Verifone, клиенты
"Укрпошты" также получат доступ к новым сервисам и услугам", - цитирует пресс-служба
вице-президента и генерального директора Verifone в Юго-Восточной Европе, странах
Балканского региона и Турции Онура Алтинбаша. "Укрпошта" одновременно также
запустила мобильное приложение для Android и iOS, API и личный кабинет - для бизнеспользователей. В ближайших планах компании - запуск услуги по снятию наличных и
пополнению карточек через POS-терминалы, а также предоставление скидок при расчете
платежной картой в почтовых отделениях. "Мы рады, что благодаря прозрачному тендеру,
нам удалось приобрести качественное оборудование по самой низкой цене и тем самым
приблизить украинцев к финансовым услугам и базовым финансовым сервисам", цитирует пресс-служба Verifone генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.
Как сообщалось, АО "Укрпошта" в октябре 2018 года установила 2 тыс. POS-терминалов для
безналичной оплаты услуг в наиболее загруженных отделениях по всей стране. Ранее
Нацбанк выдал "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без
открытия счетов. Также "Укрпошта" стала первым участником международных платежных
систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины. В июле 2018 года
"Укрпошта" присоединилось к национальной платежной системе "Украинский платежный
"Простир" ("Простир") в качестве эквайера. "Укрпошта" объявила тендер на закупку 5 тыс.
POS-терминалов декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией
победителем – ООО "Сервус Системз Интегрейшн" с предложением 31,108 млн грн – был
подписан 14 февраля текущего года. Всего в тендере приняли участие три компании, одна
из которых отсеялась на этапе подачи документации. Тендер предусматривал закупку двух
партий по 2,5 тыс. POS-терминалов Verifone EVO 520.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Смогут ли почтоматы составить конкуренцию
традиционным отделениям
31.07.2019

Почтоматы в Украине стали развиваться активно лишь с 2013-го, а
пик их продуктивности ожидается в 2023 г. Об этом сообщает портал delo.ua
по результатам интерьвю с оператор рынка.
О том, как работает рынок почтоматов и есть ли в нем потенциал, Delo.ua
побеседовало с основателем проекта Omni Campus Анной Снитко. Omni Campus внедряют
инновации в большие компании. Именно они имеют отношение почти ко всему "парку
почтоматов" в Украине ("Новая Почта", "Розетка", "Justin"). О том, почему корпорации
присматриваются к рынку почтоматов и насколько они способны конкурировать с
традиционными почтовыми отделениями, Delo.ua рассказала основатель проекта Omni
Campus Анна Снитко. «Интерес к развитию сети почтоматов, как к одному из инструментов
последней мили, непосредственно связан с ростом рынка e-commerce, который ежегодно
показывает серьезные темпы роста. Статистика говорит о том, что это один из самых
популярных видов торговли. В 2017 году розничные онлайн продажи по всему миру
достигли отметки в $2,3 трлн, при этом, согласно прогнозам, доходы от электронной
торговли вырастут в 2021 году до $4,88 трлн. Как утверждают аналитики в Западной
Европе, к 2021 году 11% продаж будет происходить через рынок e-commerce. В Украине
только за 2018 год показатели онлайн продаж выросли на 30% и составили 65 млрд грн,
мировой рынок показал рост — 16% ($2,2 трлн). По прогнозам экспертов, в 2019-ом этот
сектор торговли увеличится в Украине еще на 25%, что касается рынка почтоматов, то его
прирост составляет 35%-40% в год, в 2015 году он оценивался в 5,3 млрд грн, а уже в 2016
году – 7,8 млрд грн. », - говорит Анна Снитко
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

26.07.2019

Компанія «Рабен Україна» долучається до ініціативи українського
уряду та планує запровадити електронну товарно-транспортну накладну
(далі — е-ТТН) в рамках проекту з діджиталізації транспортної галузі
країни.
«Трансформації — це завжди виклик. Ми розраховуємо, що проект з впровадження
Е-ТТН матиме вагомий вплив на процеси трансформації країни в цілому. Саме тому наша
компанія — один з провідних гравців на ринку комплексних вантажних перевезень України
— беззаперечно підтримає таку ініціативу уряду», — коментує Інна Очеретна, Генеральний
директор компанії «Рабен Україна». Інновація регламентується наказом Міністерства
інфраструктури від 03.06.2019 № 413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень
вантажів автомобільним транспортом в Україні» із змінами та доповненнями від 12 липня
2019 року. Документ передбачає можливість використання електронної форми ТТН як
альтернативи паперової форми для збільшення оперативності обміну документами,
підвищення ефективності співпраці між контрагентами та вирішення проблеми загублених
у дорозі документів. Е-ТТН працюватиме як звичайний електронний документ. Відправник,
маючи доступ до Інтернету, зможе завантажити його у систему, накласти електронний
підпис та відправити перевізнику й отримувачу вантажу. Після доставки вантажу
вантажоодержувач поставить на е-ТТН свій електронний підпис, таким чином завершивши
процес оформлення документа. «Впровадження ініціативи однозначно полегшить процеси
документообігу, дозволить уникнути паперової тяганини. При цьому усі учасники процесу
— перевізник, відправник та одержувач — заощадять час. Автоматизувавши процеси, ми
знизимо навантаження на фронт-офіс компанії та підвищимо ефективність операційної
діяльності. Попереду, без сумніву, довгий шлях з розробки та впровадження механізмів
функціонування електронної накладної. Та ми впевнені, що урядовці, бізнес, громадськість
сприятимуть таким трансформаціям, які дозволять ефективно працювати та вести бізнес в
умовах «цифрового» світу. Довідка: ТОВ «Рабен Україна» працює на ринку логістики з 2003
року. Ми пропонуємо повний спектр логістичних послуг для контрактної логістики,
міжнародних та внутрішніх перевезень, а також морських і повітряних вантажних
перевезень. Компанія має близько 500 співробітників у 8 філіях (Київ, Дніпро, Запоріжжя,
Харків, Одеса, Львів, Хмельницький, Рівне). Компанія налічує близько 70 000 м? складських
площ (включаючи регіони) і близько 600 автомобілів у розпорядженні.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
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Укртелеком в I пол.-2019 увеличил
EBITDA на 10,8%
24.07.2019

Прибыль EBITDA "Укртелекома" (Киев) в январе-июне 2019 года
превысила 919 млн грн, что на 10,8% больше, чем год назад, сообщил
крупнейший украинский оператор фиксированной связи.
Согласно ему, за отчетный период общий доход "Укртелекома" остался стабильным на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период
прошлого года, в том числе доход от телекоммуникационных услуг составил 2,755 млрд
грн. "Укртелеком" отмечает, что ему удалось в январе-июне этого года увеличить доход от
интернет-услуг на 8,2% – до более чем 880 млн грн за счет продолжения разворачивания
оптики (плюс 1400 км с начала года) и подключению территориальных общин к интернету.
Компания уточняет, что в бизнес-сегменте продажи интернет-услуг возросли на 8,6% – до
184 млн грн, а среди частных пользователей – на 8,1%, до 698 млн грн. По ее данным,
сегодня она предлагает услуги интернета почти в 2300 населенных пунктах Украины.
"Укртелеком" напоминает, что во втором квартале начал крупный проект по прокладке
более 3500 км волоконно-оптических линий для обеспечения оптическим интернетом
почти 300 небольших городов и сел. Согласно сообщению, по сравнению с первым
полугодием 2018 года доходы от фиксированной телефонии уменьшились в массовом
сегменте на 6,5%, в корпоративном – на 1,6%, и в целом составили почти 1,385 млрд грн,
что соответствует аналогичной тенденции уменьшения доходов от голосовых услуг у
мобильных операторов. Компания отмечает, что благодаря переходу на современные
информационно-коммуникационные технологии (такие как оптический интернет,
"облачные" сервисы, защита от DDoS атак, доступ к телевизионному контенту), ей удалось
улучшить свои позиции в корпоративным сегменте. В частности, за год количество
подключений к "облачной" АТС выросло на 5 тыс. – до почти 20 тыс. номеров. Помимо того,
до более 1,5 тысячи увеличилось количество экранов, подключенных к "TV Бизнес", растет
количество пользователей оптического интернета в торгово-развлекательных центрах и
бизнес-центрах, а число медицинских и образовательных учреждений, а также ОТГ,
подключенных к оптическому интернету, к началу июля превысило соответственно 300,
300 и 100. Согласно сообщению, в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в
первом полугодии этого года "Укртелеком" вложил почти 362 млн грн, что на 67%
превышает показатель первого полугодия 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Укртелеком проиграл дело Ощадбанку
на 1,5 млрд. грн.

lifecell во II кв. увеличил чистый убыток
на 41,8%, доход – на 16,1%
25.07.2019

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с
Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций,
задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен.
«Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение
Хозяйственного суда Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного
хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной
инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между
Ощадбанком и Укртелекомом», - говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка. Вместо
того Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в
удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку. «Верховным Судом наконец была
поставлена окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря
которому Укртелекому удавалось избегать уплаты долга», - подчеркнули в банке. Как
напомнили в Ощадбанке, 15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор,
согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний
- не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО «ЕСУ» (владелец
контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд
грн плюс накопленный купонный доход по облигациям. В августе 2017 года, чтобы
избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн),
Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора
и признании обязательств по договору прекращенными.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Финансовые результаты Vega за I полугодие 2019: 344 млн грн
чистого дохода и развитие сетей

01.08.2019

Мобильный оператор lifecell в апреле-июне 2019 года увеличил
чистый убыток на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 293,2 млн грн (в апреле-июне-2018 - 206,7 млн грн).
Согласно отчету, доход оператора во втором квартале возрос на 16,1% - до 1,48 млрд
грн, показатель EBITDA – на 41,7%, до 798,8 млн грн. При этом маржа EBITDA возросла на
9,7 процентных пункта – до 53,9%. "Увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от
повышенного потребления услуг мобильного интернета, что является следствием роста
количества пользователей 4.5G", - отмечается в отчете lifecell. Активная абонентская база
lifecell за апрель-июнь 2019 года сократилась на 12,8% по сравнению со вторым кварталом
2018 года и составила 6,8 млн пользователей. При этом средний доход на одного абонента
(ARPU) активной абонбазы возрос на 27,3% - до 53,1 грн. Капитальные инвестиции
оператора за указанный период составили 350 млн грн, что на 78,8% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года. Коэффициент проникновения смартфонов к концу июня
достиг 78%. Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого
убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году (убыток 503,6 млн грн), выручка выросла на
8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA увеличился на 8,2% - до 2,762 млрд грн,
показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%. Капитальные инвестиции оператора в
2018 году возросли в 3,03 раза - до 4,032 млрд грн, тогда как годом ранее оператор
инвестировал 1,33 млрд грн. Активная абонентская база за прошлый год сократилась на
8,8% - до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,8%, до 9,9
млн абонентов. Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в
Украине. Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг
Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее
переименованного в lifecell.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

25.07.2019

Чистый доход за 6 месяцев 2019 составил 344 млн грн, что по
сравнению с показателями 2018 года больше почти на 10%. Об этом
сообщает пресс-служба компании SCM.
В основном доходы выросли благодаря поступлениям за услуги оптоволоконного
доступа в Интернет, в первую очередь по технологиям FTTx и GEPON. В частности, доля
увеличилась в бизнес-сегменте, который является ключевым для компании. Средний доход
с одного пользователя (ARPU) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года повысился
на 13%. На 30% вырос показатель EBITDA. За I полугодие текущего года он достиг 112,2
млн грн. Это связано с повышением эффективности работы компании на новых
технологиях, ростом объемов продаж и улучшением оплат за потребленные услуги. За
указанный период компания инвестировала в развитие бизнеса более 39 млн грн.
Значительная часть инвестиций была направлена на модернизацию сетей, замену
станционного оборудования и расширение емкости магистральных каналов связи. Также
было введено в эксплуатацию новый программный коммутатор, который способен
обеспечить качественным сервисом более миллиона абонентов. Эти инвестиции повысили
надежность и пропускную способность оборудования, что способствует совершенствованию качества услуг провайдера. «Продолжая двигаться в направлении развития новейших технологий, Vega активно реализует масштабный проект миграции пользователей с
медных линий на оптоволоконные. С начала года уже более 30 000 переведенных
абонентов оценили преимущества высококачественной современной связи со скоростью
доступа в Интернет до 1 Гбит/с. Замена технологий – один из факторов, который позволил
компании расширить клиентскую базу, что в свою очередь положительно влияет на
увеличение доходов и успех бизнеса», – отметил генеральный директор национального
телеком-оператора Vega Мурат Чинар. За первые шесть месяцев текущего года ЗАО
«Фарлеп-Инвест» перечислило 63,6 тис грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Читать полностью >>>
По материалам SCM

"Укртелеком" спільно зі словенською Iskratel розпочав будівництво
оптичної мережі ще в 66 населених пунктах
05.08.2019

"Укртелеком" розпочав будівництво оптичної мережі в 66 невеликих
населених пунктах різних областей України в рамках спільного проекту зі
словенською телекомунікаційною компанією Iskratel.
В 65 населених пунктах 16 областей, які підключили в рамках проекту на початку
липня 2019 р., жителі вже починають користуватися швидкісним інтернетом, і кількість їх
постійно збільшується. При цьому останнім часом темпи підключення абонентів зросли до
сотні на добу. Отже, роботи з будівництва оптики тривають уже в 19 областях: Запорізькій,
Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Миколаївській,
Одеській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Житомирській,
Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Тернопільській. Як
повідомлялося, "Укртелеком" інвестує близько 270 млн грн у розвиток швидкісної оптичної
мережі доступу в інтернет за технологією GPON у майже 300 невеликих містах і селах, з
яких близько 135 млн грн - залучені кошти Словенського банку розвитку (SID Bank). Проект
розрахований на два роки й передбачає будівництво понад 3,5 тис. км волоконно-оптичних
ліній і швидкість доступу абонентів до 200 Мбіт/с, з можливістю користуватися інтернеттелефонією та інтерактивним телебаченням і буде реалізований спільно зі словенською
телекомунікаційною компанією Iskratel. ПАТ "Укртелеком" завершило 2018 рік із чистим
прибутком 474 млн грн, що на 45,1% менше, ніж за підсумками 2017 року. Виручка
оператора за минулий рік скоротилася на 2,3% - до 6,449 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
"Фінансист Ахметова" відсудив у компанії Ахметова
334 млн грн боргу по облігаціям
06.08.2019

Компания "Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА
на 46,8%, доход – на 24,4%
01.08.2019

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2019 года увеличил
общий доход на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до
5,624 млрд грн, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на квартальный
отчет.
Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на
46,8% - до 3,656 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 9,9
процентных пункта (п. п.) – до 65%. Доход от услуг мобильной связи оператора во втором
квартале составил 5,257 млрд грн, что на 25,2% выше показателя за аналогичный период
2018 г. Объем потребления дата-трафика вырос на 84,7% - до 3,345 ГБ на абонента. В то же
время потребление услуг голосовой связи остается стабильным: в среднем использовано
571 мин на абонента, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Количество пользователей
мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 16,2% – до 15,7 млн, а общее количество
активных абонентов к концу второго квартала составило 26,2 млн, что на 300 тыс. меньше,
чем годом ранее. "Будучи лидером телеком отрасли, "Киевстар" видит свою миссию в
обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в
первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к
4G почти 2500 новых населенных пунктов", - цитирует пресс-служба президента
"Киевстара" Александра Комарова. По данным компании, ARPU (средний доход с одного
абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 26,9% - до 66 грн. Доходы от услуг
фиксированной связи возросли на 11,9% - до 333 млн грн. При этом количество абонентов
выросло на 11,5% – до 1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 4,4% – до 76 грн.
Капитальные инвестиции за отчетный период составили 1,152 млрд грн, что на 24,3%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Абонентская база во втором квартале
составила 26,2 млн. В настоящее время скоростной мобильный интернет "Киевстар"
доступен почти 70% населения Украины. За отчетный период "Киевстар" перечислил в
госбюджет свыше 2 млрд грн налогов, сборов и платежей за лицензии. В том числе почти
250 млн грн уплачено за использование радиочастот. "Киевстар" - крупнейший украинский
мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого
спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по
состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и
около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета. Как сообщалось со ссылкой на отчет
материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил
18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% –
до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до
56,2%. Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций
"Киевстара". Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Госпсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” до
ТОВ “ЕСУ” (в справі №910/6377/19) про стягнення 334,4 млн грн
заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, інфляційні нарахування, пеня).
Згідно з матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” викупило відповідні права
вимоги в збанкрутілого Дельта Банку. Як писав Finbalance, дисконт при цьому становив
80%. ТОВ “ЕСУ” - власник 92,79% акцій “Укртелекома”, кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов.
За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ “ФК “Сокур” є Анатолій Амелін. У 20112014 роках він був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (очолював
департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. Амеліна на
відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Р. Ахметова (на ринку А. Амеліна
називали «фінансистом Ахметова»). Нагадаємо, в березні 2017 р. ТОВ “ЕСУ” мало погасити
облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі облігації на суму
біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома". Наразі
Ощадбанк та Укрексімбанк намагаються в судовому порядку стягнути відповідну
заборгованість з ТОВ “ЕСУ” та ПАТ “Укртелеком” (деталі - тут). Одним з держателів облігації
ТОВ “ЕСУ” (номінальною вартістю 161 млн грн) був Дельта Банк. При цьому Дельта Банк
передав відповідні папери в заставу для Ощадбанку (як забезпечення зобов’язань по
договору коррахунку). Як писав Finbalance, 08.08.2018 Київський апеляційний госпсуд
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Ощадбанку на рішення Госпсуду м. Києва від
04.06.2018 (у справі №910/16608/16), яким держбанку було відмовлено в задоволенні
позову до ліквідатора Дельта Банку про звернення стягнення на дефолтні облігації
власника “Укртелекома” - ТОВ “ЕСУ” (договірною вартістю 161 млн грн) - як предмет
застави за договором застави цінних паперів №1/ЦП від 26.02.2015. Суд звернув увагу на
справу №910/14617/16, в рамках якої суди (в т.ч. касаційної інстанції) вже задовольнили
позов ліквідатора Дельта Банку та визнали недійсним цей договір застави цінних паперів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Universal Bank Тигипко увеличил
чистую прибыль в 6 раз
30.07.2019

И.о. председателя правления банка "Сич"
стал Олег Прилуцкий
23.07.2019

Исполняющим обязанности председателя правления банка "Сич"
(Киев) с 23 июля стал Олег Прилуцкий, ранее занимавший должность
заместителя председателя правления этого финучреждения.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принял
наблюдательный совет банка "Сич" 22 июля. Прилуцкий занимал должность заместителя
председателя банка "Сич" с 22 января 2019 года. До прихода в банк "Сич" Прилуцкий
проработал советником председателя правления Альпари Банка, а до этого в этом же банке
был членом наблюдательного совета, а затем председателем наблюдательного совета. До
настоящего времени временно исполняющей обязанности председателя правления банка
"Сич" была заместитель главы правления финучреждения Наталия Бондаренко, ранее
занимавшая должность главы правления банка Петр Мельник уволился с должности 8
февраля 2019 года по согласию сторон. Банк "Сич" основан в 2011 году. По состоянию на 1
января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий
Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%). Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич"
занимал 59-е место (0,933 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль "Райффайзен Банк Аваль"
составила 2,4 млрд грн
30.07.2019

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) по итогам январяиюня 2019 года составила 2,383 млрд грн, что на 13,4% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года (2,752 млрд грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, во втором квартале чистая прибыль
составила 1,303 млрд грн, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,371
млрд грн). Чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на
3,8% - до 3,532 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Активы
банка за 6 мес. выросли на 3,5% - до 75,891 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность
клиентов уменьшились на 1,5% - до 46,147 млрд грн. Обязательства банка за этот период
выросли на 6% - до 65,409 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 9,8% - до 10,482
млрд грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 6,155 млрд грн.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 г., Raiffeisen
Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%. Согласно
данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Авальна1 апреля 2019 года по размеру
общих активов занимал 5-е место (79,439 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистый убыток Правэкс-Банка
составил 20,2 млн грн
30.07.2019

Чистый убыток Правэкс-Банка (Киев) по итогам января-июня 2019 г.
составил 20,171 млн грн, что на 55,8% больше, чем за аналогичный период
2018 года (12,947 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль во втором квартале
текущего года составила 4,587 млн грн. - против 11,066 млн грн чистого убытка за II кв.2018. Чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 8,9% по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 199,709 млн грн. Активы банка за
шесть месяцев выросли на 7,4% - до 4,833 млрд грн, в том числе кредиты клиентам
уменьшились на 31,2%, до 838,379 млн грн. Обязательства банка за этот период выросли на
14,1% - до 2,849 млрд грн, а собственный капитал уменьшился на 1,1%, до 1,984 млрд грн.
Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 1,049 млрд грн. Правэкс-Банк
основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Италия). Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 апреля 2019 года по
размеру общих активов (4,851 млрд грн) Правэкс-Банк занимал 29-е место среди 77
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Forward Bank в первом полугодии заработал
31 млн гривен прибыли
30.07.2019

По итогам работы в первом полугодии 2019 г. Forward Bank объявил о
прибыльной деятельности и о выполнении действующих экономических
нормативов, передает Minfin.
По итогам II квартала текущего года Forward Bank получил прибыль в размере 22
млн грн, что в 2,5 раза превышает показатели первого квартала 2019 года. Всего за первое
полугодие Forward Bank получил 31 млн грн прибыли. "Прибыль была получена благодаря
высоким темпам интенсивного и экстенсивного развития банка в I полугодии, а именно
наращиванию объемов продаж потребительских кредитов и кредитных карт, увеличению
количества точек продаж, расширению перечня партнеров банка в сфере e-commerce,
развитию дистанционных каналов привлечения и обслуживания клиентов, развития
функционала интернет-банка Forward online и его приложения для смартфонов", —
рассказал о развитии бизнеса банка его Председатель Правления Андрей Киселев. По
состоянию на 01.07.2019 г. регулятивный капитал Forward Bank составляет 277,89 млн грн,
а уставный капитал, в том числе зарегистрированный и незарегистрированный, 1 152,94
млн грн. Портфель средств физических лиц, размещенных в Forward Bank, составляет 1
465,77 млн грн. Объем кредитного портфеля — свыше 1 775,47 млн грн. Как сообщила
пресс-служба, финансовое учреждение со значительным превышением выполняет все
ключевые экономические нормативы, установленные Национальным банком Украины. По
состоянию на 24 июля текущего года норматив адекватности регулятивного капитала (Н2)
составляет 16,22% (нормативное значение — не менее 10%); коэффициент мгновенной
ликвидности (H4) составляет 161,6% (нормативное значение — не менее 20%).
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2019
года составила 268,46 млн грн, что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный
период 2018 года, передает БизнесЦензор.
Чистый процентный доход в первом полугодии увеличился в 2,4 раза по сравнению
с соответствующим периодом 2018 года – до 452,97 млн грн. Активы банка с начала года
увеличились на 42,3% – до 12,034 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на
41,1% – до 6,61 млрд грн. Обязательства банка с начала года выросли на 43,4% – до 10,9
млрд грн, собственный капитал увеличился на 32,1% – до 1,14 млрд грн. Уставный капитал
сохранился на уровне 3,1 млрд грн. АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена
Сергея Тигипко. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые
компании, ряд других организаций. На базе "Универсал Банка" также работает проект
monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка". Согласно данным
Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Универсал Банк"
занимал 20 место (12,47 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Експортно-імпортний банк США підтвердив
повернення в Україну
30.07.2019

Експортно-імпортний банк США підтвердив відновлення співпраці з
Україною. Про це заявив міністр інфраструктури України за результатами
зустрічі з представниками компанії Wabtec Corporation та US EXIM.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відзначив успішність угоди між
General Electric та АТ «Укрзалізниця». Він підкреслив, що відновлення роботи банку в
Україні є позитивним сигналом для світових інвесторів та провідних компаній та оцінкою
діяльності Мінінфраструктури за останні роки. Під час зустрічі Експортно-імпортному
банку США передано звернення Міжнародних авіаліній України щодо лізингу літаків
компанії Boeing. Володимир Омелян запропонував US EXIM розглянути питання
фінансування оновлення флоту українських авіакомпаній та зазначив, що стрімкий ріст
авіації в Україні впродовж 2016 -2019 років потребує не тільки підтримки західних
партнерів, а й уваги Уряду та Верховної Ради. «Було би добре, щоб у нашому Державному
бюджеті також була передбачена підтримка української авіації, якщо ми хочемо зберегти
темпи росту цієї галузі, дати українським авіакомпаніям конкурентні умови для купівлі і
лізингу нових літаків і відновити авіабудування», – заявив міністр інфраструктури.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
Чистый убыток украинского дочернего банка российского
Сбербанка составил 298 млн грн
31.07.2019

Чистый убыток Сбербанка (Киев) по итогам января-июня 2019 года
составил 297,748 млн грн, что в 24,1 раза меньше, чем за аналогичный
период 2018 года (7,176 млрд грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход в первом
полугодии 2019 г/ уменьшился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018
года - до 1,349 млрд грн. Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 7,8% - до 28,227
млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 28,7%, до 13,878 млрд грн.
Обязательства банка за этот период уменьшились на 20,8% - до 20,512 млрд грн, тогда как
собственный капитал вырос на 63,7%, до 7,716 млрд грн. Уставный капитал в I полугодии
сохранился на уровне 24,065 млрд грн. Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России,
до этого - банк "НРБ") основан в 2001 г. Его единственным собственником является
Сбербанк России. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года Сбербанк с
общими активами 65,068 млрд грн занимал 7-е место среди 77 банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Головою наглядової ради ПриватБанку
обрано Шерон Icкі
31.07.2019

На першому засіданні нового складу наглядової ради ПриватБанку
обрано її голову, якою стала Шерон Icкі, в минулому радник Управління
технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ.
Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради
та новообрану голову і нагадала про те, що перед ними стоїть дуже складна і відповідальна
задача: на базі досягнень попередніх років виконати цілі, закладені в політиці власності та
стратегії ПриватБанку. «Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків, яка є
політикою власності для державних банків, ПриватБанк повинен бути стабілізований,
оздоровлений, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року. І ця
амбітна мета випадає для виконання новому складу наглядової ради. Наша задача - зробити
роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків,
а майбутню приватизацію - максимально прозорою і ефективною,» - сказала міністр. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПриватБанку
Чистая прибыль Креди Агриколь Банка
составила 825 млн грн
31.07.2019

Чистая прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) по итогам января-июня
2019 года составила 824,944 млн грн, что на 4,5% больше, чем за
аналогичный период 2018 года,.
Согласно отчету, чистый процентный доход за шесть месяцев 2019 года увеличился
на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 1,198 млрд грн. Активы
банка с начала 2019 года выросли на 15% - до 37,707 млрд грн, в том числе кредиты
клиентам увеличились на 13,8%, до 24,689 млрд грн. Обязательства банка с начала
текущего года возросли на 17,2% - до 33,498 млрд грн, собственный капитал увеличился на
0,2%, - до 4,209 млрд грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне
1,223 млрд грн. Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году.
Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция). Согласно данным
Нацбанка Украины Креди Агриколь Банк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов
занимал 13-е место (37,439 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украинская "дочка" американского Citibank увеличила
прибыль в полтора раза
31.07.2019

Украинский "Ситибанк" по итогам работы в первом полугодии 2019 г.
увеличил чистую прибыль до 988,5 млн грн, по сравнению с 628 млн грн за
аналогичный период прошлого года.
Активы банка по сотоянию на 1 июля сократились до 24,16 млрд грн (с 24,83 млрд
грн в начале года), в том числе кредитный портфель – до 5,48 млрд грн (с 7,15 млрд грн),
портфель депозитных сертификатов НБУ – до 6 млрд грн (с 8,26 млрд грн). В то же время
портфель ОВГЗ в собственности банка вырос до 2,54 млрд грн (с 675 млн грн). "Ситибанк"
основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими
акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2019 года являлись Citibank
Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%). По данным
НБУ, "Сититбанк" в 2018 году получил 1,41 млрд грн чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистая прибыль Альфа-Банка составила
909,7 млн грн
31.07.2019

Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) по итогам января-июня 2019 года
составила 909,674 млн грн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный
период 2018 года (394,684 млн грн).
Согласно отчету, чистый процентный доход в первом полугодии текущего года
увеличился на 16,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 2,007 млрд
грн. Активы банка за шесть месяцев возросли на 4,2% - до 62,876 млрд грн, в том числе
кредиты клиентам сократились на 1,4% - до 31,999 млрд грн. Обязательства банка за этот
период выросли на 2,9% - до 56,922 млрд грн, собственный капитал увеличился на 18,1% до 5,954 млрд грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 12,179
млрд грн. 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 fixygen.ua

Чистая прибыль МТБ Банк 22,8 млн грн
01.08.2019

Чистая прибыль МТБ Банк по итогам января-июня 2019 года
составила 22,814 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года
чистый убыток банка составил 20,661 млн грн.
Чистый процентный доход банка в первом полугодии текущего года увеличился на
44,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 132,066 млн грн. Активы
банка за январь-июнь 2019 г. увеличились на 1,9% - до 5,097 млрд грн, в том числе кредиты
клиентам выросли на 7,7%, - до 2,158 млрд грн. Обязательства банка за этот период
увеличились на 1,6% - до 4,381 млрд грн, собственный капитал увеличился на 4%, - до
715,579 млн грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 635 млн грн.
Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 г., в марте2018 изменил название на название МТБ Банк. По данным НБУ, на 1 января 2019 г. Михаил
Партикевич опосредованно через компании Saggarco Limited (Кипр) владел 68,504% акций
банка, Хамед Алихани прямо владел 31,496% , Игорь Згуров опосредованно владел 6,165%
акций. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих
активов (5,247 млрд грн) МТБ занимал 27-е место среди 77 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Банк Пинчука получил квартальную прибыль
после убытка на 490 миллионов
01.08.2019

Чистый убыток банка "Кредит Днепр" по итогам І полугодия 2019 года
составил 35,82 млн грн, поучив во втором квартале 452,5 млн грн прибыли,
тогда как за І квартал его чистый убыток составлял 487,7 млн грн.
Согласно квартальной отчетности банка, его чистый процентный доход в первом
полугодии уменьшился на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до
80,38 млн грн. В то же время чистый комиссионный доход банка увеличился на 60,3% – до
103,85 млн грн. Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 5,2% – до 9,22 млрд грн,
кредиты клиентам выросли на 4,7% – до 4,15 млрд грн. Обязательства банка за указанный
период уменьшились на 9,5% – до 8,15 млрд грн, собственный капитал вырос на 47,9% – до
1,07 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 2,74 млрд грн. Как сообщалось, банк
"Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое
меньше, чем в 2017 г. Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 г. Его единственным акционером
является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно
принадлежит Виктору Пинчуку. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 г. по
размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Первый украинский международный банк
увеличил прибыль на 27%

Чистая прибыль "Банк Восток" 49,7 млн грн
31.07.2019

ПУМБ в первом полугодии 2019 года получил прибыль в размере 1,27
млрд грн, по сравнению с 1 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные отчетности банка.
Расходы банка на формирование резервов под кредитные убытки за 6 месяцев
составили 117,8 млн грн (тогда как за аналогичный период 2018 года банк декларировал
доход 40,6 млн грн за счет расформирования резервов). Чистые процентные доходы после
отчислений в резервы за указанный период составили 2,34 млрд грн (а январь-июнь 2018
года – 1,9 млрд грн). Активы ПУМБ в первом полугодии выросли до 50,3 млрд грн (с 49,9
млрд грн на начало года), в том числе кредитный портфель – до 28,9 млрд грн (с 27,2 млрд
грн в начале года). На 1 июля банк все еще нарушал норматив максимального размера
кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами: этот показатель
составлял 55,62%, тогда как требование НБУ – не более 25%. Как сообщалось, чистая
прибыль ПУМБ по результатам 2018 года составила 2 млрд грн, что в 2,8 раза превышает
результат 2017 г. и является рекордной прибылью в истории банка. Чистый процентный
доход ПУМБ по итогам 2018 года вырос на 1,1 млрд грн и составил 4,1 млрд грн. Чистый
комиссионный доход банка в 2018 году увеличился на 27% и составил 1,5 млрд грн. В 2018
г. чистые активы ПУМБ составили 49,9 млрд грн. Портфель кредитов корпоративному
бизнесу составил 14,4 млрд грн, кредиты частным лицам – 8,3 млрд грн. Капитал банка в
2018 г. увеличился на 31,5% и составил 6,3 млрд грн. ПУМБ основан в 1991 г. Владельцем
существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов
ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистая прибыль Укрэксимбанка
составила 862 млн грн
01.08.2019

Чистая прибыль государственного Укрэксимбанка (Киев) в январеиюне 2019 года составила 862,153 млн грн, что на 27% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (679,127 млн грн).
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка за первое полугодие 2019 года
снизились на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,003
млрд грн, комиссионные доходы выросли на 13,7% - до 530,914 млн грн. Активы с начала
2019 г. сократились на 6,2% - до 151,661 млрд грн, кредиты клиентам уменьшились на 7,5%
- до 67,008 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего года уменьшились на 6,3% - до
143,582 млрд грн. Уставный капитал банка в первом полугодии сохранился на уровне
38,730 млрд грн, а совокупный собственный капитал сократился на 4,3% - до 8,078 млрд
грн. Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в
1992 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов
(232,798 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль "ИНГ банк Украина"
составила 366,5 млн грн
01.08.2019

Чистая прибыль "ИНГ банк Украина" (Киев) в январе-июне 2019 года
составила 366,478 млн грн, что на 71,3% больше, чем аналогичный период
2018 года (213,894 млн грн), сообщается в отчетности банка.
Чистые процентные доходы банка за первые шесть месяцев текущего года
увеличились на 13,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до
526,102 млн грн. Его активы с начала года сократились на 2,4% - до 10,684 млрд грн,
кредиты клиентам - на 24,8%, до 6,418 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего
года снизились на 1,8% - до 6,742 млрд грн. Уставный капитал банка в первом полугодии
сохранился на уровне 731,298 млн грн, тогда как собственный капитал сократился на 3,5% до 3,942 млрд грн. "ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером
к 1 января 2019 года оставался ING Bank N.V. На 1 апреля 2019 года "ИНГ Банк" по размеру
чистых активов занимал 21-е место (11,347 млрд грн) среди 77 украинских банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Чистая прибыль ПАО "Банк Восток" (Днепр) по итогам января-июня
2019 г. составила 49,708 млн грн, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный
период 2018 г., сообщается в квартальной отчетности банка.
Чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 9,2% по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года - до 305,961 млн грн. Активы банка за шесть месяцев
увеличились на 4,8% - до 9,786 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам - на 2,6%,
до 6,739 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего года выросли на 4,6% - до 9,026
млрд грн, собственный капитал увеличился на 7%, - до 760,117 млн грн. Уставный капитал
увеличился на 22,2% - до 639,104 млн грн. "Банк Восток" основан в 2002 г. По информации
на его сайте, он принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy
Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Пишного призначили головою правління
«Ощадбанку» ще на п’ять років
02.08.2019

Наглядова рада «Ощадного банку» вирішила подовжити повноваження
голови правління банку Андрія Пишного ще на п’ять років. Таке рішення рада
ухвалила на засіданні 25 липняю
За повідомленням, Пишний першим з менеджменту банку пройшов процедуру
незалежного оцінювання, для проведення якого залучили компанію з підбору персоналу
«Педерсон і партнери». «Члени Наглядової ради зазначили, що саме високопрофесійна та
ефективна робота Андрія Пишного, проведена з березня 2014 р. по поточну дату, сприяла
фундаментальним позитивним змінам у роботі банку, внутрішніх служб, створенню
позитивного іміджу серед громадян та партнерів, а також відновила стабільну діяльність та
уможливила ведення чіткого курсу як універсальної фінансової установи», – йдеться в
повідомленні. Відтак контракт із чинним головою правління подовжили ще на п’ять років,
тобто до 2024 року. «За результатами оцінювання було прийнято рішення про повну
відповідність Андрія Пишного затвердженим кваліфікаційним вимогам та підтверджено
його професійну придатність. Правління на чолі з Андрієм Пишним зробило багато для
трансформації Ощадбанку. Нам потрібно продовжувати йти цим шляхом», – цитують у пресслужба голову Наглядової ради Шевкі Аджунера….
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Собственники докапитализируют
iBox Bank на 100 млн грн.
02.08.2019

АО "Айбокс банк" (IBox Bank) намерен увеличить уставный капитал
на 100 млн грн, или на 50% – до 300 млн грн путем дополнительного
выпуска акций, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, его
акционеры рассмотрят соответствующий вопрос на общем собрании 3 сентября. В
частности, банк планирует провести размещение простых именных акций номинальной
стоимостью 1,18 грн за счет дополнительных взносов без осуществления публичного
предложения. В июне Владимир Дробот уменьшил участие в уставном капитале "Айбокс
банка" с 81,52% до 54,99%, продав 26,53% акций. Новыми миноритарными акционерами
стали Алексей Путятин, который до марта был членом правления банка, – 9,97% и Игорь
Хмелев (фамилия и инициалы совпадают с руководителем и владельцем 50% в киевском
ООО "Град инвест риал истейт") – 9,9%. Еще 4,70% приобрел Александр Смалий и 4,30%
Наталия Конзуровская, которые ранее также не были акционерами банка. Месяцем ранее
банк сообщил, что Анатолий Дробот, брат Владимира Дробота, продал 3,78% акций и
сократил свой пакет до 2,34%. 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 замглавы правления
"Ощадбанка". АО "Айбокс банк" (ранее – "Агрокомбанк") основан в 1993 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Чистая прибыль Кредобанка 235 млн грн

Коломойський зберіг арешт акцій Сбербанку з допомогою
Райффайзен Банку Аваль
02.08.2019

Чистая прибыль Кредобанка (Львов) по итогам января-июня 2019 года
составила 234,958 млн грн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период
2018 года (245,471 млн грн).
Согласно ей, чистый процентный доход банка в первом полугодии увеличился на
17,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 707,823 млн грн. Активы
банка за шесть месяцев выросли на 4,4% - до 17,512 млрд грн, кредиты и авансы клиентам на 12,7%, 10,845 млрд грн. Обязательства банка за указанный период увеличились на 3,6% до 15,261 млрд грн, собственный капитал - на 10,4%, до 2,251 млрд грн. Уставный капитал в
первом полугодии сохранился на уровне 2,249 млрд грн. Кредобанк основан в 1990 году.
Его единственным акционером является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов
Кредобанк занимал 18-е место (17,561 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Печерский суд Киева предписал приостановить
принудительную продажу ПИБа
02.08.2019

Печерский райсуд Киева запретил продажу акций Проминвестбанка,
который является «дочкой» российского ВЭБ, на бирже ПФТС. Об этом
сообщает служба новостей портала bin.ua
Соответствующее решение суда № 757/36346/19-ц опубликовано в Едином
государственном реестре судебных решений. Печерский суд удовлетворил заявление
Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ об обеспечении иска о снятии ареста с
имущества Проминвестбанка. Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является
адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение аукциона
по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, может привести к
невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения
исковых требований. Ранее появилась информация, что «ФК Женева» и «Европейское
сберегательное общество», связанные с Андреем Волковым и Антониоу Константиносом,
намерены купить Проминвестбанк. «Дочка» российского ВЭБ.РФ выставлена на продажу во
исполнение решения международного арбитража по иску связанных с Игорем
Коломойским компаний. Компания «Дайрис» из группы Приват взыскала и выставила с
помощью ГИС на торги на бирже ПФТС 28 августа контрольный пакет акций
Проминвестбанка, который принадлежит Внешэкономбанку. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Банк Порошенко за полгода увеличил
чистую прибыль на 40%
02.08.2019

Чистая прибыль АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ,
Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на
39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Чистый процентный доход в первом полугодии сократился на 20,7% по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года – до 74,533 млн грн. Активы банка за шесть месяцев
уменьшились на 29,1% – до 6,639 млрд грн, в том числе кредиты клиентам сократились на
3,2% – до 1,795 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего года уменьшились на
30,6% – до 6,258 млрд грн, а собственный капитал увеличился на 9,4% – до 381,098 млн
грн.Уставный капитал за январь-июнь увеличился на 21,7% – до 333,597 млн грн. АО
"Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными
акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь
Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский иОлег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина
Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей
Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Александр Сосис: "Банк "Альянс" в ближайшие три года
не будет выставлен на продажу"
05.08.2019

Контролер банка "Альянс" Александр Сосис (принадлежит 89,3%
акций банка) опроверг слухи о продаже банка главе фракции "Народный
фронт" Максиму Бурбаку.
"С господином Бурбаком я лично не знаком. Совместных проектов нет и не было.
Информация, озвученная уважаемым блогером, не верна. Возможно его ввело в заблуждение то, что глава набсовета банка когда-то был помощником Бурбака", - заявил Александр
Сосис. Напомним, журналист и новоизбранный депутат Александр Дубинский сообщил о
том, что глава фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Максим Бурбак может
быть причастен к приобретению банка "Альянс" и готовящейся афере с выведением 1,8
млрд гривен в форме беззалоговых кредитов и последующим банкротством банка. "Это
фантазии. Банк не продается и в ближайшие три года не будет выставлен на продажу", опроверг это сообщение Александр Сосис. По данным пресс-службы НБУ, регулятору не
поступало обращений о согласовании приобретения существенного участия в банке
"Альянс". На 1 января основным владельцем банка "Альянс", по данным НБУ, является
Александр Сосис, которому принадлежит 89,3% акций банка. Остальные акции разделили
между собой 19 миноритариев, среди которых только Павел Щербань и Ольга Гетманцева
владеют более 1% акций. По данным на 01.07.2019, регулятивный капитал банка составлял
383,8 млн грн, чистая прибыль - 25,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Чистая прибыль "Мегабанк"
составила 18 млн грн
05.08.2019

Чистая прибыль АО "Мегабанк" (Харьков) в январе-июне 2019 года
составила 18,183 млн грн, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период
2018 года (5,874 млн грн).
Согласно ей, чистые процентные доходы банка за первые шесть месяцев года
уменьшились на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до
68,259 млн грн. Чистые процентные доходы после отчисления в резерв под кредитные
убытки возросли на 12,6% - до 66,078 млн грн. Банк с начала года уменьшил активы на
5,9% - до 9,095 млрд грн, при этом кредиты клиентам уменьшились на 3,3% - до 6,620 млрд
грн, обязательства банка сократились на 8,2% - до 8,146 млрд грн. Собственный капитал
банка в первом полугодии увеличился на 18,8% – до 949,226 млн грн, уставный капитал
остался на уровне 620 млн грн. Мегабанк (ранее - банк "Добродий") основан в 1990 году. По
данным банка, его акционерами являются Виктор Субботин (прямое и опосредованное
участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 15%;
KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%, Елена Субботина
(прямое и опосредованное участие 10,24%). Согласно данным Нацбанка Украины, по
состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру активов банк занимал 22-е место (10,054 млрд
грн) среди 77 украинских банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

53

07.08.2019

5 серпня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі
№910/10107/19 за позовом “Сбербанку Росії” (м. Москва, РФ) до Райффайзен
Банку Аваль “про зобов`язання вчинити дії”.
Російський держбанк просить український суд зобов’язати Райффайзен Банк Аваль
“усунути перешкоди у здійсненні права власності” щодо простих іменних акцій UA
1004171005, емітентом яких є АТ "Сбербанк" (українська “дочка” російського Сбербанку)
шляхом внесення до системи депозитарного обліку інформації про скасування усіх арештів
та заборон, які накладалися та встановлювалися ухвалою Апеляційного суду м. Києва від
05.09.2018 у справі №796/165/18 щодо акцій АТ "Сбербанк". На думку російського банку,
“відмова відповідача у внесенні інформації до системи депозитарного обліку про
скасування усіх арештів та заборон порушує та обмежує право власності ПАТ "Сбербанк
Росії". Нагадаємо, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2019 у рамках згаданої
справи №796/165/2018 на вимогу низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським та
його партнерами, було накладено арешт на акції та нерухоме і рухоме майно українських
“дочок” російських держбанків - Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку. Судовою ухвалою
серед іншого було заборонено Райффайзен Банк Аваль здійснювати будь-які зміни прав на
акції Сбербанку в системі депозитарного обліку. Це рішення український суд тоді прийняв
на підставі рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018, яким було
задоволено позов згаданих “приватівських” структур про стягнення 139 млн дол (плюс 20
млн дол відсотків) з Росії в особі Мін’юсту РФ як компенсації за нерухоме майно,
експропрійоване в “приватівців” у Криму після його анексії Росією.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Суд признал банкротом страховую
компанию "Украина"
06.08.2019

Хозяйственный суд Киева 17 июля признал ЧАО "СК "Украина"
банкротом и утвердил отчет ликвидатора и ликвидационный баланс
компании, сообщает biz.censor.net.ua
Как сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро (МСТБУ),
компания была исключена из состава его членов еще 1 июля 2015 года, а в феврале 2018
года было возбуждено производство о ее банкротстве. В МТСБУ напомнили, что согласно
закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев
наземных транспортных средств" (ОСАГО), в случае недостаточности средств и имущества
страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом или ликвидирован, для
выполнения его обязательств по договорам ОСАГО ущерб пострадавшим возмещает МТСБУ
за счет средств фонда защиты потерпевших. "МТСБУ начинает прием заявлений
потерпевших на получение выплаты и обращает внимание, что максимального срока
подачи заявления о получении возмещения не предусмотрено", – сказано в сообщении. В
Бюро отмечают, что регламентные выплаты по обязательствам ЧАО "СК "Украина" будут
осуществляться независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов
страховой компании. Для получения выплат необходимо предоставить стандартный пакет
документов. Страховая компания "Украина" работала на рынке с 1999 года, ее
собственником был указан белизский офшор Superid Business Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
СК "Краина" получила 205 млн грн валовых
страховых премий
09.08.2019

ПАО "Страховая компания "Краина" (Киев) в январе-июне 2019 года
получила 205,1 млн грн валовых страховых премий, что на 39,46% больше
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла в 2,4 раза и
составила 3,71% . Страховые выплаты и возмещения СК "Краина" за первые шесть месяцев
2019 года выросли на 19,74%. Соотношение между выплатами и валовыми премиями
составило 48,26%, что является достаточно высоким уровнем выплат для компаний,
специализирующихся на классических видах страхования, отмечает агентство. Активы
компании по состоянию на 30 июня 2-10 года практически не изменились и составили
234,930 млн грн, валовые обязательства выросли на 5,5% - до 127,370 млн грн,
собственный капитал снизился на 5,56% - до 107,560 млн грн . В результате капитализация
компании снизилась на 9,89 п.п. до 84,44%. Остаток средств на счетах страховщика по
состоянию на 30 июня 2019 года составил 92,7 млн грн, что на 18,95% больше к
аналогичной дате годом ранее. По итогам первого полугодия-2019 компания получила
прибыль от операционной деятельности в размере 15,220 млн грн против убытка за
аналогичный период 2018 года. Объем чистой прибыли возрос в 15 раз - до 5,830 млн грн.
СК "Краина" работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет лицензии на
осуществление 23 видов страхования.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

IFC выделит $40 млн. компании
ОТП Лизинг
08.08.2019

Кредит будет включать до $20 млн. от собственного счета
Международной финансовой корпорации и до $20 млн. из Фонда чистых
технологий. Об этом сообщает inventure.com.ua
Как отметили в пресс-службе ОТП Лизинг, кредит на 100% будет использоваться для
финансирования
проектов,
отвечающих
критериям
энергоэффективности
и
возобновляемых источников энергии (EE&RE) в Украине. Срок действия кредита – до 5 лет
с двухлетним льготным периодом. Генеральный директор «ОТП Лизинг» Андрей Павлушин
сообщил, что получение такого большого ресурса от американских партнеров является
подтверждением лидерства OTPL на рынке лизинга и полной прозрачности акционеров
компании, ее процедур и эффективности корпоративного управления. Предполагается, что
за счет инвестиций будет создан портфель EE&RE. Данный проект станет первым IFC с
OTPL и вторым партнерством с OTP Group в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

Огляд ринку продуктового рітейлу і організація
мережі продуктових магазинів
16.07.2019

Продукти харчування є одним з найбільш затребуваних видів товарів,
що робить даний сегмент бізнесу досить популярним серед підприємців. Про
це пише Kreston GCG в Україні
В сучасних умовах відзначається переорієнтація споживача з гіпермаркетів і великих
торгових мереж на невеликі продуктові магазини в найближчій доступності. Тенденція
зумовлена бажанням покупця не витрачати багато часу на процес покупки. Глобальний
ринок продуктового рітейлу характеризується, як такий, що динамічно розвивається. У
2016 р. обсяги продажів склали $8 309 млрд, а до 2021 р., відповідно прогнозним оцінкам,
цей показник досягне $10 917 млрд.. Основними драйверами зростання глобального ринку
продуктового рітейлу в прогнозному періоді виступлять: зростання чисельності світового
населення; розвиток і вдосконалення нових каналів продажів (перш за все, розвиток
онлайн-продажів). Зокрема, на ринках, що розвиваються такими драйверами будуть: активне державне інвестування в інфраструктуру; вихід на ринки глобальних переробних підприємств. Зростання їх кількості потенційно знижує обмеження, пов’язані з поставками. У
регіональному розрізі найбільш великим сегментом продуктового рітейлу є АзіатськоТихоокеанський регіон, що становить більше третини ринку (36,2%) за обсягами продажів
в грошовому еквіваленті. Другим за розміром територіальним сегментом ринку виступає
Європа – обсяг продажів в регіоні в 2016 р. склав 26,2% всього обсягу продажів на глобальному ринку. Прогнозується, що до 2021 р. позиції регіонів в структурі глобального ринку не
зміняться, але очікується деяке перерозподіл «ваги» регіонів. Так, «розрив» між лідерами
ще більше збільшиться: Азіатсько-Тихоокеанський регіон збільшить свою частку до 37,4%,
а Європа – знизить до 23,7%. Зростання ринку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні продовжиться під впливом подальшої урбанізації, зростаючих доходів населення і наростаючих
тенденцій наслідування західноєвропейського способу життя. Найбільший приріст обсягу
продажів у грошовому вираженні в прогнозному періоді очікується в країнах Латинської
Америки, що дозволить регіону зайняти практично рівні позиції в загальній структурі
ринку з країнами Північної Америки (на рівні 13%). Основну частку ринку займають
супермаркети і гіпермаркети. Очікується, що найближчим часом цей сегмент збереже свою
першість і продовжить зростання з CAGR 6,2%, досягнувши обсягу в 4,4 трлн USD. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами Kreston GCG в Україні
Аналітика Nielsen: як зростають продажі товарів
повсякденного попиту в Україні та Європі
22.07.2019

За інформацією компанії Nielsen в Україні спостерігається невелике
сповільнення темпів зростання ринку товарів FMCG. Чому це відбувається і
чого слід очікувати найближчим часом?
У І кварталі 2019 р. в Україні ціни на товари повсякденного попиту (FMCG), такі, як
продукти харчування, напої та туалетні приналежності, зросли на 11,1%, а обсяги продажів
збільшилися на 5,7% відповідно. В результаті загальні витрати українців на товари
повсякденного попиту зросли на 16,8%. Про це свідчать результати дослідження Nielsen
Growth Reporter, яке компанія проводить в 28-ми країнах Європи. За словами гендиректора
Nielsen в Україні та Білорусі Вайоса Діморагаса, в Україні спостерігається невелике сповільнення загального зростання ринку FMCG, який вдруге поспіль залишається нижче психологічної позначки в 20%, але все ще зберігає дуже хороший темп в двозначних числах. «Тим
не менше, цікаво відзначити, що невелике сповільнення спостерігається в основному в
обсягах продажів. Ця тенденція продовжується протягом останніх трьох кварталів та
демонструє, що збільшення купівельної спроможності споживачів може досягти своїх меж,
якщо інфляція в сегменті FMCG й надалі буде двозначним числом», – коментує Вайос
Діморагас. Що стосується європейського ринку, то тут сума витрат споживачів на товари
повсякденного попиту зросла на 2,4% в першому кварталі 2019 року, що порівнянно з 2,5%
в четвертому кварталі 2018-го. Після різкого економічного спаду, що спостерігався у всіх
європейських країнах у другій половині 2018 року, нинішні макроекономічні показники
зафіксували зростання ВВП Єврозони на 1,2% в першому кварталі 2019-го. Споживання
товарів повсякденного попиту залишається на стабільному рівні в порівнянні з четвертим
кварталом минулого року, з огляду на той факт, що номінальне зростання категорії FMCG в
першому кварталі 2019 р. становило 2,8%. Зростання обсягу продажів в першому кварталі
2019 р. показує падіння на 0,5%, слідуючи тенденції IV кварталу 2018 р. із падінням на 0,3%.
Рік за роком Туреччина показує найвище зростання виручки в касах (+20%), обумовлене
інфляцією, проте в першому кварталі 2019 р. спостерігається зниження зростання обсягів
продажів (-5%). Серед інших країн з високими показниками росту – Угорщина (+6,6%),
Греція (+4,9%), Польща (+4,3%), Нідерланди (+4,3%) і Словаччина (+3,6 %). А найменший
показник у Ірландії (-1,2%). З п’яти великих західноєвропейських ринків Іспанія (+3,6%)
показала найвище зростання, слідом за нею Франція (+2,1%) і Великобританія (+1%). У
Італії та Німеччини найгірший показник в цій групі (-0,3% і -0,9% відповідно).
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Зручні магазини, ціновий фактор та крос-просування
товарів: тренди в ритейлі
24.07.2019

Світова економіка зростає, але суттєво не змінюючи структури доходів
й витрат. Уповільнюються лише темпи розвитку та географічно переміщуються центри стратегічних інтересів глобальних ритейл-гравців.
У найближчому майбутньому 9 із 10 ринків, що зростатимуть найшвидшими
темпами, будуть знаходитись в Азії та Африці. Споживчі витрати також демонструватимуть
динаміку зростання, залишаючи food-ритейл найбільшим сегментом. До 2023 року серед
усіх каналів глобального food-ритейлу зручні магазини - convenience - (зокрема, forecourt магазини при АЗС) та дискаунтери (discounters) зростатимуть найшвидшими темпами,
незважаючи на історично зумовлену концентрацію у декількох країнах. При цьому дискаунтери залишатимуться більш ефективними, що є органічним наслідком їхнього ритейлформату. Прогнозують помірну ефективність non-food сегменту та популярність каналу
health & beauty. Ефективність fashion-сегменту буде зумовлена вдалою імплементацією
сучасних ритейл-концептів. Збереження лідерських позицій у світовому ритейлі визначає
необхідність швидких та ефективних змін. Олігополістичні рішення вже не постають передумовою ефективної ринкової присутності. А уповільнення темпів розвитку світової економіки посилює прагнення ритейлерів до підвищення власної ефективності за будь-яку ціну.
Вони змінюють формати, концепти, розвивають культуру самообслуговування, пропонують діджитал-рішення та вступають у колаборації задля забезпечення найкращого купівельного досвіду. Швидкість трансформацій визначається рівнем розвитку та амбіціями
ритейлерів. Український ритейл теж не стоїть на місці. У 2018 р. він активно трансформовувався, і обсяги продажів, відповідно, динамічно зростали за всіма каналами. Протягом
наступних 5 років в економіці України прогнозуються позитивні економічні зрушення.
Ціновий фактор залишається вирішальним для покупців, адже рівень доходів переважної
більшості дозволяє покривати лише первинні потреби. При цьому формується загальний
тренд до зменшення цінової чутливості. Покупці прагнуть купувати більш якісне, і це також
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один із засобів раціоналізації покупок. Загальне зростання обсягів роздрібної торгівлі
спричиняє пожвавлення економічної ситуації в країні в цілому. Формати сучасного продуктового ритейлу поступово замінюють ритейл традиційний, водночас пропонуючи ринку
нові концепти. Формат зручного магазину є найбільш перспективним серед food-ритейлу,
адже відповідає очікуванням сучасних споживачів. Кількість магазинів біля дому, що працюють у подовженому чи цілодобовому режимі, зростає. При цьому вони також пропонують продуктовий асортимент для форматів to go та ready to eat. Non-food ритейл консолідується заради крос-просування товарів. Fashion-ритейлери поки не можуть розраховувати на
значний приріст обсягів продажів. Все ще триває період жорстких бюджеттів, що обмежують обсяги стимулювання купівельної активності. Ритейлери намагаються насамперед зберегти свої позиції з діючими та функціональними бізнес-моделями, ніж інвестувати у
ризиковані кампанії. Ринок лише починає тестувати нові ритейл-концепти. Однак навряд
чи можемо чекати на появу локальних проривних чи революційних концептів. Онлайнпродажі активно зростають для категорій електроніки та одягу. Найбільші поштові сервіси
країни - «Нова пошта» та «Укрпошта» - конкуруючи за якість та швидкість сервісу, також
зумовлюють прискорення онлайн-торгівлі. Що зміниться та як? Ритейл-формати: з
великих на компактні або з монопродавців великих форматів на спільноту мультипродавців у компактних форматах; Продуктові формати: на більш зручні щодо споживання на
ходу, конкурентоздатність яких може бути досягнута за допомогою унікальності та
локалізації таких форматів to go та ready to eat; Умови вибору, замовлення та доставки
товарів: на взаємовигідні, кросс-партнерські ритейл-рішення на основі омніканальності,
що в цілому зменшують довжину шляху споживача; Засоби диференціації ритейлерів:
новими ритейл-концептами. Глобально - ритейл-гравці зосередяться на посиленні своїх
конкурентних переваг, впроваджуючи нові концепти і технології. У той же час, пріоритетом
українських ритейлерів залишатиметься збереження своїх поточних позицій.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами mmr.ua
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Світовий рітейл відкриває
Україну
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Український рітейл в останні роки знаходиться на підйомі. В нашу
країну зайшли або планують зайти імениті зарубіжні бренди, а також
з’являються нові українські.
Останнім часом українські поціновувачі шопінгу отримують все більше приводів
радіти – в Україну заходять відомі світові бренди. При чому зовсім різноманітні. Від
представників масмаркету до торгових марок преміум класу. Всього за підсумками 2018
року на ринок України вийшли або повернулися 22 міжнародні бренди. Для великої
кількості модників найочікуванішим в минулому році став вихід шведського H&M. Їхній
перший магазин в Україні заявився в київському торгово-розважальному центрі Lavina Mall,
а вже через кілька місяців відкрився другий київський магазин в - ТРЦ Sky Mall. До слова,
розмови про прихід цієї компанії в Україну велись давно. Ще в 2013 році H&M мав підписані
контракти по певним торговим центрам. Але в зв’язку з кризою вони так і не зайшли на
ринок. Лише після стабілізації ситуації в країні обережні шведи таки наважилися і, як
виявилося, недаремно. Адже, за словами генерального директора українського представництва мережі консалтингових компаній NAI Global Віталія Бойко, київський магазин H&M
в Lavina Mall входить в п'ятірку найуспішніших магазинів цього бренду з продажу в світі.
Слідом за H&M в минулому році в Україну зайшла ще низка відомих зарубіжних брендів.
Так, за даними консалтингової компанії Ukrainian Trade Guild (Українська торгова гільдія), в
2018 році в нашій країні крім згаданого H&M з’явилися магазини одягу та аксесуарів
DeFacto, KOTON, Gerry Weber, Baldessarini, AllSaints, PennyBlack, Tru Trussardi, Laurel, Polo
Ralph Loren, Livly, Emporio Armani, Daniel Hechter, Ted Baker. Крім того, з’явилися бренди
взуття та аксесуарів XTI, Santoni та Alpina. Ювелірний сегмент українського ринку поповнив
TrollBeads, а парфумерний бренди Kilian та Jo Malone. Також, минулого року в Україні
з’явився японський бренд аксесуарів, товарів для дому та іграшок Usupso. А бренд одягу
Zara доповнив свою присутність в Україні магазинами товарів для дому - Zara Home.
Нові обличчя моди. Поточний рік також обіцяє появу в Україні не менш іменитих
гігантів рітейлу. Вже відкрилися магазини спортивного одягу Decathlon та магазини
модного одягу In Wear Matinique та The Kooples. Найочікуванішим брендом цього року має
стати найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому – транснаціональна компанія
зі шведськими коріннями IKEA. Адже розмови про їх прихід в Україну ведуться не один рік.
Відкриття першого магазину IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, проте тоді цей
процес затягнувся через проблеми з виділенням земельних ділянок. Лише в кінці 2017 року
компанія повідомила, що може відкрити свій перший магазин в Україні протягом одногодвох років. Нещодавно IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів і почала
кампанію по набору персоналу в Україні. Також, IKEA вже підписала договір на відкриття
магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall проспект Степана Бандери в
Києві, який обіцяють ввести в експлуатацію в кінці 2019 року. Тому, скоріше за все, під
Новий Рік на радість киянам відкриється і перша українська IKEA. Але це ще не все. За
даними консалтингової компанії Ukrainian Trade Guild, очкується, що до кінця поточного
року в Україні з’явиться магазини одягу FUNDAY, а також американський взуттєвий бренд
Steve Madden, магазин іграшок Coin та італійська мережа ресторанів і маркетів Eataly. Свою
діяльність в Україні планує також американський бренд The North Face, який
спеціалізується на виробництві верхнього одягу, взуття, рюкзаків, наметів та спальних
мішків. Окрім вищезгаданих брендів в цьому році, за даними менеджера з комерційної
нерухомості NAI Ukraine Марини Супруненко, яка працює з міжнародними рітейлерами, в
2019 р. в Україну обіцяє зайти новий турецький взуттєвої бренд - FLO. Також, в Blockbuster
Mall вперше на українському ринку буде представлений турецький бренд AVVA. При цьому
Супруненко зазначила, що в найближчі роки в Україні може з’явитися ще більше іменитих
рітейлерів. Зокрема, відомий на весь світ елітний Versace. «Зараз ми спілкуємося з великою
кількістю міжнародних брендів. Ми намагаємося, щоб компанії виходили напряму, але
якщо вони не готові до такого варіанту розвитку, допомагаємо їм знаходити партнерів. На
сьогоднішній день превалює тенденція виходити через франчайзі, оскільки це мінімізує
ризики, пов'язані зі специфікою локального ринку. Однак є компанії, які вважають за краще
працювати без залучення партнерів. В основному, це стосується брендів класу люкс.
Наприклад, ми спілкуємося з директором з розвитку Versace, вони планують у найближчі
роки розвиватися в Україні», - розповіла експерт. Також, за словами Супруненко, в тісному
контакті представники таких брендів, як американські Burger King, Starbucks, французьська
Galleries Lafayette, однак переговори з ними знаходяться на різних етапах. «Серед нових
брендів, з ким ведемо переговори і хто готовий зайти або вже шукає партнерів: Jennyfer
(Франція), AC&CO (Туреччина), Medicine (Польща), Big Chefs (Туреччина), Nordsee
(Німеччина)», - повідомила Супруненко.
Бути чи не бути? Чому ж такий бум рітейлу в нашій країні став можливий лише в
останні два роки? За словами керівника відділу оцінки и консалтингу компанії NAI Ukraine
Ірини Трунової, активна експансія іноземних мереж на український ринок в останні роки
свідчить про те, що негативні стереотипи про український ринок поступово руйнуються, і
міжнародні компанії сприймають його як дуже привабливий для інвестицій. Трунова
зазначає, що відсутність багатьох міжнародних брендів в Україні - це скоріше «непорозуміння», викликане не об'єктивними економічними причинами, а суб'єктивними чинниками. «У
кожного бренду може бути своя «історія входження» в Україні. Якісь із них здійснювали
невдалі спроби в минулому, однак змушені були відступити через складну політичну
ситуацію. Зараз, на їхню думку, будь-які загрози для успішної роботи зникли», - зазначила
експерт. Інші, за словами Трунової, не розвивалися тому, що їхня стратегія не включала в
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себе розширення в нашому регіоні. «Наприклад, французький рітейлер Decathlon недавно
змінив правила розвитку. Раніше мережа виходила тільки в одну нову країну в рік, зараз
цих обмежень немає, і за останні два роки Decathlon розширив свою географію з двадцяти
до 56 країн. Україна опинилася в їх числі», - вважає експерт. Директор з розвитку бізнесу
компанії Ukrainian Trade Guild Сергій Заіка вважає, що головним чинником, який привабив
зайти на ринок України саме зараз такі компанії, як IKEA і H&M є, в першу чергу, економічне
зростання та якість нових споруджуваних торгових центрів. «Збіглося відразу кілька
факторів. Якщо говорити про ІКЕА, то це, по-перше, економічне зростання і політична
ситуація в Україні. По-друге, компанія запустила новий зменшений формат, який скорочує
терміни виходу і зменшує ризики. По-третє, якість і кількість нових споруджуваних
торгових центрів», - зазначив Заіка. Дійсно, останнім часом в Україні з’являється все більше
сучасних великих торгових центрів з розважальними парками. Яскравим прикладом є
київський Lavina Mall, який був відкритий в 2016 році. Крім того, у грудні в Києві
збираються відкрити найбільший торгово-розважальний центр в країні - Blockbuster Mall
площа якого складе 450 тисяч квадратних метрів. Варто зазначити, що активний розвиток
торгових площ відбувається не тільки в столиці, а й в регіонах. Так, в 2016 р. у Львові
відкрився торгово-розважальний центр - Victoria Gardens, який ставнайбільшим торговим
центром Західної України. Менеджер з комерційної нерухомості NAI Ukraine Марина
Супруненко зазначає, що на міжнародних виставках для тих представників міжнародних
брендів, які мало знайомі з Україною, справжнім «шоком» і відкриттям були ТРЦ з «мережі
мега-молів» - Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall і ряд майбутніх об'єктів. «Їх дуже дивує
не тільки масштаб, але і якість торгових центрів, зона entertainment - величезні сучасні
розважальні парки, яких немає навіть у Європі. Міжнародним брендам не доводиться
пояснювати, що розташування магазинів поряд з розважальними об'єктами обіцяє великі
доходи», - зазначила вона. Також, за словами Супруненко, позитивним сигналом для
рітейлерів є показники їх конкурентів. «Коли вони дізнаються, що в Україні зайшли Н&М і
IKEA, а інші бренди давно і успішно працюють в країні, їх інтерес до ринку різко зростає і
переговори переходять в інше русло. Чим більше нових брендів виходить на ринок, тим
більше зростає довіра до ринку у інших брендів. Вихід нових брендів підвищує рівень
України на міжнародній арені, роблячи країну все більше і більше привабливою», - пояснює
Супруненко. Ще одним позитивним знаком для інвесторів, за словами Ірини Трунової, є
визнання одним з найбільших у світі постачальників фінансової інформації Bloomberg
української гривні як четвертої по ефективності валюти в світі по відношенню до долара в
цьому році. «Інтерес з боку інвесторів в цілому підтверджується більш ніж успішним
залученням інвестицій під семирічні єврооблігації», - зазначила експерт. А от керівник
департаменту стратегічного консалтингу компанії Ukrainian Trade Guild Констянтин
Олійник вважає, що багато в чому прихід зарубіжних брендів в Україну також пов'язаний зі
зниженням маржі прибутковості їх бізнесу на існуючих ринках. «Поступова стабілізація
економічної ситуації в Україні збіглася з падінням споживчих настроїв в країнах Європи,
стрімким розвитком online-торгівлі, високим рівнем конкуренції в сегменті одягу і взуття,
зростанням зарплат персоналу. Це призвело до зниження маржі прибутковості і
нагромадження товарних запасів, змусивши великі транснаціональні рітейлери шукати
нові ринки збуту і відкривати магазини в неохоплених країнах», - вважає експерт.
Немає меж самовдосконаленню. Прихід на український ринок нових гравців надає
оптимізму. Однак, це зовсім не означає, що можна почивати на лаврах і збирати вершки. В
нашій країні залишається багато проблем, які гальмують прихід інвесторів. І не тільки в
сферу роздрібної торгівлі. Основними бар’єрами для виходу на український ринок, за
словами керівника відділу торгових площ компанії JLL (Україна) Катерини Весни, є
недостатня легкість в роботі бізнесу. «В Україні досить складна система організації бізнеспроцесів. Тому власникам інколи варто ділити ризики з потенційним партнером», зазначила вона. При цьому Весна підкреслила, що для розвитку рітейлу необхідна
політична стабільність. «Якщо все буде рухатися таким же позитивним трендом як минулі
кілька років, якщо нові політичні лідери не змінять кардинально курс, то я думаю, що ми
будемо бачити нові імена», - підкреслила експерт. Разом з тим, як вважає Сергій Заіка, для
приходу нових брендів необхідні підвищення купівельної спроможності українців і
подальше покращення економічної ситуації. «Більшість брендів приходить по франшизі і
курсові коливання несуть непідйомні ризики. Ми зараз бачимо знову сплеск зацікавленості
у франшизах який викликаний відносною стабільністю курсу за останні півтора року. Якщо
така ситуація збережеться, то найближчим часом ми побачимо нові бренди в Україні», зазначив експерт. Низька купівельна спроможність в порівнянні з європейськими країнами
звісно може відлякувати інвесторів. Однак, не варто забувати, що наша країна унікальна.
Адже, окрім офіційних даних в Україні частина економіки знаходиться в тіні. «NAI Ukraine
цілеспрямовано готує економічні звіти для міжнародних рітейлерів: це невід'ємна
стратегія роботи з ними. Під час переговорів на будь-якому етапі виникає необхідність
представити об'єктивні дані про ринок. Ми демонструємо показники з урахуванням
тіньової економіки, які набагато об'єктивніше відображають ситуацію на ринку, крім цього,
робимо порівняльну характеристику з іншими країнами. Це є більш показовим для
інвесторів», - наголошує керівник відділу оцінки и консалтингу компанії NAI Ukraine Ірина
Трунова. Виявляється, що навіть не дивлячись на низькі, в порівнянні з європейськими
країнами, офіційні доходи населення, споживчі витрати українців досить високі. «Україна
займає дев’ятнадцяте місце серед європейських країн за обсягом споживчих витрат за
паритетом купівельної спроможності. За обсягом роздрібного товарообігу, Київ займає
місце вище Гельсінкі – 8,6 мільярдів доларів проти 7,5 мільярдів доларів. Але знаходиться
на щабель нижче Будапешта – дев’ять мільярдів доларів» - підкреслила Трунова.
Не пасти задніх. Прихід іменитих розкручених брендів розширює можливості
українців. Але і Україні є що показати. Як не дивно, але цьому посприяла російськоукраїнська війна. Так, анексія частини української території та збройний конфлікт привів
до припинення операційної діяльності і вихід з комерційних об'єктів країни російських
операторів. За словами Олійника, в 2014-2017 роках і без того обмежений асортимент
мереж національного масштабу додатково скоротився, спровокувавши зростання
вакантності в торгових об'єктах країни. «На тлі обмеженого попиту і хвилі патріотизму ряд
керуючих компаній запропонували українським операторам пільгові умови оренди, давши
поштовх українським виробникам і дизайнерам до активного розвитку та побудови своїх
роздрібних мереж», - зазначив він. Це дозволило з'явитися або підсилити свої позиції ряду
національних виробників. Такий сплеск національних брендів та прихід нових зарубіжних
дозволяє українському покупцеві відчувати справжню свободу вибору. Однак, у всьому є
плюси і мінуси. Прихід зарубіжних гравців, м’яко кажучи, не вигідний вітчизняним
виробникам. За словами Олійника, зростання конкуренції з міжнародними мережами може
призупинити розвиток молодих українських мереж, які не встигли напрацювати
лояльність з боку покупців. Адже, збільшення конкуренції означає зниження рівня вакантності в торгових центрах і зростання ставок оренди. Очевидно, що Україна поступово перетворюється в сучасну модернову європейську країну. І те, що імениті бренди вже не
дивляться на нас, як на сіру зону, цьому яскравий доказ. Однак, не варто зупинятися на
досягнутому. В Україні ще немає багатьох. Серед очікуваних можна назвати мережу
Nespresso, універмаги Primark і Uniqlo, Amazon store і концептуальний салон Tesla, фаст фуд
мережі Subway, Burger King і Pizza hut. Ще можна згадати Tk Maxx, CNDK, Abercrombie&Fitch,
Forever21, косметику The Body Shop. Щоб ці та багато інших брендів хотіли працювати в
нашій країні, українські чиновники повинні день і ніч спрощувати ведення бізнесу,
розвивати економіку та робити все для популяризації України в світі. А українцям варто
підвищувати продуктивність, більше заробляти, і почати звільняти місця на полицях у своїх
шафах. Новий яскравий модний світ входить в наше життя.
Читати повністю >>>
© Олександр Куницький
За матеріалами unian.ua
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

АМКУ збирає дані про роботу торгових мереж
з виробниками продуктів
29.07.2019

Антимонопольний комітет України розіслав виробникам продуктів
харчування анкету, в якій просить описати нюанси роботи з торговими
мережами. Про це пише Олександра Нєкращук на порталі biz.nv.ua
Про що запитують. Анкета, копія якої є в розпорядженні НВ Бізнес, прийшла
виробникам продуктів харчування поштою в липні. Це документ на вісім сторінок, в якому
46 запитань. Комітет цікавиться у виробників, з якими мережами вони працюють, обсягами
поставок, штрафними санкціями, випуском private label (виробництво товарів під власною
ТМ мережі), конфліктами і недопуском на полиці. Дані запитують за 2016-2017 і 2018 рр. На
відповіді у виробників - 50 днів з моменту отримання повідомлення. «Чи були випадки,
коли компанія не могла домовитися про окремі умови постачання товару з однією з
торгових мереж? Вказати причини таких випадків і найменування цієї торгової мережі. У
разі необхідності навести приклади», - сказано в анкеті. Умови співпраці з торговими
мережами дуже жорсткі, говорить директор компанії Вітіс Груп Сергій Мазур. «Виробники
виплачують мережам маркетингові бюджети, ретробонуси. Сумарно вони можуть
становити до 30-40% від вартості продукції», - говорить експерт. Додатково виробники
платять мережам за можливість розміщувати свій товар на «золотий полиці» (розташована
на рівні очей), за додаткові місця продажів у торговому залі або в прикасовій зоні.
Конфліктним питанням є й розстрочки платежів виробникам. Вони можуть доходити до
120 днів з моменту поставки товарів. На продукти, які мають обмежений термін зберігання,
такі як хліб або молоко, відстрочки досягають 30 днів. «Природно, що термін реалізації цієї
продукції менше. Виробники фактично надають торговельним компаніям товарний
кредит», - говорить директор компанії-виробника, який побажав залишитися неназваним.
Ніякого документа, який би регламентував договірні відносини між постачальниками та
виробниками немає. Зазвичай ці умови обговорюються при підписанні договору на рік.
Не перша спроба. Майже 50% товарів виробники продуктів харчування продають
через продовольчі мережі, каже Сергій Мазур. «У деяких категоріях продукції до 80%
товарів реалізуються через супермаркети», - говорить експерт. На умови роботи з торговельними мережами вони неодноразово скаржилися в АМКУ. У 2012 р. Комітет розпочав
розслідування справи про картельну змову ритейлерів. Експерти АМКУ встановили, що в
2010-2011 рр. ритейлери підвищили ціни на продукти харчування на 22-38%, хоча індекс
споживчих цін за цей же період зріс лише на 13,5%. Комітет вивчив роботу 14 найбільших
гравців, таких як АТБ, Сільпо, Ашан, Metro, Billa та встановив, що вони координували свої дії
за допомогою AC Nielsen. Дослідницька компанія проводила моніторинг цін на продукти
харчування і дозволяла мережам погоджувати свої дії. АМКУ завершив розгляд справи в
2014 році. Тоді в. о. голови відомства Микола Бараш заявив, що на мережі будуть накладені
штрафи. Комітет також планував встановити максимальну відстрочку платежу і заборонити ритейлерам стягувати будь-які маркетингові платежі. Але за цей час більшість мереж
оскаржили санкції в суді, а ніяких обмежувальних заходів встановлено не було. З боку може
здаватися, що торговий бізнес дуже вигідний, говорить співвласник мережі супермаркетів
Таврія-В Борис Музальов. «Конкуренція дуже жорстка, а основна маса покупців купують
недорогі продукти харчування, на яких багато не заробиш. Зараз середній термін окупності
інвестицій в супермаркет становить 20 років», - каже він і додає, що працювати в збиток
ніхто не має наміру. АМКУ може притягти мережі до відповідальності, вважає керуючий
партнер юридичної компанії Кравець і партнери Ростислав Кравець. «Тривала відстрочка
платежів і висока плата за можливість продавати свій товар в магазинах можуть призвести
до банкрутства виробників, що є порушенням законів Про захист від недобросовісної
конкуренції і Про захист економічної конкуренції», - говорить юрист. Але сам розгляд може
зайняти не менше року-півтора
Читати повністю >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua
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Metro в Україні призначила
нового гендиректора
23.07.2019

Новим генеральним директором Метро Кеш енд Кері Україна
призначено Тіно Цайске. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає
служба новин порталу biz.nv.ua
Колишній гендиректор Олів'є Ланґле, про призначення якого повідомлялося
наприкінці червня, отримав наступне призначення на посаду генерального директора
MAKRO Cash & Carry Чехія в межах METRO AG. «З 1 жовтня 2019 року Олів'є Ланґле
призначено на посаду генерального директора MAKRO Cash & Carry Чехія. Новим
генеральним директором МЕТРО Кеш енд Кері Україна з 1 жовтня 2019 року, або раніше, в
залежності від термінів отримання дозволу на працевлаштування, стане Тіно Цайске,
глобальний директор з управління талантами та підбору персоналу METRO AG», — сказано
у повідомленні. Тіно Цайске почав свою кар'єру в METRO у січні 2000 року на посаді
фінансового директора-стажера, після чого у січні 2001 року його було призначено
фінансовим директором METRO Cash & Carry Японія. У жовтні 2004 року його було
переведено на посаду фінансового директора у METRO Cash & Carry Китай, після чого, у
березні 2008 року, Тіно очолив цей бізнес-підрозділ на посаді генерального директора. У
січні 2012 року Тіно Цайске був призначений на посаду віце-президента з міжнародних
відносин Азія/Тихоокеанський регіон у січні 2012 року. У жовтні 2013 року Тіно став
директором зі стратегії сталого розвитку METRO AG, а в січні 2015 року був призначений
директором з корпоративної відповідальності METRO AG.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Мережа магазинів “Родинна ковбаска” стала членом
Асоціації рітейлерів України
24.07.2019

Львівська сімейна компанія “Родинна ковбаска”, мережа якої налічує
250 магазинів в 10 областях України, приєдналася до профільного об’єднання
гравців ринку роздрібної торгівлі.
Компанія починалася з невеликої сімейної справи, яка за 21 рік розрослася до
великого підприємства, залишившись все ж сімейним. Три покоління сім’ї працює в
«Сімейна ковбаска». Гасло компанії – “Своє. Свіже”. Власне, ці два критерії залишаються
ключовими. Худобу компанія вирощує на власних фермах і забезпечує кормами з власних
полів. Ковбасне та м’ясне виробництва знаходяться в селі Підбірці поруч зі Львовом. Тому
компанія щодня розвозить свіжу продукцію по магазинам Родинна ковбаска. Керівництво
та колектив RAU вітають вступ компанії в Асоціацію і сподіваються на довгу, успішну та
взаємовигідну співпрацю.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

В Макарові відкриють новий
"Пчелка маркет"

Новий флагманський магазин мережі
Рукавичка в центрі Львова
24.07.2019

Відкриття магазину відбудеться 31 липня. Маркет розташовано у ТЦ
«Рубін», який знаходиться на вул. Шляхетська, 5. Про це повідомляє
TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії.
Загальна площа нового торгового об’єкту - 320 м?, торговий зал займає 212 м?, буде
працювати три каси. В новому "Пчелка маркет" жителі Макарова знайдуть широкий
асортимент товарів: свіжі овочі і фрукти, молочну продукцію, м'ясну і рибну гастрономію,
хлібобулочні вироби, бакалію, кондитерські вироби, напої, товари повсякденного попиту. У
тому числі - товари власної ТМ «COTAr». Також буде представлена продукція власного
виробництва – випічка, кондитерські вироби, м'ясо. Нагадаємо, що мережа розвивається з
2015 року. Відкрито більше 20-ти магазинів «Пчелка маркет» у Києві та містах-супутниках.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
Харківська мережа “магазинів біля дому” Digma
шукає генерального директора
24.07.2019

Локальний продуктовий рітейлер Digma, який розвиває в
Харківському регіоні мережу формату “магазин біля дому”, оголосив про
пошук генерального директора. Про це пише rau.ua
За інформацією на сайті компанії, зараз торговельна мережа об’єднує 35 магазинів
площею від 200 кв. м, більшість з яких розташовані в Харкові – 31. Ще дві торгові точки
знаходяться в Кривому Розі Дніпропетровської області та по одній в Зінькові та Чутово
Полтавської області. Згідно з даними, вказаними в оголошенні про пошук СЕО, штат
співробітників компанії налічує близько 1000 чоловік. В асортименті мережі представлено
більше 20 000 товарів, є власне виробництво і міні пекарні, а також розподільчий центр.
Серед ключових обов’язків керівника Digma: розвиток роздрібної мережі в Україні;
розвиток операційної ефективності роздрібної мережі; впровадження категорійного
менеджменту; розвиток власного виробництва; побудова логістичного центру; розвиток
співробітників; забезпечення позитивного іміджу мережі на національному ринку. При
цьому ефективність роботи нового СЕО буде оцінюватися за такими показниками як:
чистий прибуток мережі; обсяг реалізації; розвиток мережі й виробництва; частка мережі
на ринку; NPS. Нагадаємо, роздрібна мережа Digma була заснована в 2004 році. За даними
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником
компанії є Олексій Єськов.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Цьогоріч Novus інвестує в каси самообслуговування більше $1 млн
26.07.2019

Чому Novus зважилася на впровадження кас самообслуговування, з
якими складнощами зіткнулася під час їх встановлення та скільки буде
інвестувати в цей напрямок в найближчі роки.
Мережа супермаркетів Novus розпочала впровадження кас самообслуговування в
кінці 2017 року. З тих пір рітейлер істотно розширив використання self-service: зараз в 11ти магазинах встановлено вже більше 70-ти кас самообслуговування. Ще приблизно 50
терміналів компанія планує встановити до кінця поточного року. У бліц-інтерв’ю для RAU
директор департаменту інформаційного менеджменту мережі Novus Стунджя Мажвідас
розповів про те, з якими труднощами довелося зіткнутися при впровадженні кас
самообслуговування, які інвестиції потрібні були для реалізації проекту і як в компанії
оцінюють ефективність роботи терміналів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережі «Наш Край» і SPAR працюють
над власним серіалом

27.07.2019

Майже 1000 кв. м площі, два поверхи, оригінальний дизайн і
найсучасніше обладнання – що пропонує та як виглядає найбільший
магазин однієї з провідних західноукраїнських мереж.
У липні один із лідерів продуктового роздробу Західної України – Рукавичка, що
об’єднує ≈ 150 точок у 7 областях – відкрила в центрі Львова свій новий флагманський
магазин. Він знаходиться у ТЦ Магнус на вул.. Шпитальній, 1, і займає площу 913 кв. м.
Комплексні рішення та впровадження сучасних рітейл-технологій, постачання обладнання
та його монтаж надали Modern-Eхро та SQUARES. Рукавичка розвивається, і вигляд її
магазинів повинен відповідати головній меті - поєднувати західний досвід та українську
гостинність. Згідно нової концепції мережа першою оновила точку у Львові. Серед потреб розширення площі та оновлення локації. Магазин вирішили зробити флагманом мережі, що
спричинило низку нестандартних для компанії рішень. Ініціаторами змін у переосмисленні
бренду та перетворенні його цінностей у дизайн стала SQUARES – компанія групи ModernExpo. «Дизайн починається з функції, тому спочатку ми проаналізували цілі компанії
Рукавичка, потенціал приміщення у Львові та типи відвідувачів. Отримана інформація
перетворилась у відкритий простір, красиві чіткі акценти та, найголовніше, у нове обличчя
бренду – героїв казки, які тепер живуть у центрі магазину», – поділився Дмитро Кошевой,
операційний директор компанії SQUARES. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Маркетинг-директор АТБ
залишає компанію
31.07.2019

Директор з маркетингу мережі магазинів АТБ Костянтин Мельников
йде з компанії після 10 років роботи. Про це топ-менеджер повідомив на
своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Сьогодні завершується мій 10-річний марафон з командою АТБ. Дякую що разом
неймовірне ми робили можливим. Це був запаморочливий час. Йдемо далі», – написав
Мельников. Тепер Костянтин планує зайнятися реалізацією особистих проектів. Видання
також зазначає, що за час роботи Мельникова на посаді директора з маркетингу компанія
запустила новий формат магазинів, реалізувала два видавничих проекти – випустила
кулінарну книгу спільно з шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво і «Алісу в Країні чудес» з
доповненою реальністю, а також запустила міні-серіал «Касирка Люба», в якій розповіла
про нововведення магазинів. Нагадаємо, в кінці червня АТБ-Маркет вийшов в новий для себе
регіон, а також повідомив про впровадження нових експериментальних сервісів в магазині.
Новим регіоном для мережі стала Закарпатська обл., де рітейлер відкрив магазин в кінці
червня. Перший дискаунтер мережі в області розмістився в Ужгороді на вул.Капушанська,
175А. Він став 31-м об’єктом компанії, відкритим з початку 2019 р. і 13-м магазином мережі,
які запрацювали в цьому році у Західній Україні. Після виходу в Закарпаття географічна
представленість АТБ зросла до 23 областей. Єдиним регіоном, в якому поки не працюють
магазини АТБ, залишається Чернівецька область. В цілому мережа АТБ-Маркет зараз
налічує 1025 магазинів в 262-х населених пунктах України. Нагадаємо, раніше генеральний
директор корпорації АТБ Борис Марков заявляв про плани компанії на цей рік відкрити
понад 100 нових магазинів і реконструювати близько 50 торгових об’єктів. Відзначимо,
товарообіг торгової мережі АТБ за перше півріччя 2019 р. склав 59,4 млрд. грн (з ПДВ), що на
23% більше, ніж за аналогічний період 2018 р. «Темпи приросту товарообігу стали
результатом як загального зростання кількості торгових точок, так і експериментального
оновлення формату магазинів АТБ, впровадження сучасних маркетингових технологій», –
розповів генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

VARUS укрепит свое присутствие
в Запорожье
01.08.2019

26.07.2019

Навчальний центр мереж «Наш Край» і SPAR та Бізнес Академія
Практичного Менеджменту PMBA розпочали підготовку інформаційного
відео-проекту «Енциклопедія успішного рітейлера».
Це серіал, який складається із 40 відео-презентацій, тривалістю 8-10 хв, в яких
доступно та стисло наші топ-менеджери розповідають про ключові компетенції та дають
практичні поради, які допоможуть досягти успіху у сфері ритейлу. Навчальний серіал буде
презентовано на черговій зустрічі, яка відбудеться у вересні в місті Батумі (Грузія). Його
творці очікують, що він дозволить підвищити ефективність функціонування франшизи та
буде «настільним» посібником для партнерів і менеджерів компанії, які люблять свою
справу, а також вбачають свій подальший ріст та розвиток у ритейлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
Rozetka відкриває новий магазин у Києві –
біля метро Харьківська
26.07.2019

Чергова офлайнова торгівельна точка найбільшого інтернет-магазину
України буде знаходитись на вул. Декабристів, 9Е, ТЦ ХарьОК. Працювати
магазин буде щодня з 10 до 21 години (у неділю – до 18-ї).
На даний момент окрім семи офлайнових магазинів Rozetka – чотири у Києві
(Головпоштамт, ТРЦ Smart Plaza Politech, пр-т Степана Бандери, вул. Кіото), а також три в
Одесі – також працюють чотири мобільні точки видачи інтернет-замовлень. В жовтні
минулого року Rozetka почала тестування нового способу офлайн-взаємодії з клієнтами з
двох мобільних точок видачі замовлень на Лівому березі: на парковках торгівельних
центрів Novus за адресами Здолбунівська, 7 Г, і Броварський проспект, 17. Пізніше до них
додалася точка по адресою вул. Гришко, 3, біля метро Позняки, а згодом і на
Регенераторній, 4. Мобільна точка являє собою, по суті, брендований міні-бус. Клієнти
можуть отримати своє замовлення прямо з автомобіля з 10 до 21 години, як при доставці,
але з умовою, що їм доведеться самим прийти до цієї точки видачі. Раніше в столиці
працював також ще один магазин/пункт видачі на Костянтинівській, 71, в ТОЦ Шоколад,
але його закрили, оскільки об’єкт не справлявся із навантаженням.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Днепропетровский торговый оператор "ОМЕГА", управляющий сетью
супермаркетов VARUS, готовит запуск нового магазина в Восточной Украине.
Об этом сообщает портал allretail.ua
Как стало известно, в конце сентября 2019 г. запланировано открытие очередного
супермаркета сети VARUS в Запорожье. Он будет расположен по адресу: ул. Новокузнецкая,
13-В. В компании идет набор персонала в новый маркет: об этом свидетельствует
информация, размещенная ритейлером на интернет-сервисах по трудоустройству.
Примечательно, что указанный маркет станет 6-ым объектом VARUS в Запорожье. В целом,
это будет уже пятое открытие магазинов этого ритейлера в текущем году. Отметим,
входящий в ТОП-10 розничных сетей Украины по товарообороту Varus подготовил краткую
аналитику: сеть насчитывает 73 магазина общей торговой площадью 77 470 м². Ежедневно
супермаркеты Varus посещает 300 000 клиентов, а в компании работают более 8000 чел;
товарооборот сети за 6 месяцев 2019 года составил 6,4 млрд грн, что на 21% выше по
сравнению с 2018 годом; средний чек в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 11%
и составил 126 грн.; в 2019 году количество участников программы лояльности Varus
PЁRFECT составило более 1 миллиона, которые сэкономили 66 млн грн, с января по июнь
2019 года, оплачивая свои покупки при помощи бонусов; в этом году Varus запустил
благотворительный проект “Поділися Радощами”, в рамках которого деньги от продажи
благотворительной карамели перечисляются на выездные праздники с учебноразвлекательной программой для воспитанников интернатов….
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
М’ясторія: Як зробити занадто гарний магазин
і втратити клієнтів
05.08.2019

Засновник мережі магазинів-ресторанів М’ясторія Андрій Усенко про
те, чому навіть краса в торговій точці повинна бути точно розрахованою,
щоб не відлякати потенційного покупця.
У своїй колонці для НВ Бізнес власник мережі магазинів М’ясторія Андрій Усенко
розповів, чому так багато коштів і сил було витрачено на дизайн одного з магазинів і як так
вийшло, що ці зусилля виявилися марними. «Коли ми запускали проект М’ясторія, то
визначили для себе основні орієнтири: концепція, якість продукту, клієнтський сервіс і
дизайн приміщень. Ми хотіли відрізнятися від конкурентів у всьому. Об’єднали м’ясну
лавку свіжого м’яса і стейків, витриманих в камерах для сухого дозрівання, з затишним
рестораном і стейк-баром. Створили місце, де порадять, відріжуть, замаринують, упакують і
доставлять додому. Чотири роки тому, ми бачили, що на ринку, якщо сильно постаратися,
можна знайти якісний продукт. А ось концепція, сервіс і дизайн приміщення залишали
бажати кращого. Те, що існувало тоді було в дусі «зайшов – купив – і втік швидше». Наша
мета була зробити так, щоб клієнту хотілося затриматися. І повернутися не тільки за
класним продуктом і сервісом, а ще й тому, що у нас приємно проводити час. Ми першими в
м’ясному ритейлі стали приділяти увагу дизайну. І наші перші об’єкти сильно відрізнялися
від тих, що були на ринку» ….
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Читайте також: За часів Януковича АТБ
наполегливо намагалися «купити» >>>

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

Читайте також: Краще — ворог хорошого. Як
зробити занадто гарний магазин >>>

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

АМКУ дозволив створення СП між мережами
Novus, Файно маркет і Делікат

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)
 CLOTHES & SHOES
07.08.2019

Антимонопольний комітет України дозволив рітейлерам Novus,
Вересень Плюс і Делікат створити спільне підприємство. Про це повідомляє
служба новин порталу rau.ua
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «НОВУС Україна» (Київ), ТОВ
«Вересень Плюс» (Кропивницький, Кіровоградська обл.) і ТОВ «Делікат Рітейл» (Черкаси)
на створення суб’єкта господарювання у формі ТОВ «Асоціація регіональних мереж». У
прес-службі мережі Novus у відповідь на запит RAU відповіли, що метою отримання дозволу
на створення цього підприємства є: сприяння конкуренції та забезпечення розвитку
невеликих і регіональних торговельних мереж; забезпечення споживачів якісними
товарами; сприяння розвитку і виходу на ринок регіональних і невеликих суб’єктів
господарювання. У той же час, в компанії відмовилися уточнити будь-які подробиці та
умови об’єднання. А опитані RAU експерти ринку сумніваються, що мова йде про
повноцінне злиття. «По-перше, це тільки дозвіл АМКУ – самого створення альянсу немає. І
це точно не поглинання мережею Novus цих локальних операторів. Тому, якщо відбудеться
об’єднання, впевнений, ребрендингу не буде. Швидше за все, всі магазини продовжать
працювати під своїми вивісками», – вважає директор дослідницької компанії GT Partners
Ukraine Ігор Гугля. Відзначимо, що мережа Novus представленa на українському ринку з
2008 року. З тих пір мережа магазинів рітейлера зросла до 44-х маркетів загальною площею
понад 170 000 кв. м. Компанія розвиває об’єкти різних форматів торговою площею від 500
до 7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові. Більшість точок мережі працює в Києві та
області (35 маркетів). Магазини також представлені в Рівному, Черкасах, Тернополі,
Миколаєві та м. Корець (Рівненська обл). Компанія Вересень Плюс розвиває спеціалізовані
магазини алкогольної продукції, магазини Файно Маркет і магазини прилавкового типу.
Мережа об’єднує 81 торговий об’єкт в Кропивницькому, Кривому Розі, Олександрії,
Бобринці, Благовіщенську, Світловодську та інших містах. А Делікат Рітейл налічує 14
магазинів під брендами Делікат, Делікат комфорт і Делікат Плюс в Черкасах та області.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

За лаштунками Kasta: як новий склад компанії відправляє
до 50 000 замовлень на день
30.07.2019

Бізнес Kasta (раніше modnaKasta) починався як класичний flash sales,
коли на сайті компанії розміщуються акції на товар з коротким терміном дії
та максимальними знижками.
В такому форматі Kasta успішно пропрацювала близько восьми років, ставши
беззаперечним лідером українського ринку e-commerce в сегменті fashion. Однак в
минулому році керівництво компанії прийняло рішення про перехід з бізнес-моделі flash
sales на модель каталогу з наявністю постійного асортименту товарів. Цей факт спричинив
за собою зміни в продуктовій стратегії розвитку компанії: на платформі Kasta.ua, окрім
одягу, взуття та аксесуарів, почали з’являтися й інші товари, такі як косметика чи побутова
хімія. А зовсім нещодавно онлайн-рітейлер розширив асортимент ще однієїю популярною в
українських інтернет-покупців групою товарів – електронікою і побутовою технікою.
Оновлення моделі змусило Kasta міняти й бізнес-процеси, пов’язані з логістикою товару.
Через розширення постійного асортименту компанія виросла зі свого фулфілмент-центру
площею близько 5000 кв. м. Цей об’єкт, як і раніше, працює за крос-доковою моделлю, коли
процес приймання та відвантаження товару відбувається безпосередньо через склад, без
розміщення в зоні довготривалого зберігання. Але для розміщення товарів постійного
асортименту Kasta придбала ще один складський об’єкт, площею близько 15 000 кв. м. Про
те, як працює новий склад компанії, які технології використовує в своїй роботі та як
посилки доставляються від постачальників до кінцевих покупців, RAU розповів директор з
логістики Kasta Олег Трембицький. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Читайте також! Новий NOVUS: В асортименті
супермаркету в Sky Mall буде 50 000 товарів >>>

Сергій Бадрітдінов, Intertop: У компанії
ми всі космонавти
31.07.2019

 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

Первый магазин BROCARD открылся
в Краматорске
31.07.2019

Компания
«Брокард-Украина»
открыла
первый
магазин
в
Краматорске, который стал 26 городом присутствия сети BROCARD. Об этом
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
Новый магазин площадью 287 м² расположился в СТРЦ «Амстор» (ул. Маяковского, 1
М) и стал 97 магазином сети в Украине. Первый краматорский BROCARD выдержан в
узнаваемых бирюзовых тонах сети и имеет традиционно тщательно продуманный дизайн
и конфигурацию. Обилие света визуально расширяет пространство и позволяет выгодно
представить декоративную косметику, средства ухода за кожей, парфюмерию и бьютиаксессуары в магазине. Сегментация по брендам, разделение пространств женского и
мужского ухода и парфюмерии, удобные прикассовые зоны делают процесс выбора
простым, интуитивно понятным, приятным и существенно сэкономят время. В новом
магазине представлена расширенная линейка аксессуаров: кисти, спонжи, косметички,
аксессуары для волос. Отдельная зона отведена популярной бижутерии TWINKLE: модные
броши и серьги, аксессуары для волос, стильные лаконичные украшения с фианитами и
латунью, детские украшения для волос. Также в новом магазине представлена популярная
корейская косметика – маски, патчи, средства по уходу за лицом, телом и волосами. В
общей сложности в краматорском BROCARD будет около 100 лучших мировых брендов
косметики и парфюмерии.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
КОСМО и MEEST: партнерство ради максимального
удовлетворения потребностей клиентов
01.08.2019

КОСМО рассматривает сотрудничество с компанией MEEST как важное
перспективное направление развития услуг, предоставляемых компанией
клиентам своей сети.
"На первый взгляд, магазин косметики и доставка различных товаров - это
совершенно разные бизнесы. Что у них может быть общего? Клиенты, как раз, и есть то
самое - общее. Одни и те же люди посещают магазины КОСМО и покупают различные
товары через интернет, а потом забирают их в точках выдачи MEEST. Объединив три в
одном: КОСМО, MEEST и наших клиентов, мы удовлетворяем потребность клиента в
получении различных сервисов в одной локации", - сообщила операционный директор сети
КОСМО Галина Добровольская. Расширение спектра услуг в сети магазинов КОСМО
Добровольская считает логичным шагом, который отвечает запросам клиентов, ведь
людям сегодня критически не хватает времени. "Сегодня украинцы имеют все, о чем
только могли мечтать их родители. Но нет свободного времени. И этот катастрофический
дефицит времени влияет на отношение клиентов к покупкам. Главный критерий выбора
магазина уже не ассортимент, цена, сервис, как было еще совсем недавно, а локация. Для
клиента важно, чтобы магазин был рядом с домом или находился на его ежедневном
маршруте, чтобы можно было приобрести все в одном месте и не тратить время на
посещение нескольких магазинов ", - рассказала Добровольская. Директор КОСМО обратила
внимание на то, что в работу торговых сетей привносится идея дрогеров-магазинов,
которые находятся на маршруте клиента, и где люди могут приобрести необходимые
товары. "Уже мало просто продавать товары из ассортимента дрогеров. Клиенты хотят
закрывать в одном месте свои различные потребности, иногда совсем не связанные между
собой. При этом основное требование клиента - сделать все без потери времени. И мы
должны подстроиться под новые требования и потребности наших клиентов, в том числе, в
предоставлении других видов сервиса. В качестве примера, отправка и получение в
магазине КОСМО различных товаров ", - продолжила она.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Генеральний директор компанії Intertop Ukraine в інтерв'ю для
порталу rau.ua розповів про трансформацію компанії, технологічні інновації
та зміну системи управління.
Генеральний директор компанії Intertop Ukraine виступив на Форумі бізнес та ITлідерів, організованому компанією Terrasoft. Під час публічного інтерв’ю на сцені топменеджер розповів про трансформацію компанії та технологічні інновації, ключові зміни в
бізнес-процесах та системі управління, а також прозорість бізнесу і «зірок» в команді. За
мотивами виступу RAU підготувала ключові тези топ-менеджера лідера українського
взуттєвого ринку. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Як змінився fashion-рітейл в Україні
за останні 10 років
04.08.2019

Якщо раніше відкривали один ТРЦ в рік, то зараз до 2020-го року
планується запустити більше 10 нових майданчиків — і це тільки в столиці!
Про це пише портал biz.nv.ua
Ще 10 років тому fashion-ритейл був не в тому вигляді, як зараз. Кількість великих
ТРЦ з якірними світовими брендами можна було перерахувати на пальцях однієї руки. До
того ж, більшість молів перебували в спальних районах. Пам’ятайте, як всі їздили в інший
кінець міста, щоб закупитися в декількох магазинах? Або, наприклад, їздили на Хрещатик,
який довгий час вважався головним «торгівельним центром»? Окрім цього, український
продукт складно було знайти. А якщо траплялася етикетка «made in Ukraine», до неї
ставилися з обережністю. Довіри ні до якості, ні до моделей не було. Хоча Україна завжди
була багата своїми швейними виробництвами. Але використовувалися ці потужнос-ті не
для створення власного брендового продукту, а для «пошиття на замовлення». Європейські
бренди активно користувалися послугами українських локальних фабрик, оскільки робоча
сила у нас дешева, а якість пошиття — висока. Понад 70% швейних виробництв по всій
Україні активно відшивали замовлення для європейських люксових брендів. У Києавта в
багатьох мегаполісах формат стріт-ритейлу замінюють ТРЦ. Статистика говорить нам про
активні відкриття нових торгових центрів. Якщо раніше відкривали один ТРЦ в рік, то
зараз до 2020-го року планується запустити більше 10 нових майданчиків - і це тільки в
столиці! Покупцеві зручно, коли всі бренди для різного гаманця і способу життя зібрані в
одному місці. Сім'ї приїжджають не тільки на шопінг, але і для lifestyle дозвілля:
розважитися, подивитися кіно, сходити в ресторан, іноді навіть просто погуляти. Торгові
центри стали зручнішими: майже всі нові ТРЦ мають кругове замкнене планування, а
магазини розміщуються блоками (спорт, білизна, іграшки і т.д.). Змінилися і поведінкові
фактори покупця - тепер він не блукає, несвідомо досліджуючи інфраструктуру торгових
майданчиків, а відвідує магазини більш цілеспрямовано. Також варто відзначити, що
останнім часом український продукт почав набирати обертів. Завдяки революції в 2014
році, любов до нашого продукту почала зростати, а разом з нею - і лояльність.
Вимальовується позитивна динаміка розвитку українських торговельних марок. По-перше,
їх стало в десятки разів більше. По-друге, конкуренція з європейськими та локальними
брендами змушує виробників постійно працювати і над якістю продукту, і над
додатковими програмами лояльності для своїх покупців. До речі, поява великих зарубіжних
fashion-ритейлерів для українського ринку тільки в плюс. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

© Анна Бец, співзасновниця мас-маркету жіночого одягу
MustHave. Матеріал підготовлений у співавторстві з
співзасновницею мас-маркету жіночого одягу MustHave
Анастасією Дзюбою.

Главный офис шведской сети магазинов одежды H&M
в Украине переехал в БЦ Astarta
10.08.2019

Главный офис шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB
(H&M) в Украине переехал в бизнес-центр (БЦ) Astarta по ул.Ярославская,
58 на киевском Подоле.
"Один из крупнейших fashion-ритейлеров мира H&M переехал в Astarta organic
business center", - говорится в сообщении на странице БЦ в Facebook. Согласно данным
Единого госреестра, ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" на 9 августа зарегистрировано в
БЦ Gulliver по адресу пл. Спортивная, 1-а. Шведский ритейлер H&M вышел на украинский
рынок в 2018 году, открыв первый магазин площадью 2,9 тыс. кв. м в ТРЦ Lavina Mall.
Второй магазин бренда открылся в октябре-2018 в ТРЦ Sky Mall. Согласно финансовому
отчету ритейлера, к концу прошлого года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал
113 человек. Как указано в отчете, по результатам 2018 года продажи сети H&M (два
магазина) в Украине составили 57 млн шведских крон (около $6 млн). ООО "Эйч энд эм
хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция).
Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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У аеропорту Львова відкрилась перша студія сонцезахисних
аксесуарів «My I» від Люксоптика
24.07.2019

В зоні duty-free міжнародного аеропорту Львів відкрилась перша в
Україні студія сонцезахисних eyewear-аксесуарів «My I» від національної
мережі оптик Люксоптика.
«My I» проповідує абсолютно новий підхід до вибору сонцезахисних окулярів. Тут їх
вважають чимось більшим, ніж просто необхідністю влітку. У назві студії використовується
гра англійських слів I (я) та eye (око). До того ж, літера «I» асоціюється з римською цифрою
один, яка також означає першість. Назва цілком відповідає філософії бренду, заснованій на
повазі до індивідуальності клієнта. Провідні офтальмологи впевнені: сонцезахисні окуляри
потрібно носити впродовж усього року. Але під кожний сезон мають бути свої окуляри з
різним ступенем захисту та фільтром від ультрафіолету. В асортименті студії широкий
вибір найкращих світових брендів на будь-який смак та ступінь захисту від сонячних
променів: Casta, Polaroid, Ray Ban, GUESS, Vogue, Furla та інші відомі світові бренди. Місце
відкриття невипадкове: відправляючись у подорож, неймовірно важливо захисти себе від
небезпечного впливу ультрафіолету на очі. А з “My I” це можна зробити ще й стильно.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 CHILD

Новини дитячих магазинів: Антошка, Reima,
Shket&Faina, Vander, Chicco та ін.
25.07.2019

Серед нових торгових точок мереж товарів для дітей: Антошка в ТРЦ
Gulliver, Reima в Forum Lviv, Chicco і Vander в ТРЦ Victoria Gardens та інші.
Обзор подготовил портал rau.ua
Антошка в ТРЦ Gulliver. 7 червня, на четвертому поверсі ТРЦ Gulliver відкрився
магазин товарів для дітей Антошка. Як повідомила RAU прес-служба торговорозважального центру, площадь об’єкта склала 520 кв. м. Брокером при підписанні угоди
виступила компанія Retail & Development Advisor — партнер Асоціації рітейлерів України.
Торгова точка оформлена в люмерському форматі, запровадженому мережею в 2017 році.
Зонування магазину виконано відповідно до трьох ключових категорій товарів: харчування
та догляд за дитиною (Baby care), іграшки (Fun), одяг та взуття (Fashion). В асортименті
представлені товари верхній частині цінового сегмента. Мережа магазинів Антошка
входить до складу RedHead Family Corporation і налічує 37 магазинів в 17-ти найбільших
містах України. Перший магазин бренду був відкритий в Одесі в 1997 році. Мережа Антошка
відкрила магазин у новому концепті в ТРЦ Gulliver
Reima в ТРЦ Forum Lviv. На другому поверсі fashion-галереї львівського ТРЦ Forum
Lviv відкрився магазин фінського бренду дитячого верхнього одягу Reima. Як повідомила
прес-служба ТРЦ, торгова точка розмістилася на площі 120 кв. м. В асортименті
представлений великий вибір купальних костюмів, футболок і шортів, вітровок, дощовиків,
комбінезонів, курток, термобілизни і зручною взуття для будь-якого часу року. Зазначимо,
що бренд Rеima в Україні більше 10 років представляє торговий дім SHIKO. У 2016 році
компанія відкрила перший монобрендовий магазин в країні, а зараз мережа Reima об’єднує
дев’ять точок. Мережа магазинів дитячого одягу Reima відкрила магазин в ТРЦ Forum Lviv
Shket&Faina Moda в ТРЦ Oasis. 21 червня в столичному ТРЦ Oasis відкрився магазин
сімейного шопінгу Shket&Faina Moda. Площа торговельної точки склала 1310 кв. м. Як
повідомляє TradeMaster, в асортименті всеукраїнської мережі – одяг для дітей і дорослих,
іграшки, дитячі спортивні товари, а також товари для навчання, будинки та інше. Формат
Shket & Faina Moda передбачає об’єднання дитячого і дорослого напрямків в одній локації.
Так, в одному магазині можна придбати мас-маркет-товари для дитини, а разом з ними – і
для його батьків. Новий магазин став другою торговою точкою Shket & amp;Faina Moda в
Києві.
Ангелятко в ТРЦ Spartak. У львівському СТРЦ Spartak (вул. Гетьмана Мазепи, 1 Б)
відкрився новий магазин дитячих товарів Ангелятко. Як повідомив торгово-розважальний
центр у себе в Facebook, об’єкт знаходиться на другому поверсі комплексу. В ньому можна
знайти дитячий одяг від народження до повноліття, великий вибір товарів для немовлят,
колисок, ліжка, засобів гігієни, дитячого харчування.
Chicco і Vander в ТРЦ Victoria Gardens. На другому поверсі львівського Victoria
Gardens в липні з’явилося два нових дитячих оператора. Перший з них – магазин дитячого
бренду товарів Chicco, представлений в Україні вже більше 20 років. В асортименті можна
знайти дитячий одяг, іграшки, коляски, автокрісла та інше. Другий – магазин дитячого
одягу Vander. Для рітейлера цієї другої торговий об’єкт. Ще одна точка Vander розташована
також у Львові в ТЦ Арсен на вул. Патона 37.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

браслети та багато іншого. Мережа налічує 14 торгових точок, більша частина яких працює
в Івано-Франківську.
Золота Країна в Ужгороді. Мережа ювелірних магазинів Золота Країна в Ужгороді
відкрила нову торгову точку. Як повідомляє рітейлер на офіційному сайті, об’єкт
знаходиться за адресою вул. Корзо, 14, і пропонує широкий вибір ювелірних прикрас із
золота з діамантами та іншими дорогоцінними і напівдорогоцінним камінням. Асортимент
виробів містить як сучасні класичні прикраси, так і вироби ексклюзивні колекції.
Дві нові Люксоптики. Люксоптика відкрила 9 червня магазин у Львові. Як
повідомляє компанія, новий оператор розмістився в ТК Шувар, розташованому за адресою
просп. Червоної Калини, 36. Ще одна торгова точка мережі почала роботу 20 червня в Одесі.
Об’єкт знаходиться за адресою: Семафорний провулок, 4, в ТРЦ FontanSky. Мережа
Люкопстика налічує понад 160 оптик в 35 містах України, які пропонують широкий
асортимент окулярів, лінз, оправ, послуги лікаря-офтальмолога.
Ювелірна Карта в ТЦ Smart Plaza Obolon. Всеукраїнська мережа Ювелірна Карта
відкрила 20 червня магазин на першому поверсі столичного ТЦ Smart Plaza Obolon. Про це
рітейлер повідомив на своєму сайті. Сьогодні мережа налічує дев’ять торгових точок в
Києві і одну в Броварах.
Золотий Вік.Срібло в Затоці. У курортному смт Затока в Одеській області відкрився
новий фірмовий магазин «Золотий Вік. Срібло». Магазин розташувався в самому центрі
населеного пункту за адресою вул. Приморська, 1 Р. Серед асортименту нового магазину
жителі та гості селища знайдуть класичні срібні каблучки, сережки, підвіски, кільця,
ланцюжки та інше.
Золотий Вік в ТРК Проспект. Золотий Вік обзавівся острівцем в київському ТРК
Проспект за адресою вул. Гната Хоткевича, 1 В. Як повідомляє рітейлер, в асортименті
традиційно можна знайти золоті та срібні прикраси, у тому числі інкрустовані
напівкоштовним камінням, а також браслети та багато іншого.
Sribna Kraina. Також на один острівець розширилася Sribna Kraina. Як
повідомляється на сайті компанії, нова точка ювелірної мережі з’явилася в Києві в ТРЦ
Оазис на станції метро “Героїв Дніпра”. В асортименті представлений великий вибір срібних
кілець, сережок, підвісок, ланцюжків, браслетів різних плетінь, намистин і брошок, а також
комплекти прикрас. Вироби в сріблі з сапфірами, топазами, гранатами, аметистами,
перлами, агатом, кварцом та іншими дорогоцінними і напівдорогоцінним камінням
знайдуться на будь-який смак.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Озолотилися: Мережа “Укрзолото” придбала
ювелірний гіпермаркет Zlato.ua
29.07.2019

Один з лідерів на ювелірному офлайн-ринку “Укрзолото” придбав
інтернет-магазин Zlato.ua, який входить в ТОП-3 гравців на онлайн-ринку.
Про це повідомляє портал Retailers.
Внаслідок цієї угоди “Укрзолото” розраховує стати найбільшою ювелірною мережею
в Україні. “Це дозволить їй досить безболісно закріпитися в інтернеті та розширити коло
потенційних покупців на ринку, що падає”, – зазначають експерти. У прес-релізі, який
виданню надали компанії, про угоду не йдеться. Зазначається тільки про партнерство та
спільний розвиток. “Вперше партнерство обговорили зі Святославом (Святослав Амелін –
співвласник Zlato.ua, – ред.) у листопаді 2018 року, а вже в березні 2019 вийшли на
узгоджений формат”, – зазначається в прес-релізі. За інформацією видання, керувати
Zlato.ua буде генеральний директор “Укрзолото” Григорій Курносов. Вся команда Zlato.ua як
на рівні топ-менеджменту, так і на рівні лінійних співробітників продовжує працювати в
проекті. У компаній залишаються окремі команди, обліки, склади, стратегії розвитку й т.д.
“Протягом найближчих місяців усі товари “Укрзолота” можна буде побачити та придбати
через Zlato.ua (сайт оновиться до початку нового сезону). У планах “Укрзолота” відкривати
у власних магазинах точки видачі замовлень Zlato.ua, а також відкривати окремі магазини
під брендом Zlato”, – йдеться у повідомленні. Додається, що Святослав Амелін “вийшов з
операційного управління магазином”, але планує брати участь в Zlato.ua тільки на рівні
консультування і online маркетингу. За його словами, щоб бізнес Zlato.ua ріс – необхідно
було розвивати фізичну мережу та збільшувати кількість товару. “Але це довгий та
складний процес з багатьма невідомими. Тому ми почали шукати варіанти партнерства з
роздрібними мережами”, – пояснив він. Про те, що наразі відбувається на ринку ювелірних
прикрас і чому вони дорожчають у ціні можна прочитати у матеріалі Investory News “Дороге
задоволення: В Україні подорожчають ювелірні прикраси”.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news

Читайте також: Zlato.ua та Укрзолото стали
стратегічними партнерами >>>

 JEWELRY

Новини Jewelry&Accessories: Золотой Век, Pandora,
Камея, Золота Країна та інші

 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА)
23.07.2019

Серед нових торгових точок: перша Pandora в Хмельницькому, нові
SOVA в Івано-Франківську та KSD Aurum в Дніпрі, Камея у Львові, Золота
Країна В Ужгороді, дві нових Люксоптика та інші.
SOVA. Ювелірний бренд SOVA відкрив 25 травня новий торговий об’єкт в ІваноФранківську. Як повідомляє рітейлер у себе на сайті, торгова точка розмістилася за адресою
вул. Незалежності, 39. Площа магазина склала 35,6 кв. м. За словами виконавчого директора
ювелірного дому SOVA Степана Слинчука, відкриття магазину – частина загальної бізнесстратегії розвитку стріт-ритейлу: «Є регіони, де ТРЦ розвинені недостатньо добре. Там
немає професійних торгових центрів, клієнти схильні для прогулянок стрітом. Є
центральна вулиця, яка відіграє ключову роль для шопінгу. Ми позитивно ставимося до
стріт-рітейлу. Наші флагмани у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові – саме на вулиці”. На даний
момент в Україні працює 20 магазинів ювелірного бренду SOVA. У Києві, в Дніпрі, в Харкові,
в Одесі, у Львові та Миколаєві.
Перша в Хмельницькому Pandora. У хмельницькому ТРЦ Оазис відкрився перший в
місті магазин Pandora. Об’єкт острівного типу почав роботу в новій концепції Evolution на
першому поверсі ТРЦ і став 41-м в мережі. В асортименті представлені такі ювелірні
вироби, як браслети з намистинами, сережки, кільця, ланцюжки і підвіски.
KSD Aurum в ТК Passage в Дніпрі. У Дніпрі почав свою роботу новий магазин
ювелірного бренду KSD Aurum. Про це повідомляється на офіційному сайті мережі.
Урочисте відкриття торговельного об’єкта в Дніпрі відбулося 25 травня в ТК Passage на вул.
Дмитра Яворницького, 50. В асортименті бутика можна знайти класичні моделі з срібла і
золота, стильні сучасні прикраси і вироби, інкрустовані дорогоцінними та напівкоштовним
камінням, а також багато інших видів прикрас від українських виробників.
Камея в ТРЦ Victoria Gardens. Ювелірна мережа Камея відкрила у Львові свій
другий салон. Об’єкт розмістився на першому поверсі ТРЦ Victoria Gardens, розташованому
на вул. Кульпарківська, 226 А. Колекція мережі включає кільця, сережки, підвіски, ікони,
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Як виглядає магазин Фокстрот
нового формату
25.07.2019

Покращене зонування і розширений асортимент, селфі-зона і новий
дизайн відділу кредитування, а також акцент на омніканальність, зручність
покупця та повернення персонажу лисиці.
Які нововведення реалізував Фокстрот в магазині нового формату? В кінці червня
один з лідерів українського ринку побутової техніки та електроніки – мережа Фокстрот –
відкрив оновлений магазин в торгово-розважальному центрі Термінал (Бровари) під
Києвом. Раніше торговий об’єкт компанії в цьому ТРЦ розташовувався на третьому поверсі,
тепер же він розмістився на першому – прямо навпроти головного входу в торговий центр.
При цьому в компанії повідомили, що це перша торгова точка, де покупці зможуть
познайомитися з новим стилем Фокстрот, що відрізняється від попередніх форматів. Чим
примітний цей магазин і які нові рішення були в ньому реалізовані – у фоторепортажі RAU.
Після переїзду магазину на перший поверх Фокстрот зайняв трохи більше площі – 1680 кв.
м, замість 1500 кв. м на попередній локації. При цьому торгова площа скоротилася з 1130
кв. м до 934 кв. м. За словами директора магазину Ігоря Страха, незважаючи на скорочення
площі, впровадження нових рішень щодо зонування і мерчандайзингу дозволили
збільшити асортимент торгової точки більш ніж на 1000 SKU. Зонування магазину
влаштовано відповідно до потреб українського споживача. Найбільш продавана в Україні
техніка – смартфони. За даними дослідження GfK TEMAX Україна на сегмент
елекомунікаційного обладнання, куди входять і смартфони, в 2018 році припало більше
третини продажів всього ринку техніки та електроніки. Тож не дивно, що в магазині нового
формату Фокстрот саме смартфони розташовані відразу при вході. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

Плюс п’ять: мережа MOYO стала більше
на п’ять магазинів

 DIY & BUILD MARKET
30.07.2019

Компанія MOYO продовжує активно розширювати свою роздрібну
мережу: в липні роздрібна мережа MOYO поповнилася трьома новими і
двома реформатованими магазинами.
За підсумками липня нові магазини відкрилися в Хмельницькому, Харкові та Києві.
Крім того, після розширення почали роботу торгові точки в столиці і Маріуполі. Про це
повідомила прес-служба торгової мережі. Магазин в Хмельницькому став першим у місті і
знаходиться за адресою вул. Проскурівська, 1, тоді як в Харкові, на вул. Полтавський шлях,
152, відкрилося друге «представництво» MOYO. Ще один новий магазин почав роботу в
столичному ТЦ Оазис (пр-т Оболонський, 47/42). Крім відкриття нових магазинів, в MOYO
також продовжують реформат вже діючих торгових точок. Так, в липні після капітального
ремонту MOYO знову відкрився в ТРЦ Аладін (вул. Гришка, 3 А). Також після ремонту і
розширення площі продовжив роботу магазин мережі в Маріуполі (ТРЦ Україна, пр-т Миру,
69). У 2019 компанія MOYO має намір істотно розширити свою мережу. Тому найближчим
часом будуть відкриті нові магазини як в столиці, так і в регіонах. Крім того, діючі
торговельні точки продовжують оновлюватися до нового формату, який в компанії
характеризують чотирма словами: «швидкість, комфорт, зручність і довіру». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Сеть «Комп’ютерний Всесвіт» открыла магазин
нового формата в Хмельницком!
31.07.2019

На прошлой неделе сеть магазинов «Комп’ютерний Всесвіт» провела
праздничное открытие нового магазина в Хмельницком. Об этом сообщает
портал TradeMaster.UA
Это – очередной магазин сети нового формата, выгодно отличающегося от
предшественников площадью (200 м. кв) и форматом! Кроме свежих дизайнерских
решений, магазин может похвастаться следующими преимуществами: - открытая выкладка
товара, что весьма комфортно для покупателей; - наличие гаджетов премиум сегмента; игровая зона и лаундж, где каждый желающий может отдохнуть, выпить вкусный кофе и
продемонстрировать свои геймерские навыки; - широкий ассортимент не только гаджетов,
но также телевизоров и электротранспорта. Программа торжественного открытия
включала беспроигрышную лотерею скидок и подарков для всех гостей, подарки и
розыгрыш ценных призов, фотосессии, угощение и бесплатные покатушки на гиробордах.
Адрес нового магазина «Комп’ютерний Всесвіт»: ул. С. Бандеры, 2А (ТРЦ «Оазис») Площадь
торгового зала – 200 м. кв. «Комп’ютерний Всесвіт» работает на рынке более 17 лет. На
сегодняшний день это - одна из крупнейших сетей, занимающихся розничной торговлей
компьютерной, мобильной техники и аксессуаров, а также предоставляющих полный
спектр сопутствующих услуг.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O)

Новий формат: LPP відкриє в Києві магазин
Sinsay з товарами для дому
31.07.2019

Польська fashion-група LPP орендувала 3600 кв. м в ТРЦ Cosmopolite
Multimall для відкриття магазинів Cropp, House і Sinsay. Останній буде
реалізований в новому розширеному форматі з товарами для дому.
Як повідомили RAU в компанії JLL, яка виступає брокером ТРЦ, торгові об’єкти LPP
розпочнуть роботу вже на початку 2020 року. Пул орендарів комплексу посилюється в
рамках запущеного в 2018 році оновлення об’єкта. При цьому в JLL зазначають, що бренд
Sinsay відкриє в Cosmopolite Multimall магазин площею 1800 кв. м, який стане одним з
найбільших в портфелі бренду в країні. Крім того, він буде працювати в новій концепції, що
включає зону товарів для дому, яка раніше не була представлена в магазинах бренду. «Одна
з цілей – розширити аудиторію торгового центру і зробити його популярним серед
молодих споживачів, чому в тому числі сприятиме залучення модних брендів компанії LPP.
Приємно відзначити, що саме Cosmopolite Multimall був обраний для розміщення магазину
Sinsay в новій концепції, яка поки не представлена в Києві», – коментує старший
консультант відділу торгових площ компанії JLL в Україні Денис Корнута. В JLL також
звертають увагу на залучення в об’єкт й інших рітейлерів. Зокрема, в дитячий кластер, в
доповнення до розважального центру Дитяча планета площею 3500 кв. м, приєдналися нові
магазини Babyshop.ua, Бі, Avtokresla та італійський бренд дитячого одягу iDO. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
JYSK відкриє перший магазин в Черкасах –
в ТРЦ Depo’t center
31.07.2019

Новий магазин міжнародного бренду, що продає товари для будинку в
скандинавському стилі, почне роботу 8 серпня на другому поверсі ТРЦ Depo’t
center, за адресою бульвар Шевченка, 385 і стане 52 – м в мережі.
Площа складе 1300 кв. м. Він буде працювати у форматі «JYSK 3.0», що включає
виставкові зони у вигляді невеликих мебльованих кімнат і нові стелажі з розширеним
асортиментом товарів. Відвідувачі зможуть вибрати все необхідне для облаштування кухні,
ванни, спальні, вітальні, коридору, офісу: серванти, обідні комплекти меблів, килими,
стелажі, ліжка, крісла, стільці, шафи, банкетки, а також матраци, подушки, ковдри і різні
аксесуари для будинку. Концепт також передбачає більше простору, світла і сучасне
дизайнерське рішення в оформленні. “52-й магазин данської мережі в Україні відкриється в
Черкасах, відразу в новітньому форматі 3.0. Тому відтепер жителі Черкас зможуть не тільки
замовляти наші товари онлайн, а й відвідати магазин, щоб ближче познайомитися з
асортиментом і підібрати все необхідне для створення скандинавського затишку у себе
вдома”, – розповів Євген Іваниця, виконавчий директор JYSK в Україні. Також анонсовані
відкриття JYSK в київському ТРЦ SkyMall і Криворізькому Victory Plaza. JYSK (ЮСК) –
міжнародна роздрібна мережа, що пропонує повний асортимент товарів для дому. Її
перший магазин був відкритий в 1979 році в Данії Ларсом Ларсеном, власником JYSK. В
Україні працює 51 магазин JYSK: у Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Херсоні,
Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі,
Полтаві, Білій Церкві та Кривому Розі та інших, а також онлайн-магазин www.jysk.ua.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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ООО "Эпицентр К" откроет два ТЦ малого формата:
в Червонограде Львовской обл.
10.08.2019

ООО "Эпицентр К" (Киев) откроет 10 августа два торговых центра (ТЦ)
малого формата: в Червонограде Львовской области (6 тыс. кв. м) и
Нововолынске Волынской области (4,8 тыс. кв. м).
Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, ритейлер продолжает развивать
сеть торговых центров малых форматов площадью 4-6 тыс. кв. м в районных центрах и
городах областного подчинения. С начала года сеть "Эпицентр" выросла с 49-ти до 54
торговых центра по Украине. "Благодаря появлению торговых центров "Эпицентр" в
Червонограде и Нововолынске созданы новые рабочие места (50 и 55 соответственно), а
местные бюджеты получат свыше 1 млн грн дополнительных поступлений каждый», уточняется в сообщении. Согласно пресс-релизу компании, в новых ТЦ "Эпицентр"
расположены мультибрендовые магазины спортивных товаров Intersport в новом формате,
центр выдачи заказов интернет-магазина 27.ua, форматно-раскроечный участок, кафе,
отделение банка и собственный автомобильный паркинг. Кроме того, в ТЦ "Эпицентр" в
Червонограде будет расположен центр предоставления административных услуг. ООО
"Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того
же года. Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра
Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия",
управлением которых занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42
млрд грн. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 14 июня
2019 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина
Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет
158,6 млн грн. Его руководителем числится Петр Михайлишин.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Що і як купують українці в інтернеті:
дослідження GfK і OLX
25.07.2019

За даними квітневого дослідження GfK, кожен третій інтернеткористувач в Україні купує товари онлайн. Близько 82% при цьому
зробили від 5 до 20 покупок в мережі за останній рік, а ще 17% купували
більше 20 разів.
Згідно зі статистикою GfK, середній дохід покупця, що здійснює покупки онлайн,
склав 5600 грн, що на 44% більше, ніж у тих, хто не роблять покупки в мережі. Інтернетпокупці найчастіше купують побутову техніку і електроніку. За версією GfK, в топ-3
категорії найпопулярніших товарів увійшли (за кількістю покупців категорії від загального
числа онлайн-покупців): побутова техніка і електроніка – 45%; одяг – 43%; косметичні
товари і парфумерія – 37%. Подібна статистика простежується і на платформі OLX, яка
залишається найбільш впізнаваним брендом на ринку сервісних оголошень (92%
респондентів відповіли, що знають ресурс, 77% при цьому його використовують). Так, з
початку 2019 року на платформі найчастіше купували електроніку, дитячі речі – понад 1,2
млн проданих товарів. Одяг та косметика з категорії “Мода і стиль” також потрапили в топ3, з показником в 1,1 млн товарів за останні півроку. Дослідження GfK також показало, що в
порівнянні з осінню 2018 зросли продажі товарів для дому. Це підтверджують і дані OLX –
четверту позицію в рейтингу товарів, які купують на платформі частіше за інших, очолила
категорія “Дім і сад”, – понад 600 000 товарів, зазначених як продані, за останні півроку. Як і
в минулі роки, мотивація для покупки онлайн для різних товарів буває різна. Наприклад,
покупці товарів для дітей, меблів та одягу називали в якості головної причини «нижчу ціну
в інтернет-магазині в порівнянні зі звичайним магазином». Респонденти, які в основному
замовляли одяг і мобільні телефони (не смартфон) відповідали, що їм не подобається
ходити по магазинах і вибирати товар.
Портрет українського онлайн-покупця >>>
За матеріалами rau.ua
Эволюция маркетплейсов. Кто составит
конкуренцию OLX И «Розетке»
31.07.2019

Очень приблизительный аналог интернет-маркетплейса - это
торгово-развлекательный центр. То есть некое место, в котором сторонние
владельцы размещают свои магазинчики, кафе, кинотеатры.
Большая раз ница. По данным аналитического портала Statista, доля электронных
продаж относительно всего объема мирового рынка коммерции в 2018-г. составила 15,3%,
что в денежном эквиваленте составляет $3,1 трлн. При этом такие глобальные маркетплейсы, как Alibaba, Amazon, eBay и Rakuten, сгенерировали примерно 50% всех онлайнпродаж. По прогнозам аналитической компании Forrester Research, в 2022-г. почти 70%
покупок в онлайне люди будут совершать не в "самостоятельных" интернет-магазинах, а на
маркетплейсах. При этом рынок маркетплейсов не ограничивается исключительно
товарами. Он затрагивает также различные сферы услуг: поиск няни, служба такси, аренда
квартиры и т.д. Это общемировой прогноз, но в данном случае Украина движется
полностью в русле мировых тенденций. И движется быстро: уже сегодня в нашей стране
сегмент маркетплейсов является наиболее быстрорастущим направлением в нише онлайнторговли, значительно опережая классические интернет-магазины по скорости роста. Одна
из причин этого в том, что малым предпринимателям часто сложно поддерживать и
рекламировать собственные сайты, им выгоднее работать с площадкой, которая часть
нагрузки берет на себя. Это снижает порог входа и необходимые объемы инвестиций. В
топ-10 самых посещаемых сайтов Украины входят три площадки онлайн-торговли,
которые можно назвать "маркетплейс": OLX.ua, Rozetka.com.ua, Prom.ua. Впрочем, OLX
правильнее называть "классифайд" - этим англицизмом в среде отечественных маркетологов принято обозначать "блок рекламных объявлений, разбитых на рубрики, интернетресурс, специализирующийся на таких объявлениях, обычно частных". То есть в OLX
сосредоточены в основном частные объявления и товары б/у, тогда как, например, в
"Розетке" - новые товары от интернет-магазинов. Есть ли принципиальная разница для
потребителя - вопрос спорный, единого мнения тут нет. Исследование компании GfK
Ukraine на середину 2018 показало, что лидером в сегменте интернет-аукционов и сервисов
объявлений уже который год остается классифайд OLX. 27% опрошенных, называя
интернет-сайты для совершения покупок, в первую очередь упомянули OLX. Это на 43%
больше, чем у других маркетплейсов. По данным самого ресурса, за первые полгода 2018-го
на OLX зарегистрировалось более 4,2 млн новых продавцов. Каждый второй интернетпользователь в Украине заходит на OLX как минимум раз в месяц. В свою очередь,
исследовательская компания TNS утверждает, что в июле 2018?г. у нас в стране лидерами
по охвату аудитории в сфере e-commerce были три сайта: OLX (50,2%), Prom.ua (42,6%),
Rozetka (39,4%). Крупнейшая группа площадок в сегменте онлайн-торговли - это проекты
компании EVO: Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua.
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Все перечисленные сайты представляют собой маркетплейсы разной тематической
направленности. За прошедший год украинцы потратили на них 20 млрд грн, что почти на
70% больше, чем годом ранее. Всего на маркетплейсах в 2018-м покупатели потратили на
54% больше, чем за предыдущий год, а количество заказов выросло на 47%. Средний чек за
2018?г. увеличился на 5%, до 763 грн. Собственная статистика "Розетки": 3,9 млн
доступных к покупке товаров, 789 млн человек посетили магазин в 2018г., 2,5 млн
посетителей в день. Собственная статистика Prom.ua: 111 млн товаров от 237,5 тыс.
компаний, 33,4 млн посетителей в месяц, оборот - 15 млрд грн (данные за 2017-г.).
Новая модель поведения. Быстрое распространение и удобство использования
маркетплейсов формирует новую модель поведения покупателей. Все больше людей
вбивают название нужного им товара непосредственно в поисковую систему маркетплейса,
минуя Google. Например, в США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, Etsy или
Ebay. В Украине доля прямого трафика на Prom - 19%, Rozetka - 30%, ОLX - 44%, Aliexpress 50%. Эта тенденция привела к тому, что меняется бизнес-модель маркетплейсов. В то
время как ритейлеры в большинстве случаев зарабатывают на продажах, маркетплейсы
делают ставку на продвижение товаров и услуг, то есть становятся конкурентами скорее не
для интернет-магазинов, а для соцсетей и поисковиков. На руку им играет и то, что
насущная необходимость для интернет-продавцов - наличие отзывов, которые помогут
покупателю выбрать товар или проверить добросовестность магазина. На сайте интернетмагазина, конечно, тоже может быть масса отзывов, но покупатель не уверен, что они
добросовестные, то есть не написаны самим продавцом. На сайте маркетплейса же
конкурентная среда, там сам владелец площадки не заинтересован в появлении
фальшивых отзывов. Чтобы повысить доверие покупателей, маркетплейсы стараются
внедрять, к примеру, механизмы проверки и сертификации магазинов. Так, в прошлом году
на Prom.ua уже каждый пятый товар был куплен у сертифицированной компании. Для
покупателя безопасность покупок и качественное обслуживание постепенно становятся
более важными, чем самая низкая цена. Также на сайтах маркетплейсов все большее
распространение получают технологии, которые помогают облегчить выбор при онлайнпокупке: дополненная реальность, онлайн-консультации экспертов, автоматическое
сравнение цен и т.д.
Как зарабатывает маркетплейс. Комиссия - самый частый способ монетизации
маркетплейса. Все просто: продавец платит площадке только в том случае, если заработал
сам. Ключевой вопрос в такой модели - какой размер комиссии считать оптимальным.
Строгих правил нет, в условиях Украины обычно размер составляет 5-15%. Такая модель
монетизации лучше всего работает с небольшими чеками (то есть с недорогими товарами).
Маркетплейсам по продаже автомобилей или недвижимости она не подойдет. Подписка модель монетизации, не зависящая от объема продаж. Интернет-магазины, разместившиеся на маркетплейсе, платят определенную сумму раз в месяц или в год. Проблема тут в
том, что клиенты и с большими оборотами, и с минимальными платят одну и ту же сумму.
Потому маркетплейсы, работающие по подписке, пытаются сбалансировать схему и
предлагают несколько ценовых пакетов. Оплата за листинг предусматривает платное
размещение определенных позиций на маркетплейсе. Интерес площадки в высокой цене за
объявление, а магазина - в приоритетности его предложения и реакции на него. Это может
себе позволить не каждый маркетплейс, а только тот, где уже имеется достаточно
контента. Альтернативные варианты - оплата за контакт (продавец платит за контакты
заказчика), оплата за действие (например, когда пользователь бронирует столик в
ресторане через маркетплейс, заведение платит площадке фиксированную сумму), плата за
премиум (бесплатный базовый функционал и премиум-возможности за дополнительную
плату, например, выделить свой товар). Чаще всего, однако, встречается смешанная модель
монетизации. Например, в Prom, кроме классической ежегодной подписки, есть свой
собственный рекламный инструмент продвижения - просейлы, то есть оплата за клики на
товар. Преимущество смешанных моделей в том, что они создают дополнительную
ценность некоторым магазинам в маркетплейсе, но при этом не мешают работать всем
остальным. Успешность формирования украинского рынка интернет-торговли сегодня во
многом зависит от того, как будут развиваться маркетплейсы и сервисы частных
объявлений (классифайды). Тем более что им на пятки наступают уже новые каналы
продаж в Сети - через социальные сети и мессенджеры. Вопрос только в том, когда они
станут реальными конкурентами.
Читать полностью >>>
© Денис Лавникевич
По материалам dsnews.ua
На маркетплейсах EVO за первое полугодие украинцы
купили товаров на 11,7 млрд грн
01.08.2019

На маркетплейсах EVO - Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua - в I
полугодии украинцы приобрели товаров на 11,7 млрд гривен, что на 17%
больше чем за аналогичный период прошлого года.
Количество заказов выросло на 21%, а средний чек - 866 гривен - за год практически
не изменился, говорится в сообщении EVO. 70% покупателей приходят на Prom.ua с
мобильных, из них 40% - это молодые люди в возрасте 25-35 лет. "Мобильные" покупатели
в среднем тратят 617 грн, мужчины на заказ тратят около 432 грн, а женщины - 330 грн.
Через смартфоны покупатели заказали товаров на 2,7 млрд грн (+76% к I пол.2018 года).
Чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, одежду и обувь, косметику,
парфюмерию, также книги, подарки и товары для хобби (пряжу, ткани, декор для шитья и
рукоделия, мягкие игрушки и т.п). Спрос на авторские товары вырос в 1,7 раз. На Crafta.ua
за отчетный период клиенты приобрели товар на сумму 14,8 млн грн (+76%). При этом
средний чек практически не изменился. Средний чек в этом интернет-магазине 520 грн. По
количеству заказов в топе дизайнерские товары для дома: посуда ручной работы, декор
для прихожей, кашпо для цветов. Также спросом пользуются трендовые аксессуары и
украшения: экосумки, кожаные кошельки, расшитые броши и серьги. Вещи с рук. В Shafa.ua
украинцы потратили на покупку вещей с рук 213 млн грн (+25%). За вещи в хорошем
состоянии отдавали в среднем 258 грн. что существенно ниже среднего по рынку и растет
год к году всего на 15% (и то, преимущественно, за счет роста продаж новых вещей,
которые раньше на сайт добавляли реже). В топе популярных товаров - женские платья,
босоножки, футболки, кроссовки, джинсы.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Уряд нормативно визначить, що таке фудкорти,
бургерні та лаундж-бари
22.07.2019

У Мінрегіоні планують оновити державні будівельні норми з
проектування підприємств громадського харчування, ввівши їх сучасну
класифікацію замість старої радянської.
«У діючих нормах ДБН щодо закладів харчування містяться тільки такі їх різновиди:
ресторани-бари, кафе, кав’ярні, кафе-бари, кафе-пекарні, кафетерії, закусочні (пельменні,
вареничні, піцерії, котлетна, млинцеві і т. д.), Бари, нічні клуби, пивні зали, їдальні, буфети
тощо. Але зовсім не визначені такі сучасні установи як фаст-фуд, вулична їжа (стрітфуд),
фудкорти, лаундж-бари, бургерні, кондитерські, паби, суші, детокс-, спорт-і smoky-бари та
інші», — повідомив заступник міністра регіонального, розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Лев Парцхаладзе. Також ніяк поки не врегульовано питання
зміни або перекваліфікації одного різновиду закладу до іншого. Тому зараз спільно з
рестораторами та експертами з будівництва йде розробка нових норм.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news

Читайте також: Скільки кияни готові витрачати
в кафе і барах – дослідження >>>

.

Мережу ресторанів Kumpel Group очолив
колишній топ-менеджер ОККО
23.07.2019

На початку липня в одній з найбільших ресторанних компаній
України Kumpel Group запровадили посаду CEO для подальшого системного
розвитку мережі. Об этом сообщает портал rau.ua
Генеральним директором Kumpel’ Group став Андрій Янчук, який має багаторічний
успішний досвід у розвитку й управлінні мережевим бізнесом. Зокрема, упродовж
попередніх десяти років він очолював та активно розвивав напрямок ресторанного бізнесу
в мережі АЗС ОККО. Під його керівництвом на ринок вивели три бренди ресторанів
Pastamia, HotCafe, MeiWei, були розроблені та реалізовані операційні моделі забезпечення й
управління цим бізнесом, впроваджені власні стандарти обслуговування клієнтів та якості
продукції, а ресторани ОККО зайняли провідне місце на ринку у своєму сегменті. «У мене є
досвід, вміння та бажання реалізовувати системні підходи в управлінні. Сподіваюся, що мої
компетенції в поєднанні із надбаннями Kumpel Group забезпечать можливості подальшого
зростання компанії, розвиток нових напрямків бізнесу, відкриття нових авторських
ресторанів. У зв’язку із цим у подальшому можливі зміни, підсилення команди. Загалом, має
відбутися синергія креативності та системності, яка забезпечить правильну основу для
впровадження змін, покращень», – прокоментував своє призначення Андрій Янчук. За його
словами, зараз відбувається етап активного знайомства із командами ресторанів та
комплексний аудит роботи мережі, на основі якого розроблятимуться сценарії подальшої
оптимізації та розвитку та пропонуватимуться відповідні інструменти. Нагадаємо, Kumpel
Group була заснована у 2008 році, коли львівський ресторатор Марк Зархін відкрив перший
у Львові ресторан із пивоварнею у закладі та автентичною галицькою кухнею – Кумпель. На
сьогодні мережа об’єднує сім закладів, дві пивоварні, крамниці та екскурсійне агентство
Кумпель-тур. Мережа популяризує галицьку кухню, у ресторанах відновлюють давню
рецептуру та створюють нові страви; клієнтам пропонують власне свіжозварене крафтове
пиво; також активно розвивається співпраця із локальними фермерськими
господарствами: вони постачають екопродукти для ресторанів та крафтових крамниць.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Делікатеси в офіс: чому українські ресторани розвивають
власні служби доставки
24.07.2019

Власники Сушія, il Molino, Star Burger, Mafia, Salateira та інших
ресторанних мереж про роботу з Glovo і UberEats, власних кур’єрів і майбутнє
ринку доставки ресторанної їжі.
Все більше українців вважають за краще не тільки відвідувати кафе і ресторани, а й
замовляти улюблені вишукані страви додому або в офіс. Згідно з дослідженням McKinsey,
що проходило в 16-ти країнах, глобальний ринок доставки їжі вже досяг €83 млрд, або 1%
від всього ринку громадського харчування. При цьому 90% всіх замовлень доставляється
безпосередньо з ресторанів власними кур’єрами мережі. У той же час в Україні, за даними
інтернет-сервісу Eda.ua тільки 75% клієнтів замовляють їжу безпосередньо в закладах. На
українському ринку думки розділилися: одні вважають, що краще працювати з власною
доставкою, інші вибирають агрегатори – eda.ua ,Glovo, UberEats та інші. RAU проаналізувала:
в чому переваги і недоліки кожного з варіантів. Український ринок кур’єрської експресдоставки переживає небувалий зліт. Тільки за останній рік в країні почали роботу два
міжнародні гіганти – Glovo і UberEats. Але далеко не всі ресторатори хочуть і готові з ними
співпрацювати. У квітні 2019 року Дмитро Борисов заявив про запуск власного сервісу
безкоштовної доставки. Спочатку їжу вирішили доставляти за форматом Domino’s: доставка
в радіусі 2 км від закладів групи і тільки страв швидкого приготування. Таких у “Сім’ї
ресторанів Діми Борисова” предостатньо – Білий налив, Dogz & Burgerz, Philadelphia тощо.
Вартість однієї комплексної позиції, наприклад, Philadelphia Roll & Bowl на вул. Шота
Руставелі в Києві, становить 139 грн. Але не всі є новачками в темі доставки їжі. Мережа
ресторанів японської кухні Сушия вже в 2011 році запустила власну доставку. З тих пір
компанія збільшила кількість машин з кур’єрами з 15 до 80 і не розглядає можливість
співпраці зі сторонніми сервісами. “Власна доставка завжди вигідніша, але важча, – вважає
Майкл Дон, співзасновник USG Holding, до якого входять такі ресторанні мережі, як Сушия, il
Molino, Tbiliso та інші. – Управління великим відділом доставки – це чимало турбот, але все
це реально і це рентабельно». Своїми силами компанія доставляє їжу також з il Molino. А ось
інші заклади USG Holding працюють з Glovo і UberEats. «Невеликим мережам простіше
займатися доставкою через посередників», – пояснює ресторатор. За його словами, власну
доставку є сенс запускати, тільки якщо є хороше покриття міста: хоча б 50% районів міста.
«Якщо у компанії немає власної інфраструктури, яка змогла б забезпечувати власну
доставку, то найвигідніше працювати з Glovo. Одна справа смачно готувати, інша – вчасно
доставляти замовлення», – окреслює тенденцію співзасновник мережі Mafia, а також Casta,
Georgia, BAO та інших Тарас Середюк. У Mafia воліють працювати на два фронти – як з
власною доставкою, так і через посередників. У компанії вважають, що частина українських
споживачів люблять робити замовлення в інтернеті і такі сервіси, як Glovo і UberEats
охоплюють до 90% таких клієнтів. В fast-healthy мережі Salateira воліють працювати
виключно з агрегатором. Для більш комфортної співпраці з Glovo навіть планують
запустити окрему Dark Kitchen – кухню, яка буде працювати виключно на доставку. «Ми не
займаємося мікрологистикою, для успіху в будь-якому бізнесі важливий фокус уваги», –
заявив CEO і керуючий партнер Salateira Олександр Савилов. За словами підприємця, успіх
Salateira полягає в тому, що мережа сфокусована на їжі та сервісі. “Я вважаю, що всі
ресторани, які створюють власну службу доставки, займаються єрундою. Вони повинні
віддати це на аутсорсинг і займатися тим, що вміють, а конкретно – їжею», – пояснив він.
Співпрацею з Glovo в Salateira більш, ніж задоволені. Зараз один тільки ресторан на
Володимирській обробляє близько 80 замовлень на день. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

C нуля до крупнейшей сети ресторанов черноморских продуктов.
Бизнес-история компании "Черноморка"
24.07.2019

Казалось бы, чего проще – продавать в Украине рыбу, выловленную в
Черном море. Но самой успешной в этом бизнесе, пожалуй, оказалась
предпринимательница и ресторатор Ольга Копылова.
Ольга Копылова с мужем владеет самой крупной сетью ресторанов морепродуктов –
“Черноморка”, которая управляет 11 заведениями, а также собственным выловом в Одессе.
В компании работают 700 сотрудников. А начинала Ольга с того, что возила в метро
ресторанам рыбу. Семь лет назад Ольга решила подзаработать и перепродать черноморскую рыбу, которую ей передал одноклассника из Севастополя. Так началась история самого
популярной сети киевских ресторанов черноморской рыбы “Черноморка”. В то время Ольга
работала администратором в киевском ресторане Maiami. А рыбу одноклассника взяла,
чтобы подзаработать. Оценив потенциальную прибыль, Ольга решила, что ее проще
пожарить и съесть самой. Так и сделала и угостила ею директора Maiami. “Давай у нас в
меню попробуем эту рыбу”, – неожиданно предложила директор. Так и сделали. Черноморская рыба пользовалась спросом среди гостей – Ольга показывала и рассказывала, что она
свежая, только вчера привезена из Крыма. За Maiami последовало еще несколько
заведений, в которые Ольга возила рыбу в метро в нерабочие дни.
От работника ресторана к предпринимателю >>>
По материалам retailers.ua
Дрип-кофе от WOG появится в крупнейших
аэропортах Украины
25.07.2019

Речь идет о молотом кофе в одноразовых пакетиках-фильтрах, которые
позволяют заваривать напиток кипятком прямо в чашке в любых условиях. Об
этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
"Ранее набор для самостоятельного заваривания напитка по дрип-технологии был
доступен в поездах Интерсити, теперь его можно приобрести и в аэропортах Киева и
Львова, взять с собой на борт самолета и насладиться ароматным кофе на высоте 10 тысяч
метров. Достаточно установить фильтр-пакет в чашку, налить горячей воды, и вы получите
идеальный кофе и незабываемое путешествие", - говорит бренд-бариста WOG Катерина
Кича. В набор для самостоятельного заваривания напитка по дрип-технологии, стоимость
которого составляет 35 грн, входит бумажный фильтр-пакет с молотым кофе свежей
обжарки весом 9,5 граммов и фирменный стакан. Для приготовления вкусного ароматного
кофе вам понадобится добавить 160-170 мл горячей воды. В составе дрип-кофе от WOG
уникальный бленд с кофейных зерен с Бразилии, Колумбии и Уганды, который обладает
шоколадным, ореховым вкусом, цитрусовой кислинкой и долгим послевкусием. До момента
попадания в фильтр-пакет, кофе проходит ряд процессов. Чтобы максимально раскрыть
потенциал и сформировать вкус кофе, после обжарки зерна отлеживаются около 7 дней.
После чего зерна смалываются и упаковываются. Для сохранения вкуса и аромата кофе в
упаковке содержится азот.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

31.07.2019

Кафе-кондитерська Make My Cake на вулиці Станіславського, 2/5 у Києві
припиняє роботу. Замість неї відкриють схожу за форматом кондитерську під
новою назвою, прокоментував співзасновник Олег Ніколаєв.
Водночас одеський бізнес мережі продовжить роботу під керівництвом
співзасновниці Вікторії Байбузи. У 2017 році одеська мережа кондитерських Make My Cake
відкрила два заклади у Києві – на вулицях Мечникова і Станіславського. Кондитерська на
Мечникова не працює вже понад рік. «Ми допрацьовуємо під брендом у Києві 2-3 тижні.
Коли буде готова нова айдентика, змінимо назву та логотип і будемо далі працювати.
Команда, яка сформувалась у Києві, лишається. Макарони і кава лишаються. При новій
концепції ми також будемо кафе-кондитерською, тільки трохи зміниться асортимент», –
розповів Олег Ніколаєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua
Киевская кофейня ONE LOVE Coffee вошла
в рейтинг лучших кофеен мира
31.07.2019

Киевская кофейня ONE LOVE Coffee вошла в рейтинг 50 лучших кофеен
мира по версии туристического издания Big 7 Travel, заняв 28-е место в
списке. Об этом сообщает портал bzh.life
Кроме того, как пишет Blackfield Coffee, в рейтинг также попала венская кофейня
Fenster Cafe от украинца Саши Ямкового, которую ранее признавали одной из лучших
кофеен Европы. Вот что пишет Big 7 Travel про киевскую кофейню: "ONE LOVE Coffee
находится в четырех точках Киева. Но есть у этой кофейни исключительно красивая
локация в местном художественном центре. Здесь готовят вкусный традиционный кофе,
также можно заказать Chemex, V60, Aeropress и пуроверы". Основатель ONE LOVE Coffee
Владимир Задирака в комментарии Blackfield Coffee отметил, что считает это победой не
только его кофейни, но и всей кофейной культуры Украины. "Я привык думать о нашем
деле как о деле всей культуры страны, поэтому хотел бы разделить эту награду со всеми
нашими коллегами", – сказал он. Первое место в рейтинге заняла кофейня Simple Kaffa из
Тайваня. Это заведение, расположенное в столичном Тайпее. Второе – берлинская сеть
кофеен The Barn, на третьем оказалось заведение Mel Coffee Roasters, расположенное в
Осаке, Япония. Вот как выглядит топ-10 лучших кофеен мира по версии Big 7 Travel: Simple
Kaffa (Тайбэй, Тайвань); The Barn Roastery (Берлин, Германия); Mel Coffee Roasters (Осака,
Япония); Peixoto Coffee Roasters (Чендлер, США); Negro Cueva de Cafe (Буэнос-Айрес,
Аргентина); VCR (Куала-Лумпур, Малайзия); Pallet Coffee Roasters (Ванкувер, Канада); Bob
Coffee Lab (Бухарест, Румыния); Yardstick (Манила, Филиппины); Anthracite Coffee (Сеул,
Южная Корея). Ранее мы сообщали, что в Киеве в скором времени планируют открыть
кофейню "Ліс", которая будет работать в формате zero waste.
Читать полностью >>>
По материалам bzh.life
Новини ресторанів та кафе: Чорноморка, Kyiv Food Market,
Реберня, Пузата Хата та інші

Шість основних принципів від Андрія Худо, які
допомагають працювати з грошима

02.08.2019

25.07.2019

Співзасновник Холдингу емоцій !FEST Андрій Худо на сторінках
корпоративного блогу розповів про свої принципи, які допомагають
працювати з грошима, та інвестування у !FEST.
Андрій Худо, власник львівського “Холдингу емоцій”, в який входять Криївка, П’яна
вишня, Львівські пляцки, Реберня та інші, Андрій Худо в колонці для онлайн вибання
МАНІ!FEST розповів про кредитування, технології, важливість планування та інвестування
у Холдинг емоцій !FEST. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mani.fest.lviv.ua
Владельцы ресторана "Вітряк" сохранили
мозаику 70-х годов
30.07.2019

Новые владельцы легендарного киевского ресторана "Вітряк",
открытого еще в 1967 году, согласились сохранить мозаику украинских
художников Виктора Зарецкого, Аллы Горской и Бориса Плаксия "Ветер".
"Редкий пример для Украины, когда владельцы и арендаторы, которым посчастливилось иметь на своем заведении модернистскую архитектуру или монументальное искусство, превращают их в примеры, а не разрушают", - говорится в сообщении на странице
Ukrainian Modernism в Facebook. Как рассказали в сообществе, в 2017 г. у ресторана "Вітряк"
появились новые владельцы, мозаика "Ветер" была закрыта. Когда киевский искусствовед
Женя Моляр узнала о потере ценной мозаики, она связалась с владельцем и рассказала ему
о ценности мозаики и трагической судьбе Аллы Горской. После долгих переговоров
владелец согласился раскрыть мозаику. Женя Моляр написала экспликацию, ее изготовил
ресторан и поместил возле мозаики. На "открытие" мозаики были приглашены
родственники и коллеги Аллы Горской, ресторан "Вітряк" угощал гостей шампанским.
Ранее мы писали о том, что во Львове разрушили мозаическое панно "Океан", которому
было более 35 лет. Мозаика находилась на фасаде рыбного магазина "Океан".
Читать полностью >>>
По материалам bzh.life
Menu Group придбала eda.ua та створює в Україні
новий сервіс доставки їжі
30.07.2019

Menu Group, новий сервіс доставки готової їжі почне роботу орієнтовно
восени. У розвиток українського представництва компанія має намір
інвестувати понад 100 млн грн.
Щоб прискорити вихід на український ринок, міжнародний оператор придбав один
із перших вітчизняних сервісів з доставки готової їжі з ресторанів: eda.ua. За офіційною
інформацією, eda.ua надає послуги доставки їжі з понад 1500 ресторанів 29-ти міст України.
Сума угоди не розголошується. Таким чином, в Україні – після Glovo і UberEats – з’являється
ще один міжнародний гравець, який надає послуги доставки готової їжі з кафе і ресторанів.
Menu Group вже працює у Вірменії, Грузії та Білорусі. До кінця року компанія планує вийти
на показник GMV в розмірі $35 млн, і досягти планового показника виручки в $10 млн.
Ваган Керобян, засновник Menu Group, з оптимізмом дивиться на перспективи компанії в
Україні: “Обсяг ринку доставки готової їжі в Україні становить 10-15 млрд грн, і зростає
стрімко – мінімум на 20% в рік. У найближчі два роки ми маємо намір вкласти в розвиток
українського проекту як мінімум 100 млн грн”. Також бізнесмен додав, що в Україні
компанія буде дотримуватися гібридної моделі бізнесу – самостійно доставляти
замовлення готової їжі в 10-ти містах під фірмовим брендом menu.ua, а також працювати як
агрегатор в 29-ти населених пунктах. Довідка. Menu Group UK LTD -міжнародна компанія,
яка об’єднує в собі служби доставки їжі з ресторанів у Вірменії, Грузії та Білорусі. Сервіс
займає в СНД перше місце за обсягами доставки готової їжі (крім Росії). На даний момент
проект об’єднує близько 2000 партнерів-ресторанів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Make My Cake припиняє роботу: на Станіславського
запустять інший формат

Kyiv Food Market і триповерхова Реберня в Києві, ювілейна
Чорноморка, а також Mister Cat в ТРЦ Ocean Plaza, Пузата Хата в Dream Town
та інші. Обзор подготовил портал rau.ua
Kyiv Food Market в Києві відкриють у вересні. Київський ресторатор Михайло
Бейлін і його Одеський колега Алекс Купер планують у вересні відкрити фуд-хол площею
1600 кв. м в будівлі недалеко від заводу Арсенал. Про це йдеться в статті НВ Бізнес. В
будівлі розмістяться 24 заклади. Відкриття фуд-холу заплановано на вересень, розповів
виданню Михайло Бейлін, якому належить мережа ресторанів La Famiglia: Vino e Cucina,
Piccolino, Vero Vero та інші. “Будівля, де відкриється фуд-хол, не належить заводу Арсенал і
знаходиться в приватній власності», — уточнив він. У цьому проекті він виступає
партнером відомого ресторатора Алекса Купера, який відкрив в Одесі фуд-хол аналогічного
формату — “Городской рынок еды”. Також Алекс управляє ще рядом відомих ресторанів в
Південній Пальмірі, серед яких Молодість, Cooper Burger, Givi to me та інші. За словами
Бейліна, в Kyiv Food Market відкриються заклади його і Купера, 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.
Триповерхова Реберня в Києві. Аналог культового львівського ресторану “Реберня
під Арсеналом” відкрився 19 липня в Києві на Андріївському узвозі, 2. Як повідомили RAU в
Холдингу емоцій !FEST, площа закладу становить близько 1000 кв. м. В меню традиційно
можна знайти ребра на вогні, скумбрію на грилі, овочеве асорті, фірмове пиво «Зеник» та
інше. Також на першому поверсі ресторану почав працювати бар п’яна Вишня. Нагадаємо, 2
травня Холдинг емоцій !FEST відкрив на території !FESTrepublic у Львові другий ресторан
Реберня. Ще один вже 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 і Львівська Майстерня Шоколаду.
Чорноморка на Великій Васильківській у Києві. Мережа ресторанів Чорноморка
поповнилася 2 серпня десятим закладом. Об’єкт знаходиться на Великій Васильківській, 49
а, в Києві і складається з декількох просторих залів, оформлених в білих і синіх кольорах. У
меню представлені супи, основні страви і салати. Також у закладі можна придбати свіжу
рибу, включаючи барабулю, кефаль, ставриду, камбалу, бички, дунайський оселедець, мідії,
креветки, рапани, устриці і багато іншого. Компанія Чорноморка заснована в 2013 році і вже
шостий рік поставляє власний улов в більш ніж 300 ресторанів і супермаркетів України. За
словами Ольги Копилової, засновниці і генерального директора мережі гастролавок
Чорноморка, в 2019 р. планується розширити мережу на близько 20 точок тільки по Києву.
Пузата Хата в ТРЦ Dream Town. У першій частині ТРЦ Dream Town відкрився
ресторан Пузата Хата. Об’єкт мережі розташується на третьому поверсі торгового центру в
Атріумі “Франція”. Дизайн закладу витриманий в стилі “шапіто”. Перший заклад мережі
відкрив свої двері ще в 2003 році, а зараз вона налічує 36 ресторанів у Києві, Харкові, Дніпрі,
Запоріжжі, Львові, Одесі та Луцьку. В асортименті представлено близько 300 страв.
Mister Cat в ТРЦ Ocean Plaza. 3 серпня в столичному ТРЦ Ocean Plaza мережа лофтпіцерій Mister Cat відкриє новий заклад. На двох рівнях розмістяться зали для некурців і
курців, відкрита кухня і кальян-зал. У меню, крім піци, можна буде знайти гриль, фаст-фуд,
пасту, салати. У розділі азіатської кухні будуть представлені супи, локшина, рис і боули.
Любителям японської кухні запропонують класичні поєднання риби з вершковим сиром і
сети з 2-5 видів морепродуктів. У барному меню — коктейлі, шоти, безалкогольні мікси. Як
повідомляє компанія, Новий Mister Cat стане 12-м в мережі.
HANAMI restaurant & bar в ТРЦ Європарк. У червні в столичному ТРЦ Європарк
відкрився ресторан HANAMI restaurant & bar. Як повідомляє компанія UTG, яка стала
брокером угоди, заклад має окремий вхід і розташований на двох рівнях торгового центру
загальною площею 420 кв. м. Ресторан став четвертим в мережі HANAMI restaurant & bar. У
меню представлена японська, американська та європейська кухні. Для дітей виділена
дитяча кімната площею 40 кв. м. А для цінителів кальяну повністю відведений третій
поверх ресторану.

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

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

Pesto Cafe в “Детском мире”.24 липня в київському “Детском мире” на вул. Андрія
Малишка, 3 А, відкрився ресторан італійської кухні Pesto Сafe. Як повідомляє офіційний
Facebook компанії, заклад став 17-м за рахунком в мережі. У меню представлена домашня
паста, піца, равіолі, брускети, різотто, салати і десерти. Для самих маленьких гостей до 7
років працює дитяча кімната з нянею, для дітей у віці 7-15 років — тінейджерська. Також є
окрема кімната матері і дитини.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Госпродпотребслужба закрыла в Киеве сеть
из 18 пиццерий Il Molino
09.08.2019

В ходе плановой проверки сети Il Molino был обнаружен ряд
нарушений, принято решение о временном прекращении деятельности
заведений по производству и обороту пищевых продуктов.
“В ходе плановой проверки сети заведений общественного питания Il Molino были
выявлены многочисленные нарушения, а именно: оборудование не поддерживается в
чистоте и в рабочем состоянии, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на
всех стадиях производства, переработки и/или обращения, нарушаются температурные
режимы во время размораживания пищевых продуктов”, - сказано в сообщении Главного
управления Госпродпотребслужбы в Киеве. Кроме того, по результатам лабораторных
исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствие готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям, что может представлять
угрозу для здоровья человека. По итогам проверки главным государственным инспектором
Киева были приняты решения о временном прекращении деятельности по производству и
обороту пищевых продуктов. Также предоставлены предписания об устранении нарушений требований законодательства и составлены протоколы за нарушение параметров
безопасности, установленных законодательством о пищевых продуктах. “Оператор сети
ООО “Терраса” будет привлечено к ответственности за нарушение законодательства о
пищевых продуктах”, — отмечают в ведомстве. В свою очередь на странице Il Molino в
Facebook опубликовано заявление, в котором выводы Госпродпотребслужбы названы
необъективными и не соответствующими действительности. В заявлении утверждается,
что постановления о прекращении деятельности предприятия не выносилось, так как для
этого нетоснований, а все рестораны сети работают по обычному графику. “Да, у нас
происходили плановые проверки Главным управлением Госпродпотребслужбы, но похоже,
что эти проверки были направлены на то, чтобы не дать честному бизнесу работать, а не на
выявление нарушений… Проверки не выявили существенных нарушений, а на те немногие
нарушения, которые обнаружили, были предоставлены возражения в письменном виде”, —
заявляют в компании. Сеть также утверждает, что инспекторы отказались брать
арбитражные пробы продукции чтобы предоставить их независимой лаборатории. В это же
время, как утверждают в компании, результаты анализов независимой лаборатории не
обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, представляющих угрозу для
жизни или здоровья человека. il Molino — сеть демократичных ресторанов итальянской
кухни. По данным на сайте сети, первый ресторан семьи il Molino был основан группой
компаний USG Holding в декабре 2010 года. На сегодняшний день сеть насчитывает 18
ресторанов и службу доставки.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 MEDICINE & HEALTH

Здоровий рух. Що і чому іноземці
лікують в Україні
04.08.2019

Кількість іноземців, які приїжджають в Україну заради медичних
послуг, наближається до 100 тис. на рік. Журнал НВ дізнався, для чого і чому
закордонні пацієнти їдуть в українські клініки.
«В американській клініці мені зробили знімок зубів, розписали курс процедур і
призначили лікування, - розповідає українка Ганна Коновалова, яка вже три роки живе в
Північній Кароліні. - Я ввічливо сказала «спасибі» з думкою, що поїду в Україну і все це
зроблю там". Коштів Коноваловій не бракує: чоловік працює в солідній компанії, а його
хороша, за місцевими мірками, страховка передбачає стоматологічні послуги для всієї
родини. Проте українка визнає: навіть з урахуванням страховки деякі медичні послуги
родині обходяться дешевше в рідній Україні. «Страховка покриває 75% витрат, але навіть у
цьому разі мені нарахували $2.700 за лікування зуба», - пояснює Коновалова. Й одразу
хвалиться своєю винахідливістю: в Києві у приватного стоматолога таке ж лікування їй
обійшлося всього за $200, а ще вдалося рідню побачити. За статистикою, так міркує і
лікується не тільки Коновалова: за даними Української асоціації медичного туризму
(УАМТ), торік до вітчизняних лікарів звернулося понад 60 тис. іноземних пацієнтів, до того
ж частина з них народилася в Україні і давно живе за кордоном. І ця тенденція стійко
наростає. Для порівняння: у 2012-му в Україну по медичну допомогу приїхали 44 тис.
іноземців. Найчастіше громадяни інших країн їдуть у вітчизняні клініки лікувати зуби,
боротися із безпліддям і робити пластичні операції. Один такий пацієнт, за підрахунками
експертів, залишає в Україні в середньому $2.000?2.500. І навіть за такого чималого чеку
співвідношення ціни і якості дає можливість українським лікарям впевнено обходити колег
з Ізраїлю та Німеччини в боротьбі за прихильність медичних мандрівників, адже низку
операцій українські медики роблять на 30?70% дешевше, ніж світові фахівці. Наприклад,
видалення варикозної сітки в Україні обійдеться як мінімум за 28 тис. грн, тоді як у Європі
за ту ж процедуру доведеться викласти втричі більше. Істотна різниця змушує іноземців
закривати очі на далекий від ідеального український сервіс у медичній сфері. Гроші вагома, але зовсім не єдина причина для вибору України як країни лікування. «Почала
покращуватися візова політика з низкою арабських держав на кшталт Бахрейну й ОАЕ, коментує тенденцію президент УАМТ Віолетта Янишевська. - У нас, як і раніше,
залишається лояльне законодавство у сенсі лікування стовбуровими клітинами,
репродукції та сурогатного материнства». Крім того, великий вибір фахівців на будь-яку
кишеню і клініки з унікальними методиками роблять Україну перспективним напрямом
світового медичного туризму.
Мисливці за лікарями. З кожним роком кількість поціновувачів української
медицини зростає, свідчить офіційна статистика. Якщо в 2016-му лікуватися до
вітчизняних клінік приїхали 51 тис. іноземців, то в 2017-му ця цифра зросла до 53 тис., а в
2018-му показник становив уже 60 тис. Такими повільними темпами Україна поступово
нарощує обороти після революційного 2014-го, коли потік медтуристів упав майже вдвічі,
до 24 тисяч, загалом за рік. «Україна тоді була в чорному списку [для мандрівників], і багато
іноземців не хотіли їхати», - пояснює Янишевська, згадуючи, що тоді сюди приїжджали
лікуватися здебільшого вихідці з України, які живуть за кордоном. Зараз же до в'їзного
потоку приєднуються жителі країн-сусідів, Китаю та арабського світу, останні завдяки
полегшенню візового режиму. Приймають таких пацієнтів понад 120 клінік країни - вони
найчастіше працюють через міжнародних провайдерів, компанії-посередники, які за
невеликий відсоток підшуковують пацієнтові клініку за кордоном, зважаючи на його
потреби. Серед переліку українських медпослуг найбільший попит має, за даними УАМТ,
стоматологія: лікувати зуби торік приїхали 27% всіх іноземних пацієнтів. Головний
аргумент на користь українських фахівців - низькі ціни на естетичні процедури, які
зазвичай не покриває страховка в Америці чи Канаді. «У нас був випадок, коли пацієнт
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приїхав з Австралії замінити весь зубний ряд, і тут це йому обійшлося дешевше [ніж в
Австралії], навіть з урахуванням вартості перельоту і проживання», - зазначає Янишевська.
Тут таки вона називає вартість протезування в Ізраїлі: там за таку процедуру довелося б
викласти $100 тис., тоді як в Україні йдеться лише про кілька десятків тисяч доларів. Втім,
найактивніші медичні туристи - представники української діаспори. Олег Красилівський,
який живе в Берліні, понад десять років регулярно поєднує поїздку додому з походами до
зубного. І зовсім не з метою економії, підкреслює він. «Німецькі лікарі радикальніші, вони
не хочуть возитися, - пояснює Красилівський. - Мені збиралися видалити зуб, але наш лікар
знайшов спосіб зберегти його». Також Красилівський, учасник емігрантського оточення
Німеччини, розповідає, що нерідко приїжджі погано знають німецьку, і їм простіше поїхати
в Україну, аніж під час кожного походу до лікаря доплачувати перекладачеві. Зі схожою
проблемою зіткнулася й Ірина Мельникова, яка нещодавно переїхала до чоловіка в Прагу.
За її словами, з місцевими лікарями важко порозумітися навіть англійською, тому всі
питання щодо здоров’я сім'я, як і раніше, вирішує в Києві. «В Україні ти можеш
зателефонувати і записатися на завтра, - розповідає Мельникова. - А тут все працює інакше.
Якщо ти не вмираєш, то, будь ласка, в порядку загальної черги». Вона нарікає, що навіть
маючи дорогу страховку, якщо пацієнт звертається у клініку із зубним болем або
температурою, його записують на прийом до лікаря у кращому разі через два тижні.
По дитину в Україну. Ще один популярний напрям для медичних туристів, що їдуть
в Україну, - це репродуктивна медицина. Українські лікарі останнім часом досягли успіху в
технологіях штучного запліднення, а донорство яйцеклітин і сурогатне материнство тут
поки ніяк не регулюється законом, на відміну від багатьох європейських країн. Тому в
Україну їдуть охочі завести дитину з усього світу - від Китаю до європейських країн на
кшталт Іспанії та Італії. Уже по другу дитину в Україну приїхала 47-річна британка Сара вона не наважилася назвати своє прізвище пресі, оскільки тримає спосіб зачаття у таємниці
від своєї сім'ї. Вперше Сара звернулася до Інституту репродуктивної медицини два роки
тому і вдало народила дочку завдяки програмі штучного запліднення з використанням
донорської яйцеклітини. Така процедура заборонена в деяких країнах Європи, пояснює
Сара. «Мені потрібно було знайти країну, в якій, по-перше, це законно, а по-друге, оскільки у
мене світле волосся і блакитні очі, мені потрібен був хтось схожий на мене», - каже вона.
Лікар-репродуктолог Ірина Кононенко, яка опікувалася Сарою, каже, що іноземні пацієнти
почали більше довіряти українським лікарям. «За останні 10 років географія пацієнтів
збільшилася, - говорить Кононенко. - Якщо раніше до нас зверталися тільки емігранти або
пари, де один із подружжя іноземець, то зараз також приходять пари, де вже обоє іноземці».
Ще один популярний напрям для медичних візитів в Україну - пластична хірургія. По такі
послуги сюди їдуть 14% медтуристів. Охочих покращити зовнішність приваблюють
запропоновані знайомими фахівці і демократичні ціни, приблизно вдвічі-тричі нижчі, ніж у
сусідній Європі, запевняють українські лікарі. Наприклад, якщо в Україні збільшення
грудей обійдеться максимум у $10.000, то в Іспанії, Німеччині чи Ізраїлі від цієї суми цінник
тільки стартує. «Хороші результати операцій працюють як циганська пошта серед наших
співвітчизників за кордоном», - зі знанням справи каже Василь Пінчук, директор клініки
пластичної хірургії Certus. За останні кілька років іноземці становили приблизно 25% від
загального потоку його пацієнтів. Хоча дев’ять із десяти серед них - етнічні українці,
зізнається Пінчук і розповідає, що своїх пацієнтів-іноземців для їхньої зручності нерідко
консультує дистанційно, за допомогою месенджерів. Також його клініка готова забронювати для клієнта житло, розрахувати оптимальний переліт і навіть скласти екскурсійні
маршрути. Тим часом унікальні методики реабілітації українських лікарів підкорюють світ.
Наприклад, у Львові та Трускавці понад 20 років приймає пацієнтів, зокрема з-за кордону,
Реабілітаційна клініка Козявкіна, де за допомогою унікального методу лікарі допомагають
пацієнтам із ДЦП та аутизмом. Тут лікуються вихідці з 70 країн, каже заступник директора
клініки з медичних питань Михайло Гордієвич. «Кількість таких пацієнтів за останні тричотири роки сягнула 300?400 осіб на рік», - прикидає лікар. І незважаючи на значний прайс,
від $3.000?4.000 за двотижневий курс, до кінця цьогоріч вже всі місця розписані. Кількість
запитів постійно зростає, каже Гордієвич, і, щоб впоратися із величезним попитом серед
європейських і арабських пацієнтів, клініка відкрила філії в ОАЕ і на Кіпрі.
Привабити мед туриста. В ід розвитку медичного туризму виграють не тільки
приватні клініки, а й економіка загалом: за підрахунками УАМТ, медтуристи в 2018 році
тільки на лікування витратили в Україні приблизно $150 млн. «Пацієнт у середньому живе
в країні вибору близько тижня і приїжджає найчастіше з одним-двома супутниками, підраховує Янишевська. - А якщо порахувати, що вони їдять, живуть і залишають гроші як
туристи, то це десь плюс ще 60 млн». Тим часом на медичному туризмі чудово заробляють
країни, відомі своїми досягненнями в галузі медицини. Серед них Ізраїль, Німеччина та
Сінгапур. До того ж німецькі та ізраїльські клініки мають настільки сталий потік клієнтів,
що не потребують додаткової промокампанії. А експерти підкреслюють, що нинішній
добрій репутації ізраїльської медицини сприяли імениті радянські лікарі, які виїхали туди в
1990-і, до того ж деякі знайшли інвесторів і відкрили там власні клініки. Іншим шляхом
пішла Туреччина, яка за останні 10 років стала ще одним лідером світового медтуризму. Тут
галузь підтримує спеціальна державна програма, що фінансує розробку медичних інновацій, будівництво нових клінік, навчання лікарів за кордоном, а також участь Туреччини в
міжнародних медичних симпозіумах. А нещодавно Туреччина стала одним із лідерів за
кількістю клінік, які отримали міжнародну акредитацію JCI, що свідчить про високу якість
медпослуг і безпеку для клієнта. «Із такими клініками хочуть укладати договори глобальні
страхові компанії», - пояснює важливість акредитації Янишевська. Підтвердити своє право
на JCI замало, коштує це задоволення від $35 тис., і в Туреччині витрати на акредитацію
часто компенсує держава. Внаслідок цього понад 40 турецьких клінік можуть похвалитися
цим сертифікатом, тоді як, наприклад, в Ізраїлі таких трохи більше 20, а в Україні всього
кілька. Попри все інше, медтуристів у країну приваблюють і дешевими перельотами:
авіакомпанія Turkish Airlines, 49% якої належить державі, дає таким пацієнтам 50відсоткові знижки на квитки. Для цього досить після завершення лікування надати
документи. Шляхом Туреччини має намір піти Грузія, де наприкінці травня анонсували
створення Ради медичного туризму. «Держава готова спонсорувати розвиток медтуризму і
вкласти цьогоріч приблизно $1 млн», - уточнює Янишевська. За її словами, Грузія може
скласти конкуренцію Україні, оскільки теж націлена на пацієнтів із пострадянських країн.
«Якщо до наших прекрасних курортів немає прямого перельоту, пацієнт може обрати іншу
країну», - говорить про ризики українського медтуризму Янишевська.
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Как изменился рынок медицинского страхования, и на что сегодня
идут страховщики ради щедрых корпоративных бюджетов? Об этом пишет
Татьяна Павлюченко на портале delo.ua
Добровольное медицинское страхование (ДМС) - действенный и проверенный
годами инструмент социальной защиты, с помощью которого HR-специалисты крупных
компаний привлекают и удерживают персонал. Бесплатное медицинское обслуживание,
профилактика заболеваний, услуги стоматолога и многое другое - весомый аргумент для
того, кто выбирает между компанией со стабильной зарплатой и компанией, которая не
только достойно оплачивает труд, но и беспокоится о состоянии здоровья коллектива.
"Хорошая медстраховка является конкурентным преимуществом в борьбе за квалифицированного сотрудника", - отмечает менеджер отдела личного страхования "PZU Украина"
Наталья Федосенко. В Украине ДМС предлагают несколько десятков страховых компаний,
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поэтому конкуренция на рынке высокая. А это на руку корпоративным клиентам, ведь они
могут выбирать для своих коллективов не просто защиту со стандартным набором
медицинского облуживания, но и полисы с "плюшками": такими как витаминизация,
бассейн, массажи, профилактика гриппа, услуги офтальмолога или психолога.
Кризисный период. До 2014 года таких приманок в программах ДМС было много:
каждый страховщик старался привлечь клиента (особенно крупные компании)
дополнительными оздоровительными опциями по программе ДМС, но с началом кризиса
многие страховые компании сократили опции. "Кризис 2014-го повлиял на рынок, серьезно
его трансформировав. Программы страхования стали более сконцентрированными,
оптимизированными. Клиенты сами стали понимать, что некоторые опции, которые ранее
запрашивались как must-have, оказались невостребованными. Постепенно несущественные
опции отсекались, а это значительно удешевляло стоимость полиса", — отмечает директор
по развитию корпоративного бизнеса страховой компании "АСКА" Алена Шустур. Стояла
задача сохранить качество страховой защиты, но при этом снизить цены. Поэтому
страховщики вместе с клиентами вынуждены были оптимизировать страховую защиту,
оставляя только значимые виды медицинской помощи при внезапном ухудшении
здоровья. "Работодатели сохранили в страховых пакетах только страховые опции, а именно
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное лечение, неотложную
помощь, медикаментозное лечение. От оздоровительных опций подавляющее большинство
клиентов отказалось", — вспоминает Алена Шустур.
Опции возвращаются. В посткризисный период дополнительные опции в
корпоративные программы ДМС начали возвращаться. Этому поспособствовал растущий
интерес к ним со стороны клиентов. "В течение последних двух лет дополнительные опции
снова стали востребованными, и в первую очередь потому, что для многих компаний
актуальной стала проблема содержания персонала и его дополнительной мотивации", —
отмечает руководитель управления продаж личных видов страхования компании "ИНГО
Украина" Марина Зварич. По ее словам, тренд на такие опции задают ІТ-компании,
работающие в условиях высокой конкуренции на рынке труда. В числе компаний, которые
все больше интересуются подобными страховыми "плюшками", также банки и крупные
промышленные предприятия. Наиболее популярны сегодня дополнительные опции,
которые популяризируют здоровый образ жизни и способствуют раннему
диагностированию заболеваний, ведь они помогают в решении одной из важнейших
проблем в сфере медицинской помощи. "Профилактические осмотры, дни здоровья, лекции
по здоровому образу жизни это не условное наполнение программ страхования, а реально
действующие инструменты, помогающие людям избежать критических ситуаций в
будущем, а работодателям — заботиться о персонале", — отмечает Марина Зварич.
Зубные феи. Опции, которые вернулись в программы после кризиса, — это
стоматологическое лечение, диагностика и лечение критических заболеваний,
расширенное медикаментозное лечение, корпоративный лимит на лечение заболеваний из
списка исключений, массаж в офисе, посещение бассейна и/или тренажерного зала,
витаминопрофилактика и вакцинация против гриппа. "Самая востребованная программа,
безусловно, стоматологическая помощь. Убыточность или прибыльность каждой опции
определяется правильно рассчитанной доплатой к страховому пакету. Если страховщик
берет очень маленькую доплату за стоматологическое покрытие, опция будет точно
убыточной, поскольку половина персонала ей воспользуется", — рассказывает
исполнительный директор компании "Провидна" Леся Щербакова. По словам директора
департамента личного и медицинского страхования компании "Арсенал Страхование"
Виктории Черной, кроме неотложной и плановой стоматологии все чаще клиенты просят
включить в ДМС эстетическую и профилактическую ортодонтию. Исходя из желаемого
лимита на лечение, дополнительные затраты работодателя могут составлять от 70 до
100% лимита на стоматологическое лечение, что может увеличить стоимость общей
программы ДМС на 20-50%.
Массажи и бассейны. Такие опции, как витаминизация, массаж, посещение
бассейна или тренажерного зала, тоже возвращаются в программы ДМС. "Страховщики не
считают их истинно страховыми, потому что они не несут в себе основного предмета
страхования - риска. Кроме того, возможность контроля учреждений, оказывающих такие
услуги, очень низкая", - отмечает заместитель директора департамента личного страхования компании "АХА Страхование" Вера Гичанова. По этим причинам страховщики вынуждены закладывать в стоимость страхового полиса практически 100% стоимости услуг в прогнозный убыток. "Из-за этого полис удорожается и зачастую цена становится неподъемной
для клиента", - добавляет Вера Гичанова. А вот генеральный директор СК "Нефтегазстрах"
Антон Кияшко вообще считает такую опцию, как витаминизация, бесполезной тратой
денег. "Витаминизация - совершенно бессмысленная опция с медицинской точки зрения,
но ее постоянно включают в условия программы", - сокрушается он. Страховщики
прогнозируют, что со временем эта опция будет заменена на более эффективную.
Прививки от кори. Скоро станет более популярным профосмотр - как одна из очень
полезных, по мнению Антона Кияшко, дополнительных опций. Расширится предложение и
по вакцинации. По словам Натальи Федосенко, в последнее время работодатели (особенно
в компаниях с молодыми коллективами) хотят включить в пакет опции по вакцинации /
ревакцинации от кори и дифтерии или анализ на наличие антител к этим вирусам, что
связано с эпидемиологической ситуацией в Украине. "За последний год наши клиенты
часто включали в свое покрытие такие бонусные опции, как анализ крови на антитела
кори, вакцинацию/ревакцинацию от кори и дифтерии", - рассказывает Наталья Федосенко.
Зоркий глаз, чистый нос. Одна из самых запрашиваемых в ІТ-компаниях дополнительных опций - профилактика и лечение зрения. До 2014 года таких "плюшек"
страховщики своим клиентам практически не предлагали. Зато сегодня, по словам Натальи
Федосенко, клиенты все чаще приобретают расширенное покрытие лечения офтальмологических заболеваний, включая лимиты на лазерную коррекцию зрения. "Популярность
опций напрямую зависит от профиля компании. Например, ІТ-компании довольно часто
включают в программы ДМС услуги офтальмолога и профилактический массаж, а вот для
промышленного сегмента они не интересны. Зато крупные промышленные предприятия
предпочитают опцию вакцинации от гриппа", - отмечает Марина Зварич. Причем и те, и
другие сегодня покупают такую дополнительную опцию, как лечение от аллергии.
Психолог в офис и лекции. Все более популярной становится и такая опция ДМС, как
психолог в офис. По словам Марины Зварич, спрос на нее уже сформировался. "Чаще всего
работа психолога в офисе строится в формате групповых тренингов, во время которых
специалист помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние сотрудников,
преодолеть эмоциональное выгорание, стрессы и т. д. Индивидуальный прием психолога
почти не используется", - отмечает она. Востребованы не только групповые тренинги, но и
лекции в рамках дополнительных предложений ДМС. "Это и тема оказания первой
неотложной помощи до приезда скорой помощи, и аллергология, и онкология, и
доказательная медицина. Тематика лекций формируется с учетом специфики предприятия,
а их количество обсуждается с каждым клиентом и может быть от одной до трех или более
в год. Такая опция влияет на размер страхового платежа незначительно, но позволяет
каждому застрахованному быть более осведомленным в той или иной области медицины",
- рассказывает член правления СК "Альфа Страхование" Виктор Грек.
Драйверы со стороны HR. Все более востребованными становятся программы
страхования на случай критических заболеваний. "Их принцип действия отличается от
стандартных программ медицинского страхования. Если застрахованный заболеет
смертельно опасной болезнью, СК выплатит финансовую помощь на лечение и
реабилитацию, указанную в договоре", — отмечает директор по корпоративному
страхованию "МетЛайф Украина" Светлана Кандыба. Многие страховщики пошли по пути
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оптимизации основных опций и улучшения сервиса. "Мы запустили возможность подписи
договоров страхования страхователями при помощи электронно-цифровой подписи,
внедрили возможность получения медицинской дистанционной консультации врачами без
необходимости физического присутствия в медицинском учреждении, возможность
записываться на консультации с помощью мессенджеров, без необходимости телефонных
звонков в ассистас. Также сотрудники компании могут страховать членов своих семей, даже
если это не предусмотрено корпоративной политикой клиента", — отмечает Вера
Гичанова. Какие бы новые опции ни предлагали страховщики, очевидно, что их количество
будет расти. Драйверами изменений в этом направлении страховщики называют HRспециалистов компаний, которые задают тон и определяют требования к качеству ДМС.
"Они все больше заинтересованы в совершенствовании программ ДМС, в том числе и с
помощью новых дополнительных опций. Они постоянно придумывают что-то новое, что
поможет им в конкурентной борьбе на рынке труда и в работе с персоналом", — отмечает
Марина Зварич. Рост спроса на программы ДМС, по ее словам, приводит к тому, что даже
такие традиционные и уже устаревшие опции, как посещение бассейна и тренажерного
зала, не канут в Лету, а будут перерождаться в новые форматы.
Читать полностью >>>
© Татьяна Павлюченко
По материалам delo.ua
Мережа "Добробут" поглинула конкурента –
клініку "Борис"
06.08.2019

Медична мережа "Добробут" закрила операцію з купівлі 100% клініки
"Борис". Про це компанії повідомили на спільній прес-конференції 6 серпня.
Про це повідомляє портал Liga.net.
"Покупка клініки "Борис" найкращим чином лягає в нашу довгострокову стратегію.
Це дозволить створити найбільшу приватну мережу невідкладної допомоги, яка повністю
покриє потреби пацієнтів", - прокоментував Олег Калашников, гендиректор "Добробуту".
Інтеграцію клініки "Борис" в мережу "Добробут" планують почати з об'єднання відділень
невідкладної допомоги та диспетчерських служб обох клінік, що дозволить швидше
приїжджати на виклики. "Після об'єднання це буде найпотужніша приватна швидка
допомога. Я не бачу у нас конкурентів в Україні", - зазначила медичний директор
"Добробуту" Тетяна Анікєєва. Кількість карет швидкої допомоги у об'єднаної клініки - 20
одиниць. За словами Анікєєва, це дозволить перевозити хворих не тільки по Україні, але і за
кордон. Учасники ринку раніше оцінювали угоду приблизно в 30 мільйонів доларів. Мережа
"Добробут" через кіпрську Satumco Ltd належить інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря
Мазепи і співвласникові мережі магазинів "Люксоптика" Олегу Калашникову. Клініка
"Борис" - Михайлу Радуцькому, Льву Хлявичу і Аллі Кармаліт, випливає з реєстру юросіб
Міністерства юстиції. Мазепа і Калашников купили "Добробут" в 2014 р. у власника
корпорації UBG Руслана Демчака. Повідомлялося, що серед співвласників бізнесу може бути
присутнім і Борис Ложкін - старий друг і партнер Калашникова по "Люксоптиці".
Безпосередній акціонер "Добробуту" Satumco Limited користується на Кіпрі послугами тієї ж
секретарської компанії Romos Secretarial Ltd, що і UMH Holding, коли нею володів майбутній
глава президентської адміністрації. Одне з джерел в бізнес-оточенні екс-глави АП чуло, що
Ложкін кредитує бізнес-проекти Калашникова. Ложкін заперечує свою присутність серед
кінцевих акціонерів "Добробуту", запевнила його прес-секретар Марія Попова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
УМСА оголосила тендер на 190 млн для будівництва
клініко-симуляційного центру
06.08.2019

Українська медична стоматологічна академія 6 серпня оголосила
тендер на будівництво клініко-симуляційного центру. Очікувана вартість
робіт складає 190 млн 548 тис. 815 грн.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 6 вересня. Аукціон стартує 15
жовтня. Згідно з тендерною документацією, будівля розміщена на території навчального
закладу. Ділянка забудови має площу понад 3 га. Наявну на ділянці одноповерхову будівлю
господарського призначення мають демонтувати, а на її місці звести п’ятиповерхову
(висотою 22,6 м). Будівля клініко-симуляційного центру — це прямокутна п'ятиповерхова
каркасна будівля до торців з прибудованими сходовими клітками з підвальним та
технічним поверхами. У підвальному поверсі розташують компресорну, електрощитову,
роздягальню та тепловий вузол. На першому поверсі — приміщення тренувальних кімнат,
адміністративні приміщення, залу очікування. На другому — приміщення тренувальних
кімнат, приміщення для роботи із стандартизованими пацієнтами і кімнату викладачів. На
третьому — кабінет стоматолога на 12 крісел, відділення фізіотерапії, кабінет
функціональної діагностики та малу операційну. На четвертому — фантомний клас,
навчальну кімнату та зуботехнічну лабораторію. На п'ятому — лекційні аудиторії, кімнату
викладачів і кімнату відпочинку. Строк виконання робіт: 2019-2021 роки. Тендер на
будівництво цього об’єкта оголошують вже втретє. Попередні два рази торги не відбулися
через допущення до оцінки менш як двох тендерних пропозицій. А виконання проєкту
будівництва клініко-симуляційного центру коштувало УМСА 2 млн 700 тис. грн.
Читати повністю >>>
© Вікторія Бондаренко, PTV Полтавське ТБ
За матеріалами poltavske.tv
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У Дніпрі успішно приватизували
будівлю готелю
25.07.2019

РВ Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях завершило приватизацію будівлі готелю «Рассвет», загальною
площею 11173,1 кв. м, розташовану за адресою: вул. Івана Акінфієва, 30, м.
Дніпро.
Ціна продажу становить 55, 521 млн грн. Як повідомлялось раніше, семиповерхова
будівля готелю розташована в елітній парковій зоні міста в п'яти хвилинах пішої
прогулянки від набережної. Разом з прибудовами вона займає площу 11,5 гектарів. ФДМУ
оцінив комплекс в 92 млн. гривень, але бажаючих купити «Рассвет» за такою ціною не
виявилося - ціну прийшлося знизити. Приватизація через продаж готелю пройшла за 46,27
мільйонів гривень. Покупцем стало ТОВ «ФК фінгрупам Фактор», яке придбало весь
комплекс будівель готелю загальною площею за 55,5 мільйонів гривень. Передбачається,
що покупець збереже основний профіль діяльності готелю. Співвласниками «ФК фінгрупам
Фактор» числяться брати Астіон - Василь і Євген, сини екс-начальника Київського УБОЗу
Миколи Астіона, бізнесмени, відомі в Дніпрі і області.
Читати повністю >>>
За матеріалами ФДМ України
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Стоимость номера в 5* отелях летом снизилась
почти на треть, – Ribas Hotels Group

Чому українська молодь не подорожує
Україною
30.07.2019

Средняя стоимость номера категории "стандарт" в пятизвездочных
гостиницах курортных городов в летнем сезоне 2019 года снизилась
приблизительно на треть по сравнению с 2018 годом.
Тогда как тариф в гостиницах категории "3" и "4" звезды остался на прежнем уровне.
Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур
Лупашко. "Средний тариф и стоимость номерного фонда остались на прежнем уровне в
сегменте трех- и четырехзвездочных гостиниц. А вот пятизвездочным пришлось несколько
снизить цены. Если в прошлом году они продавали категорию "стандарт" за 7 тыс.
грн/сутки, то этим летом заселиться в стандартный номер такой гостиницы можно за 5
тыс. грн в сутки", – сказал Лупашко. Прошлогодние цены в гостиницах категорий "3" и "4"
звезды позволили сохранить постоянных клиентов на комфортных для них условиях, а
также привлечь новых. Как отметил Лупашко, в целом туристический сезон 2019 г. начался
позже, чем в предыдущие годы. "Ранее май считался отличным временем для поездок
выходного дня. В этом году около 30% курортных объектов открылись к "маевке". И те
только на время майских праздников. Все это для того, чтобы не тратиться на персонал в
предсезонье", – пояснил Лупашко. По его словам, в структуре туристического потока в
городских гостиницах курортных городов до 70% бронирований совершают бизнестуристы, тогда как в курортных гостиницах более 80% – семьи, прибывшие на отдых. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ФГВФЛ с очередной попытки продал судно “Отель Баккара”,
находящегося на балансе АО “ВТБ Банк”. Об этом сообщил генеральный
директор “ProZorro.Продажи” Алексей Соболев.
“Цена 42 млн грн при стартовой в 16 млн, активно на этом уровне торговались. Но
интересно то, что несколько недель назад этот отель выставляли со стартовой ценой 25
млн грн и не пришел ни один участник. А за несколько недель до этого выставляли по цене
больше 30 млн, и тоже никого не было”, — отметил Соболев в Facebook. Согласно данным о
результатах аукциона, его победителем с предложением 42 млн грн стало созданное в
марте 2019 года ООО “Строительная компания “Активинвестбуд”. Она предложила всего на
77 грн больше, чем ближайший конкурент. В госреестре совладельцами “Активинвестбуда”
указаны Юрий Потапов и Сергей Бурка. Как сообщалось, Фонд гарантирования
неоднократно пытался продать этот лот на протяжении последних трех лет. “Баккара”
была сконструирована в Украине, на Херсонском судостроительном заводе. Как отель в
столице заработала осенью 2009 г. Сейчас судно “Отель Баккара” регистровой №2-305849,
построенное 2007 г., пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части
Венецианского острова в Киеве. Судно используется в качестве гостиницы на воде, имеет
200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Обираючи між поїздками Україною чи відпочинок за кордоном,
українці здебільшого надають перевагу подорожам до Турції, Єгипту чи
Італії. І справа не лише в якості послуг чи ціновій політиці; серед українців
слабко розвинений внутрішній туризм.
За даними Всесвітньоії туристичноії організаціії, щороку більше 800 млн. осіб
подорожує світом. Більш ніж в 40 краіїнах світу туризм є основним джерелом надходжень
національного бюджету. Україна теж набирає оберти, в 2018 за перші півроку близько 10
млн абонентів виїжджали за межі своєї області і знаходилися в інших областях більше
одного дня, з ночівлею. Але, обираючи між поїздками Україною чи відпочинок за кордоном,
українці здебільшого надають перевагу подорожам до Турції, Єгипту чи Італії. І справа не
лише в якості послуг чи ціновій політиці; серед українців слабко розвинений внутрішній
туризм. Для того, аби Маріуполь чи Харків став таким же популярним серед української
молоді, як Бодрум чи Золоті піски, громадська організація Global Office два роки тому
започаткувала програму студентських обмінів GOxChange. Хоча мої подорожі Україною
почалися задовго до запуску проєкту. Вперше за межі Донецька самостійно я виїхала
студенткою, і це був тридцятигодинний потяг Донецьк - Львів. 10 років тому нам нав’язували, що дружби між львів’янами і донеччанами бути не може, бо ми - різні. Втім ми тоді цей
стереотип зруйнували, здружились і встигли зрозуміти, що протистояння Заходу та Сходу це вигадка. У 2014-му з початком військової агресії розділення людей за географічною
ознакою досягло апогею. В 2017 команда Global Office запустила програму обміну
GOxChange між двома містами: Маріуполем та Ужгородом. Перше, з чим ми зіткнулися молоді хлопці та дівчата 18-22 років, які мають шалені стереотипи про регіони, не дивлячись на глобалізацію і доступ до інформації, вони не користуються цими можливостями і не
вміють критично мислити. Перший досвід проведення програми показав, наскільки вона є
актуальною. Студенти нарешті мають змогу познайомитись з містами України не через
нудні екскурсії, а через людей, незвичні локації та сучасні творчі платформи. Тільки коли
ми зрозуміємо, що в Івано-Франківську, Маріуполі, Одесі та Полтаві живуть українці з
однаковими мріями та цілями, тільки тоді ми зможемо розвиватися, рости та будувати
державу. У 2019-му у нас повірили партнери - цього року програма набула всеукраїнського
масштабу, нас підтримує Міністерство молоді та спорту, а фінансову підтримку ми
отримали від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC). Cьогодні GOxChange
- це національні обміни студентами між різними регіонами України. Цього року вони
почалися в Маріуполі. 28 студентів з 14 регіонів прожили маленьке життя довжиною у 10
днів. Вони руйнували стереотипи, знайомилися з локальними активістами та бізнесменами,
вивчали місто. Брейнштормінг, проектний менеджмент, фандрейзинг, дизайн-мислення,
дослідження, бюджети, комунікація - це базові речі для сучасної людини і невід'ємна
частина наших обмінів. Так, ми починаємо з молоді, але це лише маленький камінчик у
фундаменті нового українського суспільства, де "моя хата скраю" більше не є національною
ідеєю, де кожен працює для своєї держави, а не лише для себе, де подорожувати своєю
країною - круто. Україна - це великий механізм, яким зможе керувати лише злагоджена
команда, і всі ми є частиною цієї сорока мільйонної команди.
Читати повністю >>>
© Світлана Колодій, координаторка GOxChange
За матеріалами biz.censor.net.ua

Reikartz подписал договор об управлении гостиницей
"Солнечный прованс"

Мыстецькый арсенал в 2018г получил 617 тыс. грн
чистой прибыли против убытка годом ранее

Фонд гарантирования нашел покупателя на плавучий
отель “дочки” российского госбанка
11.08.2019

11.08.2019

ООО "Рейкартц Хотел Менеджмент" (Киев) подписало договор об
управлении гостиницей "Солнечный прованс" в пгт Сатанов (Хмельницкая
обл.), которая вошла в сеть под брендом "Вита Парк".
"Гостиница "Солнечный прованс" в Хмельницкой области стала новым участником и
седьмой курортной гостиницев сети Reikartz Hotel Group. С 1 августа гостиница начинает
работу под названием "VitaPark Солнечный прованс", – сообщается на сайте Reikartz.
Гостиница насчитывает 99 номеров разных категорий, а также ресторан, конференц-зал,
бассейн, а также SPA-центр. "Работы по внедрению стандартов операционной
деятельности, продаж и маркетинга уже ведутся. В планах компании - не только развивать
готовый продукт, но и расширять перечень услуг для гостей. Вскоре в гостинице начнет
работать полноценная шведская линия, а также команда аниматоров", – цитируется в
сообщении операционный директор Reikartz Hotel Group Андрей Дема. ООО "Рейкарц Хотел
Менеджмент" создано в 2008 г. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей на 9 августа-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
Родионов (все – РФ). Уставный капитал компании составляет 60,9 тыс. грн. Reikartz начала
деятельность в сфере гостиничных услуг Украины в 2003 г. после приобретения группой
бельгийских архитекторов во главе с Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного
особняка по ул. Друкарская в центре Львова. Reikartz Hotel Group объединяет 39 гостиниц в
Украине и по две – в Швеции и Германии. Сеть работает под брендами "Рациотель", "Вита
Парк" и Optima Hotel, а также Reikartz Hotels & Resorts (.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

25.07.2019

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс
"Мыстецькый арсенал" в 2018 г. получил чистую прибыль в размере 617 тыс.
грн, тогда как 2017 г. завершил с 3,44 млн грн чистого убытка.
Согласно годовому отчету предприятия, размещенному на его сайте, дивиденды за
прошлый год не выплачивались в связи с зачислением средств в сумму переплаты 2017 г.
Чистый доход по итогам 2018 г. составил 10 млн грн, что на 18,6% меньше, чем в 2017 г.
"Мыстецькый арсенал" за год незначительно сократил расходы – до 53,8 млн грн, хотя
выплаты на оплату труда возросли и составили 43% от общей суммы расходов (против 33%
в 2017г). Также, возросли расходы на социальные мероприятия (до 9%). Нераспределенный
убыток возрос на 8,7% по сравнению с 2017 г. – до 9 млн грн. Текущие обязательства
сократились в 1,6 раза – до 193,4 млн грн. При этом долгосрочные обязательства перед ГП
"Финансирование инфраструктурных проектов" на конец года составили 119,6 млн грн и
должны были быть погашены в прошлом году, однако срок выплаты отсрочен до 2025 года.
Согласно выводу аудитора, по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. незавершенные
капинвестиции "Мыстецького арсенала" общей стоимостью 389,6 млн грн представлены
расходами на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов недвижимости. Как сообщается на сайте "Мыстецького арсенала", часть средств от продажи билетов
инвестированы в обновление входа в правое крыло здания "Старого арсенала". Целевое
бюджетное финансирование комплекса возросло в 2018 году на 17,8% - до 42,3 млн грн.
"Мыстецький арсенал" с 2003 г. является культурно-художественной учреждением. Общая
площадь объекта составляет 60 м², в настоящее время используется от 12 до 24 тыс. м².
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КІНО
 КІНОІНДУСТРІЯ

 TOURISM & REST

Руїни «Укртелефільму» Фонд державного майна
продав компанії з Дніпра

Rozetka запускает виртуальное
туристическое агентство
30.07.2019

Крупнейший украинский
интернет-магазин Rozetka.ua
(ООО
"Розетка.Уа", Киев), запускает виртуальное туристическое агентство Rozetka.Travel. Об этом сообщает портал bin.ua
Согласно сообщению компании в понедельник, новый онлайн-сервис позволяет в
несколько кликов купить тур от проверенных туроператоров без визита в турагентство.
Все документы: договор на туристическое обслуживание с туроператором, авиабилеты,
ваучер на заселение, медицинская страховка будут появляться в личном кабинете
покупателя, а также дублироваться на e-mail. "Все привыкли легко покупать онлайн авиабилеты, бронировать гостиницы, квартиры по всему миру. Но покупка тура по массовым
чартерным направлениям (Турция, Египет, Греция и другие страны) все еще почему-то
предполагает посещение турагента. Мы хотим это изменить, чтобы каждый мог легко и за
считанные минуты выбрать идеальный для себя тур, безопасно оплатить и без проблем
отправиться в путешествие", - цитирует пресс-служба компании CEO Rozetka Travel Юлию
Челикпазу. В настоящее время к агрегатору уже подключены такие туроператоры Украины,
как Anex Tour, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Mouzenidis Travel и др. "Имея значительный
опыт работы в туризме и зная специфику систем бронирования туроператоров, мы, в
первую очередь, подключали тех туроператоров, которые были технически готовы
загружать туры через нашу систему", - добавила Челикпазу. В настоящее время Rozetka.
Travel - в режиме бета-тестирования. Кроме того, работает круглосуточная телефонная
служба поддержки, планируются офлайновые точки. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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05.08.2019

Фонд держмайна продав підприємство «Укртелефільм» за 5,1 млн грн,
повідомив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров у Facebook.
Переможцем аукціону стала компанія «Рієлтіс-Плюс».
Українська студія телевізійних фільмів більш відома за своєю абревіатурою
«Укртелефільм» - українська кіностудія заснована в 1965 році Постановою Ради Міністрів
УРСР. Згідно з законом про Суспільне мовлення ДП «Укртелефільм» мало перетворитися у
ПАТ «Укртелефільм» й опісля приднатися до Національної суспільної телерадіокомпанії
України, повідомляє wikipedia. Серед найвідоміших фільмів студії Укртелефільм, «Сліпий
дощ...» (режисер В. Гресь; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Франції, 1969 р.),
«Пізнай себе» (режисер Р. Єфименко; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Варні, 1971
р.), «Чорнобиль: два кольори часу» (режисер І. Кобрин; Національна премія України ім.
Т.Шевченка, 1992 р.), «Пастка» і «Злочин з багатьма невідомими» (режисер О. Бійма;
Національна премія України ім. Т. Шевченка, 1996 р.), серіали «Острів любові» (режисер О.
Бійма) і «Роксолана» (режисер Б. Небієрідзе) та багато інших документальних, музичних і
художніх телефільмів. Свого часу до 10-ї річниці Незалежності України на «Укртелефільмі»
було створено документальний серіал (10 серій) «Десять кроків до світла», який був високо
оцінений громадськістю і викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Трубаров зазначив,
що від неї залишилися напівзруйновані приміщення. Він додав, що на аукціоні вдалося
продати «Київмашсервіс». Під час торгів ціна лоту зросла на 80 відсотків: із 12 до 20
мільйонів гривень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами intvua.com

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

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

ПОСЛУГИ B2B
 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Сайт Segodnya.ua перешел
на новый дизайн

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного
центру із багатомільйонним обігом

31.07.2019

01.08.2019

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність
міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на
Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала
підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового
навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку. «Відмивання» грошей
здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники
використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансовогосподарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей
за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали
замовникам. Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр
пройшло понад 100 млн. гривень. Під час санкціонованих слідчих дій в учасників
«конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що
підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії
інформації та комп`ютерну техніку. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2
ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з
викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу
великих платників податків ДФС.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

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

Юлия Костецкая назначена бизнес-директором
«Медиа Группы Украина»
02.08.2019

С 1 августа Юлия Костецкая заняла должность бизнес-директора
«Медиа Группы Украина». Юлия обладает большим опытом работы в медиа,
а именно в продажах рекламы и монетизации медийных проектов.
Ранее Юлия Костецкая занимала должность директора сейлз-хауса «Медиапартнерство» и директора РА «Медиа Партнерство Баинг», работала в таких компаниях, как
«Издательский дом УМХ», «Блиц-Информ», Atlantic Group LTD. Евгений Бондаренко,
директор «Медиа Группы Украина»: «Наш холдинг находится сейчас на важном и
ответственном этапе развития. Нам нужно определиться с ключевыми целями и задачами
на ближайшее будущее, стратегией их реализации. Конечно же, все изменения мы
проводим с фокусом на бизнес-результат и финансовую эффективность, поэтому для
Группы очень важны компетенции и опыт Юлии, ее ориентированность на коммерческий
успех проектов. Особенно ценно, что Юлия умеет заряжать своей верой в победу всю
команду. Рад, что Юлия Костецкая с интересом откликнулась на предложение, и уверен, что
впереди у нас много вдохновляющих вызовов». ...
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Медиа Группы Украина»
Медиагруппа "1+1 media" начала реализацию проекта по обеспечению
провайдеров САМ-модулями Verimatrix
11.08.2019

Медиагруппа "1+1 media" начала реализацию проекта по
обеспечению провайдеров, специальными устройствами декодирования
спутникового сигнала - САМ-модулями Verimatrix.
Как сообщается на сайте медиагруппы, в зависимости от состава оборудования
головной станции кабельной сети группа обеспечит провайдеров несколькими моделями
САМ-модулей на один, два, 12 или 20 телеканалов. Заказ и отправка САМ-модулей будет
осуществляться на основе предыдущего опроса и анкетирования. "Сейчас мы усиленно
работаем над тем, чтобы B2B-провайдеры имели все необходимое оборудование для
обеспечения абонентов возможностью доступа к закодированным спутниковым каналам, а
зрители были надлежащим образом проинформированы об изменениях, которые их
ожидают", - прокомментировал проект исполнительный директор и директор направлении
платного телевидения "1+1 media" Ярослав Пахольчук, слова которого приводятся на сайте.
Как отмечают в "1+1 media", следующим шагом в проекте кодирования станет совместная
общенациональная информационная кампания украинских медиагрупп, которая начнется
в конце августа 2019 года. По заявлению медиагруппы, кампания призвана способствовать
подготовке абонентов спутникового (FTA) приема к изменениям в вещании, а также
поможет им в выборе способа подключения и приема телевизионного сигнала. "Для
информирования FTA-провайдеров и их абонентов группой "1+1 media" созданы
дополнительные (альтернативные) спутниковые версии телеканалов "1+1", "ТЕТ" и "2+2",
в которых в сетях платного телевидения и бесплатного эфирного ТВ будут
распространяться информационные сообщения. Альтернативные версии этих телеканалов
также закодированы с использованием системы условного доступа Verimatrix", отмечается в сообщении. Согласно ранее обнародованным планам, в октябре 2019 года
будет проведено кодирование транспортного спутникового сигнала компании "Зеонбуд". В
ноябре состоятся маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагрупп для
абонентов спутникового телевидения, а в январе 2020 года - полное кодирование
спутникового сигнала. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Новый дизайн Segodnya.ua позволяет лучше представить все
многообразие контента, который редакция готовит для аудитории. Об этом
сообщает пресс-служба компании SCM.
Поскольку сайт – главный диджитал-инструмент мультимедийного бренда
СЕГОДНЯ, большой акцент сделан на видео-контент. Это отвечает основным тенденциям
рынка и привычкам пользователей, ведь почти 85% контента, который потребляется в
диджитал, приходится на видео. Елена Шабашкевич, директор по развитию интернетпроектов «Медиа Группы Украина»: «В новом дизайне мы постарались уйти от частой
практики расположения большого количества контента на одном экране. Наоборот,
сделали акцент на том, чтобы у пользователя была возможность сосредоточить свое
внимание на отдельной новости, лонгриде или интервью. А о роли мобильного устройства
в жизни каждого современного человека упоминать уже даже банально. У большинства из
нас вся жизнь завязана на смартфон. Поэтому новый дизайн сайта во многом был
обусловлен тем фактом, что наша аудитория мигрировала с классических десктопных
устройств на мобильные. На сегодняшний день – это более 80% посетителей». …
Читать полностью >>>
По материалам scm.com.ua
Журнал «Фокус» выставили на продажу, его
возглавит экс-главред Forbes
02.08.2019

Бизнесмен Анатолий Евтухов продает журнал «Фокус». Об этом
сообщил собственник издания «theБабелю». Имя покупателя пока не
называют, так как сделка еще не закрыта.
Перезапускать журнал будет экс-главный редактор Forbes-Украина Владимир
Федорин. Он займется разработкой стратегии издания. «Первого августа Федорин
встретился с редакцией «Фокуса». На встречу он пришел вместе с Дмитрием Фиоником,
который ранее был редактором этого журнала. Фионик сосредоточится на больших
текстах-историях», — пишет издание. Федорин рассказал журналистам о своем опыте в
«Forbes-Украина» и о важности невмешательства коммерческого отдела в работу СМИ. В
ближайшее время Федорин планирует часто общаться с редакцией, давать советы и
развивать сайт, журнал, а также видеонаправление. По словам собеседника «НВ Бизнес» в
редакции, в августе еженедельник еще будет выпускать старая команда. Планируется, что
уже в сентябре журнал будет перезапущен в формате ежемесячника с новой концепцией —
«журнал историй», как сказал Федорин на встрече с редакцией.
Читать полностью >>>
По материалам inforesist.org
БЛОГ

Фінансовий ефект Ради бізнес-омбудсмена
досяг 17 млрд. грн.
31.07.2019

Рада бізнес-омбудсмена отримала 398 скарг від підприємців – на 2%
менше проти попереднього кварталу – і закрила 286 справ. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Квартальний фінансовий ефект від роботи Ради становив 3,5 млрд. грн., а загальний
вже перевищив 17 млрд. грн. 97% заявників задоволені професійною підтримкою Ради під
час розгляду справ. Податкові питання (60%), дії правоохоронних органів (13%), державних
регуляторів (9%), місцевих рад (5%) та митні питання (5%) склали переважну більшість
скарг. Як порівняти з попереднім кварталом, компанії подали на 6% більше податкових
скарг – зокрема, на блокування податкових накладних та електронне адміністрування ПДВ.
Кількість звернень щодо державних регуляторів збільшилася на 13%, зокрема через скарги
на Державну архітектурно-будівельну інспекцію та Державний геокадастр. З позитивного:
бізнес менше скаржився на Національну поліцію та Службу безпеки України – на 16% та
50% відповідно. Скарги на дії місцевих органів влади посіли п’яте місце в рейтингу
звернень, що на 24% більше проти попереднього кварталу. Ретельно дослідивши цю
категорію звернень, Рада визначила деякі цікаві тенденції. З травня 2015 року компанії 273
рази скаржилися Раді на неправомірні дії місцевих органів влади, що становить 5% від
загальної кількості звернень. Проблеми бізнесу стосувалися переважно виділення
земельних ділянок, рішень та розпоряджень, інвестиційних спорів. Відмова виконувати
рішення суду та порушення процедур закупівлі також були серед поширених питань, з
якими стикалися підприємці. У лютому 2017 року Рада опублікувала системний звіт про
місцеві органи влади, у якому рекомендувала усунути певні правові прогалини, сприяти
добровільному об’єднанню територіальних громад, покращити процедури оренди землі та
якість адміністративних послуг. Майже половина (41%) системних рекомендацій Ради вже
виконана. Державні установи виконали 90% рекомендацій Ради по окремих кейсах.
Державна фіскальна служба, на яку скаржилися найчастіше, виконала 93% з 1776 виданих
індивідуальних рекомендацій. Що стосується правоохоронців, то за останній квартал
Служба безпеки України покращила свій показник на 2 п.п., досягнувши 98% виконання, а
органи Прокуратури виконали 78% рекомендацій. Рада підготувала свій 15-й системний
звіт, у якому проаналізувала ключові проблеми бізнесу під час використання механізму
адміністративного (відомчого) оскарження. Державні органи в Україні часто реалізують
свою компетенцію у доволі суперечливий спосіб. Тому можливість адміністративного
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади у досудовому порядку є
надзвичайно важливою для бізнесу. З цього приводу Рада розробила комплекс
рекомендацій уряду. Щоб ознайомити український бізнес із інструментами захисту їх
законних прав, Рада розпочала нову інформаційну кампанію під назвою «ZmiNEW». Цей
проект передбачає співпрацю зі ЗМІ, бізнес-асоціаціями, бізнес-школами та університетами,
а також державними установами задля створення культури відкритої, справедливої та
прозорої державної служби. «Ми успішно продовжуємо свою основну роботу та
розглядаємо сотні скарг щоквартально - вирішуємо їх без бюрократії, проактивно
визначаємо проблеми, ґрунтовно проводимо розслідування та публікуємо системні звіти,
актуальні для багатьох підприємців. Ми твердо налаштовані й надалі продовжувати цю
роботу й сприяти змінам у веденні бізнесу в Україні», – зазначив бізнес-омбудсмен
Альгірдас Шемета.
Читати повністю >>>
За матеріалами Ради бізнес-омбудсмена

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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:: СУСПІЛЬСТВО

Решалы, старожилы и денежные мешки. Одиозные нардепы,
не попавшие в новый состав Рады

НА ПОЧАТОК

22.07.2019

ПОЛІТИКА
ВИЩА ОСВІТА
НАУКА
ПОЛІТИКА

Результати виборів до парламенту: економічний
аспект поствиборчих баталій
22.07.2019

За результатами попередніх підрахунків партія «Слуга народу» зможе
одноосібно сформувати більшість у новій Верховній Раді після
парламентських виборів. Про це пише портал ua.news
Згідно з останніми даними, 106 кандидатів пропрезидентської політичної сили
перемагають на одномандатних округах. Президент України Володимир Зеленський
заявив, що наступний український прем’єр-міністр буде професійним економістом.
Президент також висловив впевненість, що новий уряд буде надзвичайно ефективним. В
контексті економічного розвитку України, насамперед, вкрай важливою є підтримка
макрофінансової стабільності, і Україні «саме час» перейти до обговорення нової програми
співпраці МВФ, наголошує голова НБУ. Сьогодні, з певної відстані, «охолонувши» від
поствиборчих баталій, є потреба зробити оцінку основних меседжів від Слуги народу, до
реалій стратегії економічного розвитку.
Основні акценти популізму. Для багатьох виборців, які віддали свій голос на
користь нового президента та його політичної партії, одним з аргументів, яким
послуговувалися в негативному сприйнятті попереднього уряду, стала співпраця з
міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Передвиборча риторика базувалася
на критиці співпраці з МВФ, рівно, як і у головного героя серіалу «Слуга народу»
Голобородька, якого грав Зеленський, формуючи платформу для передвиборчої кампанії. У
фільмі він брутально послав МВФ через неприйнятність умов фонду: «Ми не попрошайки та
не гастарбайтери», наголошував Голоборотько. Як нагадує видання Українська правда, В.
Зеленський згодом відзначив 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 й 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», – зазначив на додачу Зеленський. Однак
електоральні події в Україні, все менше залишають можливостей для простих політичних
та економічних рішень, які так легко вписувалися в віртуальну реальність і доречно лягали
на сторінках соцмереж. Наразі життя президента Зеленського наповнює реальність, яка
вимагає прагматичних рішень, і колишні жарти уже згадуються неохоче.
Ризики макроекономічної стабільності та необхідність співпраці з МВФ. На
недавній зустрічі Президента України з представниками Міжнародного валютного фонду
(основного кредитора нашої країни) обговорювали початок нової програми співпраці з
Фондом. Президент підтвердив намір співпраці з МВФ: «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 Володимир Зеленський представників місії Міжнародного
валютного фонду на зустрічі у травні. Президент Володимир Зеленський безпосередньо
запросив в Україну місію МВФ вже після формування нового Кабміну, зазначивши, що
відповідальність за певні складнощі у співпраці лежить на українському парламенті. «На
жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроєктів, на які
громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового
скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу
фінансування від фонду», – сказав Зеленський. Варто зазначити, Україні необхідно близько
$ 11 млрд на рік (8% ВВП на рік) для погашення державного боргу та фінансування
дефіциту Держбюджету у 2019, 2020 та 2021 рр. Обсяг виплат з обслуговування і погашення
зовнішнього держборгу на початок 2019 р. оцінювався у $6,3 мільярда. Критично
важливими є підтримка належного імпульсу реформ, залишаючись на траєкторії розвитку
відповідно до рекомендацій та вимог Міжнародного валютного фонду. Нагадаємо, 2019 та
наступні роки є піковими щодо забезпечення боргових виплат. Згідно із календарним
планом виплат, оприлюдненим Національним банком України, у 2019 р. уряд, НБУ,
підприємства і банки мають зобов’язання до погашення у розмірі $15,655 млрд. З них
приблизно $6 млрд за державним боргом зобов’язанні погасити уряд та НБУ. У бюджеті на
виплату боргів передбачено понад 417 млрд грн. Це найбільша видаткова стаття бюджету.
Прогноз щодо співпраці з МВФ. Аналітики Raiffeisen Bank International прогнозують,
що Україна зможе домовитись із Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму
співпраці на $6-8 мільярдів. Очікується, що договір укладуть до кінця 2019 року. Україна
зможе укласти нову програму з МВФ і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у
2020 і 2021 роках. Володимир Зеленський говорячи про відновлення місії вже після
формування нового Кабміну усвідомлював всі виклики для країни. В цьому з ним солідарні
й аналітики Raiffeisen, які зазначають, що 40% виплат по валовому зовнішньому боргу
України припадає на 2020-2021 роки (2020 року – $16,8 млрд, у 2021- $18,5 млрд). А відтак,
уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ у самі стислі строки. В документі зазначено,
що навіть з урахуванням повного ролловера міжфірмових кредитів і рефінансування 50%
корпоративних кредитів, Україні доведеться виплатити $12,5 млрд у 2020 році. На 2021 рік
припадають виплати у сумі $15 млрд, йдеться в документі. Аналітики вважають, що
залучення кредитів МВФ може забезпечити лише часткове покриття боргу України, а решту
суми — шляхом розміщення облігацій на ринку капіталів та через офіційні двосторонні
кредитні угоди. Експерти не бачать високої імовірності підвищення рейтингів України до
кінця 2019 року, однак прогнозують перспективи для їх істотного росту в найближчі два
роки після виборів у разі прогресу реформ. Аналітики переконані, що висока ймовірність
отримання більшості пропрезидентською партією «Слуга народу», яка лідирує в
опитуваннях з показником 41,5-52,3%, дозволить забезпечити проведення обіцяних
президентом Володимиром Зеленським реформ, завдяки яким Україна зможе отримати
підтримку МВФ, йдеться в документі.
Виклики реформування. Для зростання продуктивності економіки та подальшого
фінансування Україні необхідно провести реформи в трьох сферах, зокрема: створити
умови, які б підтримували розвиток приватного сектора шляхом коригування ролі
держави; розв’язання проблеми надлишку заборгованості за допомогою посилення
правової бази, покращення фінансової системи та зміцнення фінансового стану держави;
зміцнення українських ринків шляхом зняття мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення та збільшення стимулів для акумулювання
заощаджень і людського капіталу. Окрім уже традиційних умов реформування, які ставить
організація для отримання траншів, на весні було перераховано наступні: Україні необхідно
повернути статтю про незаконне збагачення та провести судову реформу. «Всі вимоги
документа, підписаного в грудні 2018 року, важливі з точки зору макроекономічного
значення. Серед основних умов меморандуму Україна-МВФ є ринкова ціна на газ,
виконання бюджету 2019 року, приватизація держпідприємств, виконання Україною
зобов’язань за зовнішніми боргами, запуск ринку землі», зазначив постпред МВФ в Україні
Йоста Люнгман на зустрічі у травні. За словами Данилюка, який представляв Україну,
припинення співпраці з міжнародними донорами, очікувати не слід.
Читати повністю >>>
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Центральная избирательная комиссия ведет подсчет голосов на
досрочных парламентских выборах в Украине. Окончательные результаты
голосования пока неизвестны, но тенденции уже прослеживаются.
Решалы

Игорь Кононенко, округ №94. Первый замглавы фракции БПП и близкий соратник
пятого президента Украины Петра Порошенко проигрывает кандидату от "Слуги
народа", журналисту "1+1" Александру Дубинскому. Перед парламентскими
выборами он вышел из БПП и пошел на выборы самовыдвиженцем.

Александр Грановский, округ №169. Депутат от партии "БПП", еще один экссоратник Петра Порошенко проигрывает блогеру, кандидату от "Слуги народа" с
израильским гражданством Александру Куницкому. Грановский также пошел на
выборы самовыдвиженцем.

Максим Бурбак, округ №204. ародный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, глава
фракции "Народный фронт" проигрывает кандидату от "Слуги народа" Валерию
Божику. Бурбак шел на выборы как самовыдвиженец.

Иван Винник, округ №184. Народный депутат от БПП, гендиректор ООО "Завод
строительных материалов № 1" проигрывает самовыдвиженцу Игорю Колыхаеву,
который также является депутатом облсовета во фракции БПП. Винник шел на
выборы как самовыдвиженец.

Владимир Прокопив, округ № 211. Секретарь Киевсовета, депутат Киевсовета VIII
созыва по списку "УДАРа" проигрывает кандидату от "Слуги народа" Александру
Юрченко. Прокопив шел на выборы от партии "Европейской солидарности".

Сергей Пашинский, округ №64. Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов
и бывший исполняющий обязанности руководителя Администрации президента
Украины проигрывает малоизвестному кандидату от партии "Слуга народа"
Вячеславу Сигачеву. Пашинский шел на выборы как самовыдвиженец.
Старожилы украинской политики

Евгений Червоненко, округ №134. Народный депутат Верховной Рады Украины IV
созыва, экс-глава Запорожской ОГА (2005–2007) проигрывает кандидату от "Слуги
народа", журналисту из районной газеты Арциза Олегу Колеву. Червоненко пошел
на выборы как самовыдвиженец.

Александр Омельченко, округ №223. Президент Ассоциации городов Украины,
председатель Украинской партии "Единство" и экс-мэр Киева (1999-2006 года)
проигрывает кандидату от "Слуги народа" Людмиле Буймистер. Омельченко шел на
выборы от партии "Единство".

Игорь Мирошниченко, округ №212. Депутат Верховной Рады VII созыва, член
Политсовета ВО "Свобода" и глава Сумской областной организации партии
проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Максиму Перебийнису.
Мирошниченко шел на выборы как самовыдвиженец.

Андрей Ильенко, округ №215. Депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов,
член политсовета и председатель киевской городской организации Всеукраинского
объединения "Свобода" проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Богдану
Яременко. Ильенко шел на выборы от партии ВО "Свобода". Ранее он два раза
избирался в Раду именно по 215 округу в Киеве.

Юрий Левченко, округ №223. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII
созыва проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Людмиле Буймистер.
Левченко шел на выборы кандидатом от партии ВО "Свобода".

Сергей Лещенко, округ №220. Журналист, депутат Верховной Рады Украины VIII
созыва проигрывает кандидату от "Слуги народа" Анне Бондарь. Лещенко шел на
выборы как самовыдвиженец.

Роман Бессмертный, округ №221. Депутат четырех созывов, один из авторов
Конституции Украины, который сейчас представляет Украину в политической
подгруппе на переговорах в проигрывает кандидату от "Слуги народа" Анне
Пуртовой. Бессмертный шел на выборы как самовыдвиженец.

Владимир Литвин, округ № 65. Глава Администрации Президента (1999-2002),
депутат Верховной Рады трех созывов и спикер в 2002– 2006 годах проигрывает
журналисту телеканала "Эспресо" кандидату от партии "Слуга народа" Дмитрию
Костюку. Литвин шел на выборы как самовыдвиженец. Отметим, что Костюк –
выпускник истфака КНУ, где Литвин в течении длительного времени возглавлял
кафедру "Новейшей истории Украины".

Сергей Кивалов, округ №135. Народный депутат Украины III—VII созывов, автор
скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко и ректор Одесской
юридической академии проигрывает ресторатору, кандидату от партии "Слуга
народа" Алексею Леонову. Кивалов шел на выборы как самовыдвиженец.

Дмитрий Добкин, округ № 178. Младший брат экс-губернатора Харьковщины
Михаила Добкина, народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва
проигрывает кандидату от "Слуги народа" Александру Литвинову. Добкин-младший
шел на выборы от партии "Оппозиционный блок".

Борислав Рознеблат, округ №62. Фигурант "янтарного дела", народный депутат
Верховной Рады VIII созыва, который за свою политическую карьеру успел побывать
членом СДПУ, Партии Регионов и БПП занимает только четвертое место. Депутатом
от округа станет Герой Украины от "Слуги народа" Игорь Герасименко.

Борислав Береза, округ №213. Внефракционный депутат, бывший глава
информационного отдела Правого сектора, член украинской делегации в ПАСЕ
проигрывает кандидату от "Слуги народа" Артему Дубнову.

Александр Третьяков, округ № 219. Народный депутат Верховной рады Украины
IV, V, VI, VIII созывов, замглавы фракции БПП проигрывает ресторатору, кандидату
от партии "Слуга народа" Николаю Тищенко. Третьяков пошел на выборы как
самовыдвиженец.

Дмитрий Андриевский, округ №222. Народный депутат Украины VII–VIII созывов,
вошедший в парламент от партии БПП проигрывает кандидату от партии "Слуга
народа" Роману Грищуку. Андриевский отправился на выборы как самовыдвиженец.
Магнаты

Борис Колесников, округ №49. Народный депутат Украины V, VI и VII созывов,
министр инфраструктуры Украины в 2010-2012 годах и 38-й в списке самых богатых
украинцев по версии Фокуса в 2018 году проигрывает кандидату от
"Оппозиционной платформы" Валерию Гнатенко. Колесников пошел на выборы от
партии "Оппозиционный блок".

Константин Жеваго, округ №150. Экономист и политик, миллиардер, занявший 4е место в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Фокуса в 2018 году,
проигрывает кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану. Жеваго шел на выборы
как самовыдвиженец.

Вячеслав Богуслаев, округ №77. Народный депутат Украины (V, VI, VII, VIII
созывов), генеральный директор, председатель совета директоров "Мотор Сич" и 20й номер в списке самых богатых украинцев по версии Фокуса проигрывает
кандидату от партии "Слуга народа" Сергею Штепе. Богуслаев шел на выборы как
самовыдвиженец.
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Политическая бухгалтерия. На что уйдут миллиарды гривен
госфинансирования партий
25.07.2019

Несмотря на то что партии Шария, Ляшко, Тягнибока, Вилкула и
Смешко не попали в парламент, в следующем году украинцы заплатят им
почти 100 млн грн на партийное развитие. А тем, кто прошел, — в четыре
раза больше.
Центральная избирательная комиссия обратилась к Минфину с просьбой
предусмотреть в проекте бюджета на следующий год средства на новую программу —
"Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их
предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины". ЦИК предлагает
выделить на это более 2,2 млрд грн. Кроме того, свыше 565 млн грн хотят направить на
текущее функционирование партий. Такая щедрость обусловлена выполнением Закона "О
предотвращении и противодействии политической коррупции", принятого в 2015 году.
Утверждение документа было одним из условий Евросоюза для предоставления Украине
безвизового режима. Иностранные партнёры убеждали: государственное финансирование
партий — путь к их независимости от олигархов и крупного бизнеса. Дескать, так же
происходит в 39 из 44 стран Европы. В обмен на бюджетные средства партии открывают
свою финансовую отчётность, выводя деньги из тени.
Каждому — по спосібностям. Впервые деньги из госбюджета украинские партии
получили осенью 2016-го. Тогда на деятельность пяти из шести политсил, представленных
в парламенте, выделили 167 млн грн. "Батькивщина" не успела вовремя подать
необходимые документы, поэтому получила лишь часть полагающейся ей суммы. Вовсе от
казённых денег отказался "Оппозиционный блок". Правда, уже в следующем году
"субсидию" взял. Тогдашний лидер партии Юрий Бойко объяснил такой шаг тем, что раз уж
"бюджет грабят", пусть лучше деньги пойдут на политическую деятельность его
политсилы. По подсчётам гражданского движения ЧЕСНО, самую большую госпомощь за
минувшие три года получили "Народный фронт" и "Солидарность" — 296 и 292 млн грн
соответственно. "Самопомич" получила 262 млн грн, "Оппозиционный блок" — 105 млн
грн, Радикальная партия — 100 млн грн, а "Батькивщина" — 70 млн грн. Примечательно,
что сразу же после того, как партии перешли на гособеспечение, объём частных
пожертвований на их счетах в разы сократился. Например, "Оппозиционному блоку" в
апреле 2017-го частные спонсоры перечислили приблизительно 1,5 млн грн, а уже в июне
такие поступления упали практически до нуля. Кроме того, на деньги налогоплательщиков
полностью функционировал и "Народный фронт". В то же время накануне президентских
выборов объёмы частного финансирования партий снова возросли, в том числе за счёт
средств, перечисленных с помощью подставных лиц. Особенно отличились по этой части
"Батькивщина" и Радикальная партия. Например, среди доноров, указанных в отчётах
партии Юлии Тимошенко за 2018 год, есть сотрудница автомойки, кассир в супермаркете,
мастер маникюра, а также пенсионеры и безработные. Некоторые из них перечислили на
счёт партии от одного до полутора миллиона гривен.
Мы делили апельсин. Размер финансирования партии зависит от её успеха на
парламентских выборах — чем выше результат, тем больше денег. В нынешнем году
вступает в силу норма закона, согласно которой госсредства выделят не только
парламентским политсилам, но и тем, кто не прошёл в Раду, но набрал два и более
процентов голосов избирателей. Логика в том, чтобы охватить финансовой поддержкой
даже маленькие политические силы. Опираясь на предварительные результаты выборов,
можно спрогнозировать, что в 2019-м на получение госсредств будут претендовать
одиннадцать партий. Среди них как те, кто проходит в Раду — "Слуга народа",
"Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская Солидарность", "Голос",
"Батькивщина", — так и те, что набирают не менее 2%, — Радикальная партия, "Сила и
честь", "Оппозиционный блок", партия Шария, "Украинская стратегия Гройсмана" и ВО
"Свобода". Сумма, на которую смогут рассчитывать эти партии, зависит от явки на выборах.
По данным ЦИК, на парламентских выборах она составила 14,7 млн избирателей, что на
более чем миллион меньше, чем в 2014-м. Сумму, которую должно выделить государство,
вычисляют по такой формуле: количество пришедших на избирательные участки граждан
умножают на две сотых размера минимальной зарплаты. Это согласно закону. Кабмин же
пошёл на хитрость, в подзаконных актах заменив минимальную зарплату на прожиточный
минимум, размер которого гораздо меньше. Так что в текущем году общая сумма
государственного финансирования партий составляет 566 млн грн. В следующем году она
будет около 565 млн грн. Большую часть этих средств получит партия "Слуга народа" —
более 225 млн грн. От 11 до 22 млн грн, по прогнозам экспертов ЧЕСНО, достанутся
внепарламентским партиям, перешагнувшим двухпроцентный барьер. Так распределят
90% партийных средств. Ещё 10% от суммы получат партии, по спискам которых в ВР
пройдут не менее 30% женщин. Например, "Самопомич" до сих пор ежегодно получала
около 56 млн грн по "гендерной" квоте, за счёт чего сравнялась по уровню господдержки с
"Народным фронтом", хотя у последнего больше депутатов в Раде. Теперь же на
дополнительное финансирование за счёт достаточного присутствия в списках женщин
претендуют лишь две партии — "Европейская Солидарность" и "Голос". Они, по всей
видимости, и разделят бонусные 60 млн грн. Кто точно ничего не получит из "женских"
денег, так это "Оппозиционная платформа — За жизнь": в проходной части их списка
женщин всего 11–12%.
Куда хочу, туда и трачу. Как использовать казённые деньги, партии решают
самостоятельно. На них можно арендовать офисы, платить зарплаты, организовывать
съезды и даже устраивать банкеты по случаю, скажем, дня рождения партии. Глядя на
отчёты партий за несколько лет, бросается в глаза то, что некоторые из них стали
официально нанимать сотни людей в штат, платить "белую" зарплату. Например, до начала
госфинансирования у "Самопомочи" в региональных офисах работали несколько десятков
человек, а сейчас — более трёхсот. Причём значительная часть представленных в прошлом
созыве Рады партий, по оценкам экспертов, злоупотребляет бюджетными средствами —
тратит их не на развитие партийной структуры или разработку законопроектов, а на
рекламу. По данным Комитета избирателей Украины, в 2018 году на саморекламу партии
потратили 293 млн грн. Это 40% всех их расходов. 180 млн грн из них пошли на оплату
рекламы на телевидении. В числе тех, кто тратился, — "Батькивщина" (120 млн грн),
Радикальная партия Олега Ляшко (36 млн грн) и "Народный фронт" (17 млн грн). "В
неизбирательный период никаких запретов на рекламу за госсредства нет, — объясняет
Игорь Фещенко, аналитик гражданского движения ЧЕСНО, занимающийся мониторингом
финансирования партий. — Партии этим злоупотребляют. Значительную часть
госфинансирования они использовали на печать партийных газет, распространяемых
миллионными тиражами, или платили за "джинсу". Например, Радикальная партия
системно оплачивала на региональном уровне эфиры депутатов, в частности Олега Ляшко.
При этом эфир не маркировали как рекламу". Другое дело — избирательная кампания. В
это время госсредства, выделенные на функционирование партий, использовать
запрещено. Такой запрет предусмотрели для того, чтобы у парламентских партий не было
конкурентного преимущества по сравнению с другими политсилами, вынужденными жить
исключительно на частные пожертвования.
Подайте Христа ради. После завершения выборов партии, находящиеся на
гособеспечении, получают компенсацию расходов на агитацию. "Это один из способов
борьбы с теневым финансированием партий, — уверен Виктор Таран, политолог, эксперт
Реанимационного пакета реформ. — Всё просто: на ведение избирательной кампании
нужны немалые деньги. Или их будут давать партиям олигархи, получая за это места в
списках, или средства придётся компенсировать из госбюджета. Последний вариант
уменьшает политическую коррупцию". Упомянутые 2,2 млрд грн, которые Центризбирком
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запросил у Минфина, должны пойти как раз на возмещение партиям расходов на
предвыборный пиар. "Но едва ли каждая из них сможет потратить максимальную сумму",
— уверяет Игорь Фещенко из ЧЕСНО. Он показывает свежие данные: в мае и июне
нынешнего года за политическую рекламу на 18 центральных телеканалах все партии
заплатили 160 млн грн. Так что если в бюджет и заложат 2,2 млрд грн компенсационных
средств, их, скорее всего, используют не в полном объёме. "Зная о таких огромных суммах,
партия, баллотирующаяся и проходящая в парламент, будь то "Слуга народа",
"Оппоплатформа" или "Голос", могла не ограничивать себя в рекламе, в том числе дорогой
телевизионной. Ведь всё равно за неё заплатят налогоплательщики. На выборах 2014 года
70–80% расходов политсил приходились на прямую политическую рекламу, — говорит
Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины. — На нынешних же выборах их
участники также не ограничивали себя в стремлении как можно больше присутствовать в
эфире рейтинговых телеканалов. За рекламу, например, "Оппозиционного блока" на
"Интере" государство заплатит из бюджета".
Подрезать. В Комитете избирателей Украины считают, что рано или поздно
ситуация с компенсацией приведёт к скандалу, который нивелирует саму идею
госфинансирования партий. "Это опасно, ведь, несмотря на некоторые противоречивые
моменты, в мире ещё не придумали других эффективных механизмов, как можно
обеспечить независимость партий от олигархического влияния", — убеждён Кошель. Он
предлагает два варианта выхода из ситуации. Первый — в разы уменьшить размер
компенсации, до 100 млн грн каждой партии. Второй — запретить тратить деньги на
прямую телевизионную политическую рекламу. "Частично исправить ситуацию мог бы
новый Избирательный кодекс, если бы в него заложили норму о запрете телерекламы, —
продолжает Кошель. — Но этого не произошло". Кроме того, эксперт утверждает, что
государство должно чётко определить, на что партии могут тратить бюджетные деньги, а
на что — нет. Например, указать, что средства выделяются на работу экспертных центров
при партиях, которые могли бы нарабатывать качественные законопроекты. Игорь
Фещенко также выступает за ограничения по тратам госсредств на рекламу, предлагая
вообще отменить компенсацию партиям за ведение избирательной кампании. В любом
случае полностью отказываться от государственного финансирования партий нельзя.
Иначе это снова уведёт партийные кассы в тень. Тогда Украина уж точно не решит проблем
политической коррупции и зависимости партий от олигархов.
Читать полностью >>>
© Татьяна Катриченко
По материалам focus.ua
Партія УКРОП відмовляється платити зарплату
усім працівникам офісів в Україні
30.07.2019

У Києві закривається центральний офіс партії УКРОП, розташований на
вулиці Володимирській, 12. Звідти вивозять меблі та комп’ютери, а працівники
тим часом намагаються отримати зарплату за червень-липень 2019 року.
Окрім столичного офісу, без заробітної плати за останні 2 місяці залишаються
працівники осередків УКРОПу у 24 областях. «Позиція керівництва партії УКРОП дивує:
мовляв, ми не сподівалися на такий результат виборів до Верховної Ради, тому тепер маємо
форс-мажор з невиплатою зарплати, який повинні всі зрозуміти», - розповідає медіакоординатор Закарпатської обласної організації УКРОПу Андрій Андрусяк. За словами
керівника секретаріату партії УКРОП Дениса Борисенка, все, на що можуть розраховувати
працівники офісів у регіонах, це виплата заробітної плати за червень. «У нас немає ресурсу
для повної виплати заробітної плати та плати за оренду офісів по всій Україні», - зазначив
Денис Борисенко. Незважаючи на те, що УКРОП офіційно не брав участь у дострокових
виборах до Верховної Ради України, його лідери - Тарас Батенко, Ігор Палиця та Ірина
Констанкевич обралися до парламенту по мажоритарним округам, інша ж частина
представників«УКРОПу» пішла на вибори від партії «Слуга народу».
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.radio
Группы Коломойского, Пинчука и Медведчука. На какие
олигархические кучки делится новая Рада
06.08.2019

Народные избранники IX созыва усиленно готовятся к законодательной
работе, параллельно знакомясь между собой и начав объединительные
процессы, которые дают понять, у кого из крупных игроков украинской
политики и экономики будут свои группы влияния в Раде.
Самыми мощными игроками, имеющими потенциал собрать вокруг себя десятки
нардепов, оказались Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Арсен Аваков, Дмитрий Фирташ и
Виктор Медведчук. Естественно, здесь нельзя не упомянуть и Рината Ахметова, который,
впрочем, потерял большую часть своего политического влияния, оставаясь крупнейшим
игроком в украинской экономике. Намного более рельефно и зримо депутаты поделятся
уже при голосовании за новый состав Кабмина и первые экономические законопроекты, но
примерную численность их групп можно определить уже сегодня.
Ахметов. Богатейший украинец владеет крупнейшими частными монополиям
Украине - энергетическим холдингом ДТЭК и металлургическим холдинг "Метинвест".
Показатели бизнес-империи Ахметова впечатляют - в 2017 г. совокупная консолидированная выручка его группы СКМ составила 450 млрд грн, что соответствует половине
тогдашнего госбюджета. Долгое время Ринат Ахметов пользовался широкой поддержкой
законодателей, в VIII созыве Рады к нему прислушивалась часть "Оппозиционного блока",
Радикальная партия Олега Ляшко, да и президентский БПП был чуток к пожеланиям
Ахметова. Все испортил раскол "Оппоблока" за считанные месяцы до выборов. Бренд
партии олигарху удалось оставить за собой, а Юрию Бойко, Вадиму Рабиновичу и другим
нардепам из "фирташевского" крыла партии пришлось создать новую структуру "Оппозиционную платформу - За жизнь". Последней удалось взять на выборах аж 13%, а вот
"Оппоблоку" попасть в парламент не удалось вовсе. Таким образом, рассчитывать Ахметов
может только на шестерых мажоритарщиков от "Оппоблока", прошедших по округам на
Донбассе, что, конечно, не соответствует его реальному влиянию на жизнь страны. Среди
известных представителей этой группы, которую, вероятнее всего, возглавит Вадим
Новинский - экс-регионал Дмитрий Шенцев, мэр Покровска Руслан Требушкин и директор
Авдеевского кокосохима Муса Магомедов. Впрочем, Ринату Леонидовичу не занимать
умения договариваться с властью, и найти подход к свежеизбранным нардепам он сможет
довольно быстро, ведь даже свадебные фотографы и массовики - затейники вряд ли
захотят жить на скромные 30 тыс грн в месяц.
Коломойский. Игорю Коломойскому принадлежит свыше 40% крупнейшего добытчика нефти в Украине АО "Укрнафта". Также он владеет акциями британской нефтегазодобывающей компании JKX Oil & Gas, около 80% нефтегазовых активов которой расположены в Украине. Кроме того, олигарх контролирует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Помимо нефтебизнеса, Коломойский владеет ферросплавным холдингом,
который контролирует 20-30 % мирового рынка ферросплавов, а также частью акций
Ferrexpo - компании бизнесмена Константина Жеваго, специализирующейся на добыче и
продаже железной руды. Казалось бы, самый близкий к президенту олигарх начал себя
очень хорошо чувствовать после возвращения в Украину. Тем не менее, наращивающий
свое влияние владелец "1+1" до сих пор не встретился с Зеленским, который при каждом
удобном случае дает понять, что Коломойский больше не влияет на него, избегая любых
действий, которые можно охарактеризовать как поддержку олигарха. При этом сам олигарх
вынужден активничать, чтобы оставаться "на плаву" в мутной воде украинской политики.
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Именно для этого он пытается формализовать свой центр влияния в новой Верховной Раде,
сделав это с помощью создания собственной депутатской группы. Объединив в группу как
можно больше членов фракции "Слуга народа", а Коломойский провел по списку, и по
мажоритарке от "Слуги народа" до 30 человек, олигарх попытается размыть пропрезидентское большинство. Начало формированию группы Коломойского во фракции "Слуги" дал
журналист с "1+1" Александр Дубинский, который и объявил об объединении мажоритарщиков под рабочим названием "Справедливость", Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда,
Максим Бужанский и Александр Куницкий. Учитывая численность фракции "Слуги народа"
- 254 человека, 30 депутатов из этой фракции, объединенных в неформальную "группу
Коломойского" будет вполне достаточно, чтобы у президентской фракции не хватало
голосов для результативного голосования. Кроме создания группы внутри "Слуги народа",
Коломойский может организовать группу и вне большинства. Кадровым резервом для этой
депутатской группы выступят 56 победителей в мажоритарных округах, которые
баллотировались путем самовыдвижения или от партий, не сумевших преодолеть 5%-й
избирательный барьер. Среди них олигарх вполне может рассчитывать на давнего
товарища Игоря Палицу, на которого, в свою очередь, ориентируются еще несколько
мажоритарщиков, которые попали в Раду преимущественно на Западной Украине.
Арсен Аваков. Семья Авакова контролирует предприятия по реализации продуктов
питания и транспортные компании. Кроме того, интересы бизнес-структур министра, по
сообщениям прессы, имеются в СМИ, нефтегазовом бизнесе и добыче полезных
ископаемых. После заката партии "Народный фронт" министр начал поиски политической
точки опоры, чтобы избежать преследования и сохраниться в политике и бизнесе, ведь
после формирования нового правительства он, скорее всего, покинет свой пост. Об этом на
днях последовало и несколько заявлений от властной команды. Так, глава "Слуги народа"
Дмитрий Разумков заявил, что никаких предварительных договоренностей о сохранении за
Аваковым кресла министра у команды Зе нет, а член первой пятерки "Слуги народа" Давид
Арахамия, в свою очередь, надеется, что Аваков не останется на посту главы МВД. По
информации СМИ, Аваков, как и Коломойский, собирает свою группу, у которой якобы даже
есть предварительное название - "Порядок", в нее войдут более 25 человек, среди которых
директор Сервисного центра МВД Владислав Криклий и эксперт по реформе
правоохранительной системы Денис Монастырский. По сути, группа нужна министру не
только ради собственного сохранения в политике, но и для создания противовеса
Зеленскому, ведь без групп Коломойского и Авакова устойчивых 226 голосов в новой Раде у
президента не будет. Некоторые СМИ, опираясь на слова новоизбранных депутатов из
"Слуги народа", утверждают, что часть мажоритарщиков, поддержанных на выборах
"Слугой народа", либо сразу откажутся входить в ее фракцию, либо в будущем отколются от
нее в интересах Коломойского и Авакова. В любом случае, самые опытные люди в команде
Зеленского - это люди Авакова и Коломойского, которые и будут "делать погоду" в
провластном большинстве.
Виктор Пинчук. Формально самый скромный "улов" в новой Раде будет у владельца
компании "Интерпайп" и медиахолдинга StarLightMedia Виктора Пинчука. Тем не менее,
нельзя сказать, что лобби олигарха ограничится всего тремя депутатами, которых с ним
связывают, это экс-нардеп от БПП Ольга Белькова, депутат от "Батькивщины" Елена
Кондратюк и директор по коммуникациям "Интерпайпа" Дмитрий Кисилевский. В СМИ
неоднократно сообщали о связях лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с Пинчуком,
но оба всячески отрицают какую-либо финансовую помощь олигарха партии. Впрочем, чемто другим сложно объяснить очень частые появления политика на входящем в
медиахолдинг Пинчука телеканале ICTV в предвыборный период, да и выпуски новостей на
этом телеканале редко обходились без сюжетов о предвыборном турне партии Вакарчука.
В новой Раде Пинчук может сыграть на противоречиях Зеленского с Коломойским,
способным в самый неподходящий момент расколоть президентское большинство.
Учитывая такую возможность, Пинчук может убедить Зеленского в необходимости взять в
коалицию "Голос", который подставит свое плечо "похудевшему" большинству. Впрочем,
"Голос" - не единственный аргумент Пинчука в разговоре с новой властью. Пригодиться
Зеленскому олигарх может и близкими связями в американском истеблишменте. После
проигрыша демократов в лице Хиллари Клинтон влияние Пинчука, конечно, поубавилось,
но Дональда Трампа на посту в 2020 году вполне может заменить демократ Джо Байден, и
роль главного коммуникатор Киева с Вашингтоном опять может "застолбить" за собой
владелец "Интерпайпа".
Дмитрий Фирташ. Фирташ - собственник четырех заводов по производству
минудобрений, карьеров по добыче титанового ильменита, "Региональной газовой
компании", которая контролирует 70% распределения газа в стране, а также части
телевизионного холдинга "Интер". Политические интересы Фирташа представляют его
соратники по бизнесу - Сергей Левочкин, который имеет миноритарные пакеты в его
бизнесах, и Юрий Бойко. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Фирташ и его
соратники делят с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем. Впрочем, по большому
счету, соратникам беглый олигарх сейчас не особо и нужен, и его влияние в Украине за
время отсутствия сильно поубавилось. Совсем недавно австрийский суд разрешил
экстрадицию Фирташа в США. Естественно, в такой ситуации Фирташ как никогда
нуждается в политической поддержке в парламенте. Объединение Фирташа-БойкоЛевочкина с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком дало результат, и группа
может рассчитывать на лояльность около 20 нардепов из фракции ОПЗЖ.
Виктор Медведчук. За относительно короткое время кум президента Росии Путина
стал владельцем трех информационных телеканалов, а ранее взял под контроль поставки
дизтоплива и сжиженного газа из России в Украину. Кроме того, на его жену в России была
оформлена добыча нефти и нефтеперерабатывающий завод. После внеочередных выборов
в Верховную Раду Медведчук получил контроль над партией "Оппозиционная платформа За жизнь", которая взяла второе место по количеству мандатов. В последнее время
Медведчук сильно нарастил свой политический вес благодаря использованию своих связей
с хозяином Кремля, что, впрочем, не делает его монопольным хозяином ОПЗЖ. В партии
кроме него, опять же, есть Юрий Бойко и Сергей Левочкин со свой группой влияния,
позиции которых могут не совпадать с позицией Медведчука, и Вадим Рабинович, у
которого вообще свое мнение обо всем. Во фракции "Оппоплатформы" Медведчук он может
рассчитывать на 10 преданных лично ему нардепов, самые известные среди которых старые друзья Медведчука по СДПУ(о) Нестор Шуфрич и Григорий Суркис и эксзаместитель Медведчука в его бытность главой АП, Юрий Загородний.
Читать полностью >>>
© Денис Сарбей
По материалам dsnews.ua
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Кабмін створив Інститут розвитку освіти
для реформи середньої освіти
05.08.2019

Кабінет Міністрів вирішив створити державну установу "Український
інститут розвитку освіти", яка буде працювати над реформою загальної
середньої освіти. Про це йдеться в розпорядженні КМУ №593-р.
Інститут буде працювати під управлінням Міністерства освіти і науки. Міносвіти
доручено протягом 3-х місяців затвердити статут і структуру Інституту та здійснити
організаційні заходи щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу в
межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання установ, що належать
до сфери управління Міносвіти. "Діяльність установи сприятиме координації, організаційного та методичного забезпечення впровадження концепції реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до
2029 р.", - йдеться в супровідній інформації. Наголошується, що заклад, буде займатися
розробкою держстандартів, освітніх і навчальних програм, питаннями підвищення
кваліфікації педагогічних працівників і забезпеченням підручниками педагогів та учнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
МОН та Global Office підписали меморандум
про співпрацю
08.08.2019

Проведення пришкільних таборів та взаємна інформаційна підтримка
для проєктів GoCamp та GoCamp AfterSchool. Про це повідомляє Міністерство
освіти і науки України.
Таку співпрацю передбачає Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між
громадською організацією Global Office та Міністерством освіти і науки, що був підписаний
сьогодні, 8 серпня 2019 року, у смт Козині. Документ завізували Міністр освіти і науки Лілія
Гриневич та директор Global Office Оксана Нечипоренко. Основна його мета – спільно
сприяти популяризації вивчення іноземних мов в українських школах. За 4 роки розвитку
та реалізації проєкту GoCamp спільними зусиллями вдалось привезти до України понад
1000 іноземних волонтерів з 70 країн світу та надихнути 200 000 дітей опановувати як
англійську, так німецьку та французьку мови. «Нам вдалося стати рекрутинговим
агентством з пошуку іноземних волонтерів, які надихають українських вчителів та
школярів долати будь-які бар'єри, зокрема мовні. Для багатьох шкіл проведення GoCamp
стає найвизначнішою подією року, до якої готуються всім містом чи селом. Ми надзвичайно
вдячні всім партнерам, які повірили в нашу велику мрію: популяризувати Україну в світі та
розвивати спільноту українських вчителів», – розповіла Оксана Нечипоренко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
НАУКА

Изобретения и патенты: Как украинцы защищают
свои научные открытия
23.07.2019

В Украине зарегистрировано 124,4 тыс. патентов на изобретения и
135,5 тыс. патентов на полезные модели. Большинство из них не являются
экстраординарными в мире науки.
Эксперты считают, что это в первую очередь связано с дешевизной оформления
охранных документов в Украине. При всем этом патентование перспективного
изобретения – дело очень рискованное и сложное, на которое решаются не все. Канцелярия
ГП "Укрпатент" ежедневно получает десятки заявок на получение патентов. Более сотни
экспертов начинают суетиться с этими толстыми папками документов, определяя
патентоспособность заявок по наличию мировой новизны, изобретательскому уровню и
промышленной применимости. "У нас несколько огромных архивных помещений, куда
потом все эти папки отправляются на хранение. К сожалению, в электронном виде люди
подают меньше 10% заявок, хотя обрабатывать и хранить такие документы гораздо
удобнее. Материалы заявок хранятся в одном материале вечно. Пока мыши не съедят", шутит начальник отдела экспертизы заявок на изобретения ГП "Укрпатент" Федор
Луценко. Самая сложная задача в работе эксперта – тщательный поиск по международным
и национальным патентным базам, которые ежегодно пополняются миллионами новых
экземпляров научных открытий. Несмотря на то, что изобретение должно иметь
общемировую новизну, защита исключительных прав на его использование
осуществляется только на территории государства, которое выдало такой патент. …
Читать полностью >>>
© Ксения Цивирко
По материалам 112.ua
Україна посіла друге місце в Індексі інновацій серед країн
з доходом нижче середнього
25.07.2019

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього
рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН. Про це повідомляє
служба новин порталу mind.ua
Спеціальною темою цьогорічного випуску стало «Створення здорового життя –
майбутнє медичних інновацій». У цій категорії Україну обійшов В’єтнам, а на третьому
місці розташувалась Грузія. В минулорічному звіті Україна посідала перше місце в своїй
категорії. За висновками Світової організації інтелектуальної власності при ООН (WIPO),
Україна показала результат, що перевищує очікування з огляду на рівень економічного
розвитку країни. У глобальному рейтингу Україна посіла 47 місце. Перше місце в рейтингу
світових лідерів в області інноваційного розвитку займає Швейцарія, за якою йдуть Швеція,
США, Нідерланди та Сполучене Королівство. Дванадцять з 20 перших місць в рейтингу
займають європейські країни. Уже дев'ять років поспіль перше місце в рейтингу займає
Швейцарія. Її високі позиції по всьому діапазону параметрів дозволяють добитися
відмінних результатів в сфері інновацій, включаючи, зокрема, патентні заявки, платежі і
виробництво високотехнологічної продукції обробної промисловості. Швеції, яка зайняла
друге місце в загальносвітовому заліку, вдалося зробити це завдяки розвиненій
інфраструктурі, новаторству ділового співтовариства і продуктам економіки знань і
технологій. Країна домоглася важливих успіхів у підвищенні результативності
інноваційних процесів і займає одне з перших місць за кількістю патентних заявок.
Цьогорічний рейтинг містить тематичний розділ, присвячений охороні здоров'я, і 16 глав,
авторами яких є відомі фахівці; центральне місце в ньому займає питання про те, яким саме
чином медичні інновації, включаючи використання штучного інтелекту (ШІ), геноміки та
мобільних додатків, пов'язаних з медициною, сприятимуть перетворенням у сфері послуг
охорони здоров'я. Глобальний індекс інновацій (The Global Innovation Index) – це глобальне
дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником рівня розвитку
інновацій. Дослідження проводиться з 2007 і наразі представляє найбільш повний
комплекс показників інноваційного розвитку по різних країнах світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Глобальный разнос. Как Китай ответит Трампу
на торговую войну
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МВФ погіршив прогноз зростання
світової економіки
23.07.2019

Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо
зростання світового валового внутрішнього продукту у 2019-2020 р. на 0,1
відсоткового пункти. Відповідні дані містяться на офіційному сайті МВФ.
Так, фонд очікує, що світова економіка у 2019 році зросте на 3,2% (раніше очікували
зростання на 3,3%(. Наступного року прогноз зростання економіки погіршили до 3,5%
(проти 3,6%, які очікували раніше). У МВФ зазначають, що у світі уповільнюється темп
інфляції, що свідчить про уповільнення темпів економічної активності. Також у фонді
зазначають, що на рівень світового економічного зростання негативно впливає
загострення торговельних відносин між США та Китаєм. Нагадаємо, що раніше у Bloomberg
підрахували, що торговельна війна Трампа може призвести до збитків світовій економіці у
розмірі 600 мільярдів доларів до 2021 року. 11 травня Трамп доручив запровадити мита на
всі товари, що постачаються до США з Китаю. Нагадаємо, 10 травня поточного року набули
чинності нові мита США на китайський імпорт, сумарна вартість якого складає 200
мільярдів доларів на рік. Адміністрація президента США Дональда Трампа збільшила
розмір мит на ці товари більш ніж у 2 рази — до 25%. Зазначимо, що торговельні відносини
між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року, коли США запровадили низку нових
мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу, а потім на визначені категорії
китайської продукції, що ввозиться до США. За останніми даними, загальна вартість
китайського імпорту, проти якої адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250
мільярдів доларів на рік. Торговельна війна минулого року мала негативні наслідки для
фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько
2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші.
Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28
років. У середині травня США зробили черговий крок у торговій війні з Китаєм. І знову під
ударом опинився телекомунікаційний гігант Huawei, смартфони виробництва якого дуже
популярні в Україні. Громадське розповідає, чому компанія потрапила під санкції США, та
які це може мати наслідки для користувачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
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Как торговать британцам после брекзита или Несколько
заблуждений о Евросоюзе и торговле
01.08.2019

Недавно на сайте русской службы ВВС появилась статья о грядущих
ужасах брекзита. Она довольно объемиста и посвящена анализу возможных
схем отношений Британии с ЕС после выхода Соединенного Королевства.
Это статья о торговле и она содержит массу пропагандистских клише и
заблуждений, типичных для любой дискуссии, где обсуждается торговля. Кроме того,
статья демонстрирует некоторые демагогические приемы, которыми пользуются
римейнеры — сторонники того, чтобы Британия осталась в ЕС и не только они. Размеры
колонки не позволят нам обсудить это все, остановимся только на самых важных моментах.
Страны не торгуют. При чтении заметок о международной торговле, первое, о чем
мы должны помнить, это о том факте, что «государства» или «страны» не торгуют между
собой. И государство и страна — это фикции, - аналитические конструкции, они не
являются субъектами, не могут «торговать» и «получать прибыль». Метафора о торгующих
странах справедлива разве что для тех редких случаев, когда правительство страны А
покупает что-то непосредственно у правительства страны Б. Но даже в этом случае
покупает не страна, а чиновники, выступающие от ее имени. Экономическая суть этого
действа, равно как и его последствия здесь другие, не такие как в случае торговли людей,
так как чиновники покупают за чужие деньги, они не рискуют и их прибыль лежит в весьма
специфической политической плоскости. В общем, в любом случае, когда вы читаете
«Франция купила у Англии» помните, что никакой Франции и Англии, способных покупать
что-то друг у друга не существует. Это знание сильно поможет вам разобраться с
умозаключениями любого текста на эту тему.
Ваша прибыль — это наша убыль. Следующий момент, который прямо следует из
предыдущего — это отождествление прибылей и убытков государства и людей. Когда вы
читаете «Франция теряет...» всегда нужно уточнить, кто же имеется в виду. Трюк с живыми,
говорящими, принимающими решения и торгующими между собой «странами» среди
прочего нужен и для этой подмены. Скажем, если вы читаете «Франция теряет от
заградительных импортных пошлин Китая», то здесь речь идет о людях, то есть, о
французских компаниях, которые бы получили больше прибыли, не будь этих китайских
пошлин. Но если вы читаете «Франция теряет от снижения своих заградительных пошлин»,
то речь здесь идет о государстве, которое немного потеряет доходец, если снизит пошлины
на ввозимые в страну товары. В статье с сайта ВВС полно такой путаницы. На самом деле,
нетрудно убедиться, что вся «проблематика» международной торговли порождается
фактом наличия государственных границ, искусственно делящих пространство, населенное
людьми. Торговля — это, в общем смысле обмен разной степени сложности между людьми,
действующими либо непосредственно, либо в форме созданных ими предприятий.
«Торговый баланс» для предприятия — это обычный бухгалтерский баланс. Территории же
сами по себе не являются предприятиями. На рынке никого не интересует «торговый
баланс» между Южной Борщаговкой и Печерском или между Провансом и Лимузином.
Границы между людьми создают государства, потому, что для них (для паразитического
класса) эта система как раз и выглядит как предприятие, как ферма, где нас с вами
выращивают ради дохода. Государственные границы — это границы между этими
фермами, границы собственности разных чиновничьих групп, окучивающих «свое»
население. Простым следствием из этого является тот факт, что доходы паразитического
класса — это всегда наши с вами потери. И наоборот. Поэтому, когда вы читаете про потери
Франции от пошлин Китая, то это плохо. Это «наши» потери, потери французских
предприятий. Но вот когда «Франция теряет от снижения своих пошлин», то это — хорошо.
Это потери французского паразитического класса и наша (точнее, французов) прибыль.
Кстати, весь фокус протекционизма идеологически основан на трюке с отождествлением
интересов мясника с интересами скота. Но если вы понимаете, что они противоположны, то
все станет на свои места. Станет ясно, что любые пошлины - «против» интересов людей и
«за» интересы паразитического класса. Когда французское государство поднимает тарифы
против китайских товаров, проигрывают люди - китайцы, которые не могут продать и
французы, которые не могут купить. Когда тарифы снижаются или исчезают, люди —
китайские и французские — выигрывают. ...
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
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Начало торговой войны между США и Китаем повлечет за собой
серьезные политические пертурбации. Об этом пишет обозреватель
Владислав Гирман на портале издания dsnews.ua
Президент США Дональд Трамп 1 августа, когда в конце туннеля, ведущего из тупика
американо-китайской торговой войны уже, казалось, виделся свет, внезапно объявил о
намерении ввести 10-процентные пошлины на импорт товаров из КНР на сумму $300 млрд.
Пекин пообещал Вашингтону зеркальные меры. В переговорах между США и КНР, очевидно,
происходит полный откат. Торговая война начинает набирать обороты, что, учитывая вес
обеих стран на международной арене, определенно отразится не только американцах и
китайцах. Несладко придется и Европе, и Азии, и Ближнему Востоку, и Южной Америке.
Причем ввиду очевидной взаимосвязи политики с экономикой эскалация торговой войны
катализирует как новые, так и текущие геополитические процессы, выводя на их на
уровень открытого противостояния между США и КНР. Причем зачастую опосредованного
и втягивающего третьи стороны. Ломая архитектуру международных соглашений и партнерства под национальные интересы США, Трамп смело пересекает красные линии, жертвуя отношениями и союзами. И пересмотр торговых отношений - излюбленный инструмент его внешней политики. Нынешняя администрация уже неоднократно прибегала к
конфликтам такого рода. Можно вспомнить о трениях с европейцами - к примеру, французами (из-за вина), немцами (из-за автопрома) или турками (из-за стали и алюминия).
Обиженные европейцы. Пекин, похоже, готов с удовольствием воспользоваться
демаршами Вашингтона, да и в ЕС, открыто критикующем американский протекционизм,
не будут возражать, учитывая высокий уровень экономической кооперации Европы с
Китаем, включая сотрудничество с нерукопожатной в Соединенных Штатах компанией
Huawei. "Обиженная" угрозой введения пошлины со стороны США, по большей части,
Старая Европа может найти еще больше точек соприкосновения с Китаем. Например,
компенсируя потери КНР на американском рынке, предложить больше места на своем, а
также поделиться технологиями в обмен на увеличение инвестиций в европейские
промышленные, инфраструктурные и финансовые проекты. Ряд стран европейской
периферии - прежде всего, Турция - не станут возражать против сближения с Поднебесной,
которое будет предусматривать, не в последнюю очередь, развитие сотрудничества в
военно-промышленной сфере. Европейские союзники Анкары по НАТО, скорее всего,
закроют на это глаза, как и в случае с поставками в Турцию российских ЗРК С-400.
Иранский раздражитель. Кстати, аналогичный внешнеполитический вектор
Пекин вполне может выбрать и в отношении Ирана, хотя пока сохранял нейтралитет - не
демонстрировал, по крайней мере, желания усилить оборонное сотрудничество с
Тегераном. Однако, понимая нынешнюю ценность Ирана в создании напряжения на
Ближнем Востоке и в районе главной транспортной артерии нефтерынка - Ормузском
проливе, руководство КНР, вполне вероятно, попытается принудить Штаты к распылению
ресурсов и внимания. Тем более что Поднебесная оказывает Ирану помощь в
противостоянии с США и Великобританией, поддерживая его экономику экспортом нефти
в обход американских санкций с самого введения запрета на покупку иранской нефти три
месяца назад. В конце июля Bloomberg писало о дюжине иранских танкеров суммарной
грузоподъемностью в 20 млн тонн баррелей, которые либо направлялись или уже стояли
недалеко от китайского побережья. Формально Китай санкции не нарушал, поскольку
нефть поступала в так называемые "таможенные хранилища", где как бы "зависла" на
некоторое время без оформления как импорт. В случае, если Поднебесная сочтет
пройденной точку невозврата в переговорах с США, то она может использовать это сырье,
что повлечет за собой серьезные колебания на рынке. Вашингтон же всерьез обеспокоен
этими передвижениями танкеров и отгрузкой иранской нефти Китаю, которая, как пишет
Financial Times, происходит при участии "дочки" China National Petroleum Corporation банка "Куньлунь" (Bank of Kunlun). С одной стороны, зная, какая конкретная китайская
компания участвует в нефтесделках с Ираном, Штаты могут ввести в отношении нее
санкции, но с другой стороны, Китай к ним очевидно готов, поскольку, как отметил в
комментарии FT бывший сотрудники разведки США, этот банк всегда был "расходным
материалом" для Пекина. Следовательно на месте "Куньлуня" объявится впоследствии еще
одна "прокладка", а экспорт нефти не прекратится.
Ким, давай. Помимо использования углеводородов для внутреннего потребления и
возможного обвала рынка, КНР часть нефти может "инвестировать" в создание еще одной
точки напряжения для США на северо-западе Тихого океана - поставить палки в колеса
Трампу в его стремлении пройти через триумфальную арку денуклеаризации Северной
Кореи. КНДР, к слову, в последнее время явно затеяла игру на повышение ставок, запустив
за две недели уже четвертую ракету, и хвастая строительством новой субмарины,
способной нести баллистические ракеты. Есть смысл допустить, что действия Пхеньяна
являются результатом договоренностей с Китаем, которому, к слову, они могли обойтись
недешево (увеличение поставок нефти, продуктов питания, технологий, оружия и т.д., и
т.п.), ведь Ким Чен Ын уже доказал, что умеет торговаться. А в данном случае у
северокорейского лидера есть туз в рукаве - политический флирт с Трампом. Иллюзия
острого желания улучшить отношения с Штатами и является фактором роста для Китая
стоимости дестабилизации со стороны КНДР.
\

Потрясти союзников США. Но, как говорится, не Кимом единым. Прибегнув к
кремлевским лекалам, Пекин в этом же регионе, причем снова используя Россию, с большей
долей вероятности продолжит "кошмарить" ключевых союзников США - в первую очередь
Японию и Южную Корею, наращивая военное присутствие у их берегов и увеличивая
количество провокаций. Опять-таки, Вашингтону придется предоставить Токио и Сеулу
больше гарантий безопасности, что, соответственно, станет дополнительной статьей
расходов для оборонного бюджета США. Причем здесь рамки "прагматичного
национализма" Трампа довольно ограничены, и продвижение в этом направлении
потенциально чревато расширением свободы маневра Токио и Сеула в отношениях с
Пекином, Пхеньяном и Москвой. Иными словами, влияние Вашингтона в этом регионе
может значительно - причем неконтролируемо - ослабнуть. Отдельно стоит упомянуть
Тайвань, который используется периодически, чтобы подрезать крылья то китайскому
дракону, то белоголовому орлану. Трамп, заметим, еще недавно на фоне переговоров с
Поднебесной решил повременить с первыми за 27 лет поставками Тайваню американских
истребителей. Речь идет о 66 многоцелевых F-16. За это президент получил на орехи от
обеих партий, обвинивших его в затягивании сделки по продаже ради Китая. Но теперь,
видимо, процесс ускорится с целью использовать "птичек" Lockheed Martin для отправки
Пекину соответствующего месседжа. Тот, естественно, даст ассиметричный ответ. А это
новый виток эскалации в регионе. Параллельно же вероятна активизация КНР в ЮжноКитайском море, где она успешно осваивает спорные рифы, атоллы и острова, вопреки
критике со стороны США и недовольству соседей, причем китайские рыбаки не стесняются
даже захаживать в чужие воды. Например, филиппинские. Пекин играет с Филиппинами,
пользуясь тем, что президент Родриго Дутерте не желает удовлетворить запрос своих же
сограждан на справедливость, а именно выпереть из филиппинских вод чужаков. Эта игра
Китая с Манилой имеет несколько граней, одна из которых - спорадическое проведение
киберопераций первым против вторых. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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