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Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Українські олігархи — це не ті, хто
придумав інтернет
22.08.2019

Радник президента Олег Устенко в інтерв'ю Радіо НВ розповів про
необхідність «вбити і розчленувати» держмонополії, назвав обсяги
корупції в країні і спрогнозував суттєве підвищення зарплат.
Про «відтік мізків» з України. Це колосальний виклик, який стоїть перед
Україною… Є економіки, які абсолютно повністю залежать від праці, а є економіки, які
повністю залежать від капіталу — так звана функція Кобба — Дугласа. Вона модернізована,
відбувалося переосмислення цих ідей у світі, але в принципі українська економіка залежить
від праці. Це означає, що чим більше буде міграції нашої робочої сили, тим більше у нас буде
незадоволених громадян, які залишають країну, тим меншими у нас будуть темпи
економічного зростання і тим гірше у нас закінчиться справа з економікою, тому що
врешті-решт економіка почне в’янути, і це незначне зростання може перейти в значний
мінус… Це наша трагедія, що наші освічені люди, які могли зробити прорив для своєї країни,
які більш за все, напевно, були готові ризикувати, вимушено виїжджають з цієї країни. Це
відкриє цілий ряд проблем. Важлива проблема, яку [еміграція] оголить моментально, — це
все, що стосується пенсійної системи.
Про зростання зарплат і продуктивності праці. Реальність така, що кордонів не
існує і трудовий персонал, який у тебе зараз є, він тільки умовно твій, оскільки в будь-який
момент може піднятися і виїхати. Ось чому глобально, коли зараз інвестори розглядають
потенційно, наприклад, українську економіку як місце для своїх інвестицій, вони не
розглядають цю тимчасову перевагу за заробітною платою як конкурентну перевагу, тому
що воно дуже швидко піде. Я вас запевняю, зовсім скоро зарплати будуть підніматися до
середнього центральноєвропейського рівня об'єктивно, тому що якщо ти хочеш мати
персонал — повинен будеш платити більше. З іншого боку, це і колосальний виклик для
підприємців, власників бізнесу — якщо ти хочеш зберегти персонал, ти піднімаєш зарплату,
але ти повинен відповідно підняти продуктивність праці. Щоб підняти продуктивність
праці, ти повинен проінвестувати додатково в своє підприємство, а щоб це зробити, ти
повинен мати гарантії, що щось, у що ти проінвестував, залишиться реально на твоєму
підприємстві, а не буде з'їдено бюрократичною машиною, різними корупційними каналами,
схемами; що у тебе не «відіжме» хтось цей твій бізнес, який ти відкривав, пестив і плекав…
Про облікову ставку. Я більш ніж упевнений, що ми будемо в середньостроковій і
короткостроковій перспективі бачити постійне зниження облікової ставки з боку
Національного банку, тому що у них немає необхідності продовжувати тримати її на рівні
близько 17%, на якому вони тримають зараз. Тобто тут буде йти позитивне переміщення.
Якщо припустити, що, наприклад, протягом наступного року рівень інфляції буде
зберігатися в районах однозначної цифри, то, найімовірніше, ми побачимо зниження
облікової ставки до 12?13% на кінець наступного року. Якщо інфляція буде менше, то,
можливо, ми побачимо зниження до 10%. Кредити стануть дешевшими, але це тимчасово.
Про різницю в підходах Нацбанку і Мінфіну. З одного боку, є Національний банк,
який стурбований тим, щоб ні в якому разі не було інфляційного стрибка. Вони в набагато
меншому ступені дивляться за економічним зростанням. У них за великим рахунком немає
мандата дивитися за цим на відміну, скажімо, від Федеральної резервної системи США або
більшості центробанків інших країн світу. Оскільки НБУ не стурбований економічним
зростанням, а інфляція набагато більша, вони продовжують тримати ставку досить
високою і не використовувати цей інструмент стимулювання економіки. Відверто кажучи, я
не дуже вірю, що в короткостроковому плані вони не праві. У короткостроковій перспективі
вони були якраз праві, тому що якщо ти раптом різко накачуєш економіку грошима, а при
цьому у тебе немає ніяких змін в реальному секторі економіки, то, найімовірніше, ти
почнеш продавлювати імпорт, у тебе почнуть рости торгові дисбаланси і утворюється
девальваційний навіс. Тому короткостроково вони діяли правильно. Але паралельно з цим
є Міністерство фінансів, яке має на руках наші борги і має робити борги, тому що ми живемо
в умовах дефіциту держбюджету і його треба якось фінансувати. У нас частина боргів йде
до оплати і в загальному Мінфін робив правильно, намагаючись, наскільки це можливо,
замістити одні борги іншими. Вони заміняли зовнішні борги внутрішніми, але ставка була
висока і, звичайно, це скрадало можливість кредитування нашої економіки: для банку було
куди цікавіше просто купувати облігації внутрішньої державної позики, а не мати штат
аналітиків і експертів, які б стежили за реальним сектором економіки і повинні були б
давати туди кредитування.
Про вартість обслуговування держборгу. У нас ніби й боргів не багато (близько
60% ВВП), що нібито й нормально за світовими мірками, але вартість обслуговування цих
боргів вкрай висока. Ми віддаємо близько 4% нашого валового внутрішнього продукту,
тобто 1/25 частину того, що заробили за рік, тільки на обслуговування цих внутрішніх і
зовнішніх боргів. Так відбувається насамперед через ризики. У США обсяг боргу перевищує
110% ВВП, але вони витрачають близько 2% на обслуговування, а ми витрачаємо в два рази
більше в процентному співвідношенні, ніж вони.
Про погляди Зеленського на монетарну і бюджетну політику. Зеленський чітко
розуміє, що монетарними методами зараз стимулювати економіку не можна. Він дуже чітко
заявляє, що Національний банк України є незалежною інституцією, розуміє, що вона
працює автономно. Що стосується монетарних методів, президент висловлюється і
дотримується тієї точки зору, що було б непогано, якби ставки знижувалися, але
втручатися в якусь внутрішню оперативну діяльність нашого регулятора він точно не
збирається. Що стосується стимулювання економіки бюджетними методами, президент
чітко розуміє, що ми перебуваємо в зоні дефіциту державного бюджету, у нас немає так
званого «люфту» для маневру, немає фіскального простору, який може бути задіяно для
того, щоб ми з вами стимулювали економіку, але він намагається створити цей простір. І він
буде намагатися створювати це фіскальний простір для того, щоб задіяти механізм
бюджетного стимулювання за рахунок, наприклад, боротьби з корупцією, додаткового
економічного зростання, детінізації економіки. Якщо, наприклад, правдою є оціночна
цифра, що через корупційні канали за рахунок контрабанди розподіляється $5 млрд, то
зниження контрабанди навіть на половину дасть плюс 2% до нашого ВВП. А якщо раптом
дійсно вдалося б Україні рівень корупції або контрабанди до нуля звести, це означало б
плюс $5 млрд в наш державний бюджет. Ці цифри порівнянні, наприклад, з дотаціями до
Пенсійного фонду.

Про корупцію. Я припускаю, що в українській економіці через різні корупційні
канали рухається десь як мінімум $10 млрд в річному вимірі. Це число легко отримати. ВВП
у нас $130 млрд. У тіні у нас, згідно зі статистикою або дослідженням Організації
економічного співробітництва і розвитку, перебуває десь близько $60?65 млрд (вони
оцінюють її в 50% [від ВВП]). [ВВП вартістю] $60 млрд виробляється в тіні, але це не
означає, що з них не сплачується податок — з них сплачується корупційний податок.
Величина цього податку становить як мінімум 20%. А судячи з анекдотичних історій, якими
кишить наш інтернет-простір, він може бути і вище. Але якщо ми візьмемо за оцінку 20%
від $60 млрд, це дасть суму в $12 млрд, що відповідає моїм припущенням — більше $10
млрд ходить через різні корупційні канали в річному вимірі.
Про співпрацю з МВФ. Я не проти МВФ… До тих пір, поки є ця розбалансована
ситуація, було б непогано, щоб хтось міг як мінімум підтримувати зараз Україну своїми
грошовими ресурсами. І не тільки грошовими, а зокрема й ресурсом технічної експертизи
— проведення подібних оціночних досліджень, які показують вузькі місця, де пропадають
наші гроші… Гроші теж важливі, тому що у нас в наступному році величезні виплати за
тими самими наявними боргами. Так звана відкрита непокрита потреба у валюті на
наступний рік може становити близько $10 млрд. Це просто гігантська сума для такої
країни як Україна, ВВП якої — $130 млрд. З цих $10 млрд близько $6 млрд — це наші
виплати за боргами, решта — це і дефіцит рахунку поточних операцій, який потребує
фінансування, і потреба в грошах, яка йде з боку приватного сектора за вирахуванням того
припливу інвестицій, які ми отримаємо.
Про ВВП і олігархів. Наскільки я розумію ситуацію, ми могли б показати з вами в
цьому році ВВП десь порядку як мінімум $400?450 млрд, а покажемо за фактом близько
$130 млрд. Звідки ця сума в $450 млрд? Якщо ми візьмемо ВВП 1991 року, коли починалася
наша новітня економічна історія, і подивимося, наскільки збільшилася за цей період часу
світова економіка, скорегуємо на рівень інфляції, який був у доларах, ми побачимо, що
повинні були мати таку суму. У 1991 році наш ВВП був близько $70 млрд… Так порівнювати
не дуже коректно, звичайно. Особливо некоректність проявиться в структурі ВВП, тому що
в 1991 році це могли бути продукти оборонного комплексу, валянки. Можна не чіпати 1991
рік, а, наприклад, взяти 1997-й. З 1997-го до 2017 року польська економіка подвоїлася.
Українська економіка за цей період збільшилася на 20%, потім втратила значно. Але в будьякому випадку ми на 20% збільшилися, на одну п’яту, а вони в два рази зросли. Очевидно, є
якісь серйозні пробуксовки, щось таке серйозне, що нас стримує. Нас прив’язали і тримають
на цій прив’язі. І що нас «прив'язало»? Це була дійсно, перш за все, українська система
олігархату. Якщо хочете, система такої собі державно-бюрократичної клептоманії або
бюрократизму. Вони не давали можливості розвиватися. Якщо ти олігарх, якщо ти можеш
зараз заробляти гроші, навіщо тобі тут допускати конкуренцію? Навіщо тобі потрібні
інвестори, які заходять на ринок, які будуть інвестувати свої мільярди доларів, а за це
вимагати, наприклад того, чого вимагає МВФ? Захисту прав власності, проведення судової
реформи, зниження рівня корупції. Навіщо це тобі все треба, якщо ти можеш заволодіти
чужою власністю, якщо ти як олігарх можеш забезпечити дзвінок з Банкової в який-небудь
районний суд і вирішити всі питання на свою користь, а не так, як повинно було б бути за
законом? Подивіться, адже українські олігархи — це не ті, хто придумав інтернет, якісь
доткомівські компанії, проривні виробництва. Ілона Маска серед них я теж чомусь не
спостерігаю. Вони експлуатують найпростіше, що можна було експлуатувати, — наші
ресурси. Більш того, для мене здається огидним сигналом, що «погано пахне» те, як вони
інвестують. Здебільшого вони інвестують не в цю економіку. Це для мене сигнал того, що, з
одного боку, вони начебто ведуть правильну фінансову політику диверсифікації своїх
ризиків, але, з іншого боку, вони не особливо вірять в нас. Ось чому з’являються мільйонні
покупки нерухомості в Лондоні, нерухомість на Сицилії, кондитерська фабрика під
Будапештом, шахти у США. Дуже багато з них бачать свої перспективи на інших ринках,
більш комфортабельних в плані захисту прав власності, менш ризикових для них. Але
логіка подій змінюється.
Про держкомпанії-монстри. Як можна спробувати зрушити наше судно з тієї
мілини, на якій воно зараз знаходиться? Розвиток конкуренції, демонополізація
економіки… Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК
Нафтогаз, Укрзалізницю. Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, на кшталт
Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), Укрспирту… повинні піти,
просто піти. Я вважаю, Укрспирт потрібно повністю приватизувати. У ДПЗКУ, на мою думку,
смислового навантаження в принципі не існує. Укрзалізниця — наскільки це можливо,
поділ продажів. Що потрібно залишити в руках держави, можна залишити, тому що там є
стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу.
Про введення ринку землі. Думаю, коли президент Зеленський говорить про ринок
землі, він має на увазі триетапне введення цього ринку. Перший етап — продаж землі, яка
перебуває в державних руках, наприклад, у академії аграрних наук, нашого оборонного
відомства, інших держконтор, які начебто цю землю мають, начебто вона належить всім
нам, а здають її під агрохолдинги, не витримуючи ніякого сівообороту, ті приватники, ті
державні особи, які претендують на приватне розпорядження нашою власною землею,
набиваючи свої кишені. Тому державна земля піде на продаж. На другому етапі ми
побачимо тестування ринку, подивимося, як він працює, проведемо всі необхідні роботи з
урахуванням кадастрів. І на третьому етапі перейдемо до широкоформатного
повномасштабного ринку, коли вже паї будуть залучені. Там є маса супутніх питань —
скільки землі, кому, в які руки і так далі. Але це обговорювані питання. Тому президент
говорить про те, що ринок буде введений, принаймні початок його буде покладено з
моменту, коли піде на приватизацію держземлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Головою Верховної Ради обрано
Дмитра Разумкова
29.08.2019

Головою Верховної Ради України IX скликання обрано
народного депутата Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували
382 народні депутати, повідомляє Інформаційне управління Апарату
Д.РАЗУМКОВ
Верховної Ради України.
Під час свого виступу перед голосуванням Дмитро Разумков відзначив, що останніми
роками постійно знижувався рівень довіри до Верховної Ради і «український народ вирішив
покласти цьому край, проголосувавши на дострокових парламентських виборах». За
словами кандидата на посаду, завдання Верховної Ради IX скликання – відновити довіру
народу. «На Верховну Раду IX скликання покладено історичну місію – відновити довіру
державних інститутів України, запустити законодавчі механізми стрімкого економічного
зростання, очистити владу від корупційних практик та кумівства, якого ще досі багато в
нашій державі”, - сказав у своїй промові кандидат на посаду Голови Верховної Ради Дмитро
Разумков. У своїй доповіді він також визначив три магістральні напрямки докорінних змін,
які має здійснити Верховна Рада України IX скликання: “Перший напрямок – реформа
інститутів влади, і передусім, Верховної Ради України”, - зазначив парламентарій. Другий
напрямок, за словами Дмитра Разумкова, - це очищення влади від корупційних практик,
надмірних бюрократій і зарегульованості. «Третій напрямок – це запуск механізмів
стрімкого економічного зростання”, - сказав кандидат на посаду Голови Верховної Ради.
“Треба нести нарешті відповідальність перед людьми, які тебе обрали”, - сказав на
завершення Дмитро Разумков. Він окреслив завдання, які необхідно вирішити парламенту
нового скликання. Д.Разумков відповів на запитання народних депутатів. В обговоренні
кандидатури взяли участь представники фракції політичної партії «Європейська
Солідарність», представники депутатської групи «За майбутнє», фракції політичної партії
"Опозиційна платформа – За життя" і фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина". За результатами обговорення 382 народні депутати підтримали
кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду Голови Верховної Ради України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Відбулася перша сесія Верховної Ради
IX скликання
30.08.2019

Голова Підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков відкрив
першу сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання. Про це повідомляє
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
Головуючий повідомив, що за результатами виборів, які відбулися 21 липня 2019 р.,
ЦВК зареєструвала 423 народних депутати. Склали присягу, вступили на посаду і зареєструвалися для участі в першому пленарному засіданні 422 народних депутати. "Таким чином,
Верховна Рада дев’ятого скликання є повноважною і може здійснювати свої конституційні
повноваження", - зазначив Д.Разумков. Для участі у першому пленарному засіданні
зареєструвалося 405 народних депутатів. Голова Підготовчої депутатської групи надав
слово найстаршому за віком народному депутатові Юлію Іоффе, який оголосив першу сесію
Верховної Ради України дев’ятого скликання відкритою. У виконанні народного хору
прозвучав Гімн України. Д.Разумков оголосив про припинення повноважень Верховної Ради
України восьмого скликання. Парламентарії оплесками подякували своїм попередникам за
роботу. Головуючий повідомив, що для ведення пленарних засідань потрібно сформувати
Тимчасову президію. Д.Разумков зазначив, що Тимчасова президія першої сесії складається
із шести народних депутатів. До її складу входять Голова Підготовчої депутатської групи та
по одному представникові від кожної політичної партії, між виборчими списками яких
розподілено депутатські мандати. Разумков поінформував про персональний склад членів
Тимчасової президії, визначений представниками політичних партій. Головуючий поставив
на голосування проект Постанови «Про Тимчасову президію першої сесії Верховної Ради
України дев'ятого скликання» (№1001). Верховна Рада 390 голосами ухвалила проект
постанови за основу і в цілому. Головуючий запросив членів Тимчасової президії зайняти
свої місця і приступити до виконання своїх обов'язків. Члени Тимчасової президії першої
сесії зайняли свої місця. Народні депутати підтримали пропозицію головуючого про
продовження пленарного засідання після 18.00 до завершення розгляду усіх питань
порядку денного. За дану пропозицію проголосували 359 народних депутатів. Д.Разумков
зазначив, що послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної Верховної Ради,
визначено Регламентом роботи Верховної Ради, а саме 16 статтею. Він поставив на
голосування проект Постанови «Про порядок денний першої сесії Верховної Ради України
дев'ятого скликання на період розгляду організаційних питань першої сесії Верховної Ради
України дев'ятого скликання» (№1004). Парламентарії 306-ма голосами підтримали цей
проект постанови. Головуючий надав слово Прем'єр-міністрові України Володимиру
Гройсману, який оголосив про складення, відповідно до Конституції, повноважень Кабінету
Міністрів. "Наша робота протягом останніх трьох років була направлена на покращення
життя громадян", - зазначив В.Гройсман. Він побажав успіху новому складу Верховної Ради і
Кабінету Міністрів. Д.Разумков нагадав, що згідно з Конституцією України Кабінет
Міністрів, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою, продовжує
виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.
Головуючий оголосив наступне питання порядку денного - про формування депутатських
фракцій і груп. Він оголосив під стенограму, що згідно з протоколами зборів представників
політичних сил, обраних до парламенту, у Верховній Раді дев'ятого скликання сформовано і
зареєстровано п'ять фракцій та одну групу. Д.Разумков повідомив: «Відповідно до статті 83
Конституції України, депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входять
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, має
право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України». Він також оголосив, що
зареєстрована депутатська фракція партії «Слуга народу» налічує 254 народних депутати,
що становить більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради України
і, відповідно до Конституції України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України. Головуючий оголосив технічну перерву до 14.00 для переформатування
системи «Рада» під голосування відповідно до приналежності народних депутатів до
фракцій. Після перерви головуючий надав слово Голові Верховної Ради України восьмого
скликання Андрію Парубію …
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
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Президент України Володимир Зеленський та перша леді
Олена Зеленська взяли участь в урочистостях з нагоди 28-ї річниці
Незалежності України. На алеї Героїв Небесної Сотні Глава держави
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
оголосив хвилину мовчання за загиблими під час Революції Гідності.
«Ми починаємо День Незалежності України з місця, де заради збереження нашої
незалежності найкращі сини та доньки України віддали своє життя і своє майбутнє. І
сьогодні наше майбутнє каже їм усім «Дякую». Вічна пам'ять загиблим», – сказав
Володимир Зеленський. Президент України з дружиною також покладали квіти біля Хреста
на алеї Героїв Небесної Сотні. Після церемонії підняття Державного прапора України та
виконання Державного Гімну зведеним військовим оркестром Збройних сил України Глава
держави привітав співвітчизників з 28-ю річницею Незалежності. Володимир Зеленський
заявив, що для України 24 серпня є найважливішим днем. Президент подякував військовим,
які на Донбасі захищають Україну. «Завдяки вам ми відзначаємо сьогодні 28-му річницю з
Дня Незалежності», – підкреслив Глава держави. Водночас Президент висловив надію, що
невдовзі у країні припиняться бойові дії та настане мир. «У цей важливий день ми віримо,
що в українському календарі скоро з’явиться інша, не менш знакова дата. Конкретне число і
місяць – неважливі. Бо це буде день, коли настане мир», – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський також закликав усіх українців єднатися та разом будувати державу.
«Ми різні. Але єдині. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Мусимо зрозуміти, що
розраховувати маємо тільки на себе. Не сваритися через минуле, а об’єднатися заради
майбутнього. Україномовні та русскоговорящие, незалежно від віку, статі, віросповідання –
бути єдиним народом. Не на плакатах, не в гаслах, а ось тут. У кожного в серці. Ми повинні
рухатися вперед, разом будувати країну, разом робити неможливе», – зазначив Президент
України. Водночас він висловив упевненість у подальшому розвитку країни завдяки новому
поколінню, яке сформувалося в умовах незалежності. «Сьогодні вже сформувалося ціле
покоління, народжене в незалежній Україні. Для них це нормальний стан речей. Для них не
може бути по-іншому. І це прекрасно. Бо це покоління – наша ментальна опора. Опора
свободи, демократії та розвитку. Вони мислять інакше, вони думають сучасно, а значить –
Україна рухатиметься тільки вперед», – наголосив Володимир Зеленський. Також у рамках
відзначення 28-ї річниці Незалежності України В.Зеленський вручив державні нагороди.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент – депутатам: Від вас залежить, чим запам’ятається парламент
ІХ скликання – реформами чи недовгим існуванням
29.08.2019

Президент України Володимир Зеленський під час оголошення
послання до Верховної Ради України ІХ скликання привітав народних
обранців зі вступом у повноваження та закликав до ефективної роботи.
«Давайте працювати. Я вас дуже прошу. Народ чекає. Менше есемесок, більше
законів. Ми всі чекаємо… Справді незвично бачити цю залу заповненою. Хочеться, щоб так
було завжди. Працюйте», – зазначив Глава держави. Президент наголосив, що Верховна
Рада ІХ скликання увійде в історію, і саме від діяльності депутатів залежить, яким
запам’ятається цей склад парламенту. «Рада цього скликання увійде в історію. Питання
одне – як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив
неймовірне. Який втілив усе, що не змогли зробити за попередні 28 років», – наголосив
Володимир Зеленський. Президент додав, що нинішній склад Верховної Ради має шанс
запам’ятатися як парламент, де не було бійок, прогулів та кнопкодавства, а лише
конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу. «Або, не дай Боже,
ви ввійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш,
це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду – не так
страшно. Але я щиро вірю та сподіваюся, що цього не станеться. Давайте зробимо це
разом!» – резюмував Глава держави. Також, Президент України Володимир Зеленський під
час оголошення послання до Верховної Ради наголосив на викликах і завданнях, що стоять
перед народними депутатами. Зокрема, це лібералізація економіки та зміцнення
національної безпеки й оборони. «Перед вами – низка викликів та завдань. Це і
впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і
закон про імпічмент. Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи.
Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції», – сказав Глава держави,
звертаючись до депутатів Верховної Ради України ІХ скликання. Серед головних завдань
парламенту Президент також назвав лібералізацію економіки, створення потужного
«інвестиційного магніту» для залучення іноземних інвестицій, побудову цифрової держави
у смартфоні, коли черги в державних установах та бюрократія відійдуть у минуле. Крім
того, серед пріоритетів – подолання рейдерства, монополій і контрабанди, досягнення
реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з
тарифами, розбудова промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, медицини,
покращення освіти та відродження української науки. «І найголовніше – зміцнення
національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення
анексованого Російською Федерацією Криму», – зазначив Глава держави. Президент також
висловив переконання, що найближчим часом буде призначено дієздатний та ефективний
уряд, який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм
міжнародних інвесторів, а отже – Україна буде у фокусі їхньої уваги. Відзначимо, перші сто
днів роботи на посаді Президента України Володимир Зеленський назвав тихою прогулянкою
в сутінках на першій швидкості з вимкнутими фарами. Про це він сказав під час звернення з
посланням до Верховної Ради України. «Нещодавно минуло сто днів моєї президентської
каденції. Було багато різних оцінок, але повірте: найкритичнішу оцінку я даю сам собі. Цей
період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з вимкненими фарами та на першій
швидкості», – заявив Президент. Володимир Зеленський висловив упевненість, що початок
роботи Верховної Ради України ІХ скликання прискорить впровадження позитивних змін у
державі. «Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і
впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий
справді працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами
безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились чекати і громадяни
України, і весь цивілізований світ», – наголосив Глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Офісу Президента України
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки
нових міністрів
29.08.2019

В Україні офіційно почалась нова політична доба – епоха
Зеленського. Зміни почались набагато швидше, ніж можна було
сподіватись, буквально одразу. У четвер, 29 серпня, новий
О. ГОНЧАРУК
президент спостерігав, як складає присягу нова Верховна Рада, де
його партія отримала монобільшість.
Після перших формальностей "Слуга народу" показала, що насправді означає це
слово. За кілька годин, навіть без перерви на обід, партія Зеленського повністю
перезавантажила владу в країні. Ще раз – повністю! Всі призначені на ключові керівні
посади в країні – люди Зеленського. Більше того. Весь оновлений склад уряду –
сформований Зеленським, президент особисто проводив співбесіди з кандидатами та
ухвалював рішення про їхнє призначення. Багато хто з депутатів його фракції до
останнього точно не знали, за кого їм доведеться голосувати. І це – чи не головна ознака
нової парламентської реальності. З 17 членів Кабміну 11 – чоловіки, 6 – жінки. Середній вік
урядовців – 39 років. За часів Порошенка в Україні, хай часом формально, але зберігалась
парламентсько-президентська форма правління. Тепер же, в епоху Зеленського, маятник
круто заносить в бік президентської моделі, коли одна людина відповідає за все і завідує
усім. Новий уряд відрізнятиметься від попереднього переформатуванням міністерств.
Відтепер не буде окремих Мінагрополітики, яке віддали у сферу управління Мінекономіки.
Мінекології об'єднано з Міненергетики. Мінветеранів і Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій стануть одним цілим. Така ж доля чекає на Мінкультури, Мінінформ і
Мінмолодьспорт – тепер буде єдине Міністерство культури, молоді та спорту. З'явиться
нове Міністерство цифрової трансформації. Таким чином, згідно з наявними наразі даними,
новий Кабмін складатиметься з 15 міністерств замість 19, які були в уряді Гройсмана. До
нового Кабінету міністрів входитимуть 17 міністрів – замість 25, як раніше. Ще однією
новацією стане відсутність першого віце-прем'єра і скорочення кількості посад віцепрем'єрів, яких буде не 6, а лише 2. Хто увійшов до складу нового уряду, звідки взялись і з
ким пов'язані міністри, читайте в матеріалі "Української правди".
Дмитро Кулеба – віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції. Біографія: 38 років. Народився в Сумах. Дипломат та фахівець з комунікацій,
представник України при Раді Європи. Випускник Київського інституту міжнародних
відносин, працює у структурі МЗС з 2003 року. У 2013 році пішов з державної служби та
очолив благодійну організацію Фонд культурної дипломатії UART. Ширшому колу став
відомий у період Революції Гідності, яку активно підтримував. Навесні 2014 отримав
запрошення повернутися в МЗС на посаду посла з особливих доручень, де очолив
інформаційний напрямок. Саме тоді завдяки Дмитру в міністерстві з'явився напрямок
"Культурна дипломатія". З 2016 р. указом президента Петра Порошенка був переведений на
посольську посаду в Страсбург. Медійно активний, в тому числі відомий завдяки
публічному просуванню ініціатив, пов'язаних із захистом прав людини в анексованому
Криму, а також підтримці роботи української делегації у ПАРЄ. Через свою активну роботу у
Страсбурзі має хороші відносини з європейськими дипломатичними колами. Кулеба
продовжує дипломатичну династію. Його батько – один із найдосвідченіших дипломатів,
був послом у Єгипті, Чехії. Зараз займає позицію надзвичайного і повноважного посла у
республіці Казахстан. У 2018 році Дмитро Кулеба написав книжку "Війна за реальність. Як
перемагати у світі фейків, правд і спільнот", де в тому числі поділився своїм власним
досвідом у протидії російській інформаційній агресії.
Михайло Федоров – віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації. Біографія: 28
років. Народився у Василівці, Запорізької області. Народний депутат від "Слуги народу",
радник президента з digital-напрямку. Навчався у Запорізькому національному університеті
на факультеті соціології та управління. Під час навчання був одним з активних учасників
молодіжного громадського руху "Актив-Z", який займався організацією різних соціальних
проектів на підтримку молоді. У 2012-2013 рр. був "студентським мером" Запоріжжя. Брав
участь у різноманітних соціальних та екологічних проектах у місті. Отримував стипендію
від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя. В 2013 році у віці 22 років
Федоров заснував власне digital-агентство SMMSTUDIO, яка займається збільшенням
продажів через рекламу в соцмережах. Одним з клієнтів компанії був "Квартал-Концерт".
Перед появою у команді Зеленського займався бізнесом в сфері IT. Згідно з його
декларацією, за 2018 рік отримав 4,4 млн гривень доходу від підприємницької діяльності.
Незважаючи на схильність до цифрового простору, разом з дружиною задекларували
більше півмільйона доларів готівкових коштів. Став відомий широкому загалу після того,
як очолив digital-напрямок президентської кампанії Зеленського. Був творцем мережі
"власних медіа" кандидата. Саме Федоров відповідав за створення і просування каналів у
всіх соцмережах: YouTube, Instagram та Facebook, Telegram. Під час виборів відзначився тим,
що з порівняно невеликим бюджетом зумів організувати якісну діджитал-кампанію,
завдяки якій Зеленський значно переважав конкурентів у роботі з соцмережами. В команді
Зеленського відповідає за реалізацію проекту "Держава у смартфоні", в рамках якого
планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
Оксана Маркарова – міністр фінансів. Біографія: 42 роки. Народилася у Рівному.
Міністр фінансів. У 1993-1998 навчалася в Національному університеті "Києво-Могилянська
Академія", магістр з екології. У 1999-2001 рр. навчалася в Індіанському Університеті в
Блумінгтоні (штат Індіана, США), де отримала ступінь магістра в галузі міжнародних
публічних фінансів і торгівлі (MPA). Після навчання Маркарова обіймала посади радника з
економічної політики та менеджера із зовнішніх та корпоративних зв'язків в
американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund. У 2000 р. проходила
практику в Світовому банку в США, працюючи в групі банків та фінансових ринків регіону
Європи та Центральної Азії. До переходу на державну службу 12 років очолювала
Інвестиційну групу ІТТ в якості голови правління – президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест. У 2012
році Маркарова разом із своїм чоловіком Данилом Волинцем купили у братів Клюєвих
"Актив-Банк". Навесні 2014 року Маркарова і Волинець перепродали його групі інвесторів,
які, за даними учасників ринку, були близькі до бізнесмена Олександра Антонова. У березні
2015 року прийшла працювати у Міністерство фінансів на посаду заступниці міністраголови апарату Мінфіну, яким тоді керувала Наталка Яресько. У міністерстві відповідала за
реформування системи управління державними фінансами. Після звільнення уряду Арсенія
Яценюка залишилась працювати у Мінфіні. 2016 року Маркарову було призначено на
посаду першого заступника міністра фінансів, яким тоді став Олександр Данилюк. У серпні
того ж року обійняла також посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій. Після
конфлікту прем'єра Володимира Гройсмана з Данилюком, в результаті якого останній
втратив посаду, стала в.о. міністра. У листопаді 2018 року Верховна Рада призначила
Маркарову міністром фінансів. Мама чотирьох дітей.

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства. Біографія: 44 роки. Народився та виріс у Києві. Почесний президент
Київської школи Економіки (KSE). Отримав магістерські дипломи в КПІ та КиєвоМогилянській Академії. У 1999 р. – ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.
У 2004-му захистив дисертацію і отримав науковий ступінь (PhD) в Університеті ВісконсінМедісон, США. Довгий час викладав в європейських і американських вишах. Зокрема у
Рейнському університеті ім. Фрідріха Вільгельма в Бонні, Державному університеті Пенн,
Пенсільванському і Пітсбургському університетах. Як писав Милованов у своєму блозі на
УП, після подій 2013-2014 років він почав приділяти більше уваги Україні. "Питання про те,
чи варто повністю відмовитися від позиції у Пітсбурзі і повернутися в Україну, постійно
виникало у мене в голові", – розповідав він. Тоді ж Милованов починає все частіше
з'являтися в українському медіапросторі. Він пише колонки та блоги для ЗМІ, дописи на
Facebook, стає організатором та лектором різноманітних навчальних програм, де просуває
ідеї ринкової економіки та необхідності ліберальних реформ в Україні. У 2014 році
Милованов стає співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine. Цього ж року
український Forbes включає його до рейтингу Top Economic Thinkers. У липні 2016 року
постановою Верховної Ради призначений членом Ради Нацбанку, а вже за 5 місяців стає
заступником голови Ради національного регулятора.
Вадим Пристайко – міністр закордонних справ. Біографія: 49 років. Народився у
Кілії Одеської області. Суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави
ОПУ. За освітою – фахівець з інформаційних технологій (КПІ), за фахом – кар'єрний
дипломат. Працює у сфері міжнародних відносин з 1993 року. У структурі МЗС з 1997 року.
У 2014-2017 роках працював заступником, першим заступником міністра, а також
керівником апарату МЗС у команді Павла Клімкіна. Має досвід роботи послом України в
Канаді (2012-2014) та очільником місії України при НАТО (з 2017 року і донині). У
дипломатичній спільноті відомий як переконаний євроатлантист, опікується тематикою
НАТО щонайменше з 2007 року, коли працював у профільному департаменті МЗС.
Пристайко не був частиною Зе!команди під час кампанії, однак після перемоги Володимира
Зеленського на виборах допомагав його команді готуватися до міжнародних переговорів,
зокрема у контактах із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом – їхня перша розмова
відбулася у ніч після виборів. Згодом отримав офіційне запрошення долучитися до команди
Зеленського. Його призначення заступником глави АП (а потім ОПУ) стало одним із тих, що
викликали однозначне схвалення міжнародних партнерів, для яких воно свідчить про
збереження курсу України на ЄС та НАТО. Попри досвід роботи на найвищих посадах у
дипломатичній службі, а також дворазовий досвід керівництва посольством, Пристайко
досі не має дипломатичного рангу надзвичайного та повноважного посла. Президент
Порошенко, який стикався із критикою через призначення дипрангу своїм соратникам,
чомусь не вважав за доцільне підвищити свого посла в НАТО у дипломатичній ієрархії.
Андрій Загороднюк – міністр оборони. Біографія: 42 роки. Народився у Києві. Член
наглядової ради "Укроборонпрому", позаштатний радник Володимира Зеленського. Здобув
юридичну освіту у Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Також
навчався в Університеті Уорвік та Оксфордському університеті – отримав диплом з
відзнакою. Згідно з офіційною біографією, "має більше 16 років досвіду роботи на керівних
посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях". Одразу після здобуття першої вищої
освіти почав працювати генеральним директором фінансового агентства "Гелвекс". Нині
значиться одним із власників фірми. Пізніше Загороднюк працював у нафтогазовому
"Концерні Надра", який належить його батьку. За 4 роки змінив у компанії кілька посад. У
2007 році почав обіймати посади у фірмі "Ай Ді Ем". Нині ця фірма перейменована на
Discovery Drilling Equipment, належить Загороднюку та виробляє бурові установки. Фірма
хизується, що її обладнання працює на 5 континентах. У 2014 році майбутній міністр
долучився до волонтерського руху, допомагаючи армії обладнанням та технікою,
буржуйками для бійців. У серпні 2015 року Загороднюк очолив Проектний Офіс Реформ
Міністерства оборони. На цій посаді він залишався до початку 2018 року. 5 липня
Загороднюк став позаштатним радником Зеленського. Ще за кілька днів президент
призначив його членом Наглядової ради концерну "Укроборонпром".
Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ. Біографія: 55 років. Народився в Баку.
Політичний діяч. Незмінний міністр внутрішніх справ після Революції Гідності. В активній
політиці з початку 2000-их. Був спершу членом виконкому Харківської міськради, а після
Помаранчевої революції став главою Харківської ОДА. Втратив цю посаду стараннями
президента Віктора Ющенка перед другим туром президентських виборів 2010 року.
Восени 2010 року балотувався на посаду харківського мера, але в ході досить брудної
кампанії програв Геннадію Кернесу, своєму одвічному опоненту. На початку 2012 року
Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу проти Авакова, яка
стосувалась відчуженя 55 га землі. На відміну від лідерки БЮТ Юлії Тимошенко, яка у той
час переслідувалась режимом Януковича і перебувала під вартою, Аваков вирішує
тимчасово емігрувати з України в Італію. Саме з того часу його родина веде італійський
бізнес, у тому числі дружина володіє величезною віллою. У вигнанні Аваков пробув до
парламентських виборів восени 2012 року, коли його обрали в Раду за списком об'єднаної
опозиції "Батьківщина". У 2013 році Аваков – один із непублічних лідерів Революції
Гідності. Саме в цей період вибухову популярність отримує його сторінка у Facebook, через
яку згодом його часом називатимуть Facebook-міністром. Після втечі Януковича з країні у
січні 2014 року Аваков спершу тимчасово, а згодом повноправно стає міністром внутрішніх
справ. І залишається ним от уже шостий рік. У 2014-му Аваков був керівником успішної
операції по недопущенню у Харкові сценарію зі створення "народної республіки". Авакова
вважають основним ідеологом і реалізатором перетворення Внутрішніх військ у боєздатну
Національну гвардію. У той же час, саме за його керівництва була провалена велика
переатестація поліцейських, а реформа міліції звелась до косметичних змін та
перейменувань. За часів президента Порошенка Аваков став його ключовим противником,
фактично очоливши те крило влади, яке протистояло президенту. Маючи контроль над
половиною уряду та вплив на фракцію НФ в парламенті, Аваков отримак блокуючий пакет
на рішення влади, і його ім'я почало виринати нарівні із Порошенком у таких історіях, як
розподіл газового бізнесу Януковича чи відділення літієвих родовищ. Саме відомство
Авакова по факту "кришувало" незаконний ігровий бізнес, який попри заборону процвітає в
Україні. На базі МВС колишній радник Авакова Ілля Кива, який зараз є депутатом
медведчуківського "За життя", сформував напівлегальний збройний загін. Під час
президентських виборів Аваков працював "на забезпечення чесних виборів", що часом
зводилось до банальної роботи проти Порошенка. А уже після виборів олігарх Ігор
Коломойський заявляв, що Аваков є "гарантом" порядку на виборах і що він "усіх
влаштовує". За останні роки Аваков став фігурантом кількох гучних скандалів. Перш за все
йдеться про справу "рюкзаків Авакова", коли слідчі НАБУ звинуватили сина міністра у
поставках неякісної продукції для солдатів за завищеними цінами і з використанням
ресурсів МВС. Пізніше справу розвалили: САП вивела із неї сина Авакова і його заступника
Чеботаря, а третій фігурант взяв вину на себе і відбувся умовним терміном. Крім того, саме
відомство Авакова безрезультатно розслідує вбивство журналіста Павла Шеремета. Також
саме службовці поліції намагались покривати виконавців вбивства активістки Катерини
Гандзюк. Заможна людина. У 2013 році журнал "Фокус" оцінював статки Авакова у майже
100 мільйонів доларів. Автор двох книг есеїв та публіцистики. Колекціонер вина.
Фінансував зйомки фільмів. Знавець і любитель Італії та її культури.
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля. Біографія: 35 років,
киянин; обраний нардепом від "Слуги народу", до цього працював у BRDO – Офісі
ефективного регулювання. Навчався у Київському політехнічному інституті, де закінчив
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту. Має ступінь магістра за спеціальністю
енергетичний менеджмент. Згідно з офіційною біографією, з 2006 по 2014 рік Оржель
працював у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Зокрема, керував відділом комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. З
2014 року працював у приватному секторі та очолював Українську асоціацію відновлюваної
енергетики. За два роки увійшов до складу громадської ради при Міністерстві енергетики
та вугільної промисловості. На парламентські вибори 2019 року йшов 16 номером у списку
"Слуги народу". На момент обрання нардепом керував сектором "Енергетика" в Офісі
ефективного регулювання (BRDO) та був членом правління організації. Одружений, має
дочку. Вночі на 29 серпня Оржель подав декларацію кандидата на посаду, не позначивши
саму посаду. Згідно з документом, минулого року він заробив майже 1,5 мільйона гривень.
Владислав Криклій – міністр інфраструктури. Біографія: 32 роки. Родом з Києва.
Керівник Головного сервісного центру МВС України. Закінчив Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра економічних наук з
відзнакою. Розпочав професійну кар'єру з приватного сектору. З 2002 по 2008 працював
начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ "Інтербанк". З
2008 по 2010 – в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії "Аструм
інвестиційний менеджмент". З 2011 по 2013 – розвивав платформу продажу квитків "Кінотеатр". У 2014 році розпочав кар'єру у державних органах та став радником міністра МВС
Авакова, опікувався впровадженням інформаційних технологій. Приблизно у цей час, за
даними відкритих джерел та громадського руху "Чесно", слідчі управління фінансових
розслідувань ГУ ДФС у Київській області запідозрили компанію, де Криклій був
бенефіціаром, у незаконній діяльності. 28 липня 2015 року було відкрито кримінальне
провадження за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати
податків в особливо великих розмірах. Криклій каже, що справами фірми не цікавився, та
стверджує, що на момент відкриття кримінального провадження передав корпоративні
права в управління. Того самого 2015-го року міністр МВС призначив Криклія заступником
начальника Департаменту ДАІ. Напередодні призначення на посаду в ДАІ Арсен Аваков
поставив Криклію задачу "реалізувати реформу корумпованої мережі МРЕВ і замінити її на
систему Центрів надання адміністративних послуг МВС за грузинським і європейським
зразками". Буквально за декілька місяців Аваков зробив Криклія керівником Головного
сервісного центру МВС України. На цій посаді він пропрацював 3,5 роки до самого обрання
народним депутатом від "Слуги народу". Як вихваляються у МВС, за 3 роки реформи
сервісних центрів командою Криклія було створено 114 сервісних центрів МВС нового
зразка, які надають послуги за принципом "єдиного вікна", 25 мобільних сервісних центрів
у віддалених населених пунктах, запрацював електронний кабінет водія.
Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту. Біографія: 45
років. Народився у місті Новий розділ, на Львівщині. Медіаменеджер. У 1997 році закінчив
фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського
національного економічного університету. Останні 20 років свого життя Бородянський
присвятив роботі у ЗМІ. Медійну кар'єру він розпочав у 1998 році, коли став комерційним
директором газети "Московский комсомолец в Украине". З 2000 року керував відділом з
управління медіаактивами "Альфа-банку" в Україні, де займався бізнес-проектами: Новий
канал, "Наше радіо", "Московский комсомолец в Украине". У 2004 році очолив правління
телеканалу СТБ, який у тому ж році перейшов у власність олігарха Віктора Пінчука. На чолі
з Бородянським телеканал СТБ поступово переформатувався на розважальний, з'явилися
нові, іноді провокативні, телепрограми та шоу, найвідоміші з них – "Битва екстрасенсів",
"Хата на тата", "Холостяк", "Танці з зірками", "Зважені та щасливі". За часів Бородянського у
співвиробітництві StarLight Films і FILM.UA був знятий український костюмований серіал
"Кріпосна", який вийшов на екрани на початку 2019 і став найрейтинговішим за останні 6
років. Саме з професійним керівництвом Бородянського пов'язують швидкий ріст
популярності каналу, підлеглі навіть називали керівника "батьком" СТБ. Як розповідають
колеги Бородянського, робота на телеканалі була однією з головних справ його життя. На
робочому місці він знаходився з ранку до пізнього вечора, був включений у всі процеси, які
відбувались під час виробництва. Коли Бородянський почав керувати СТБ, телеканал мав
частку близько 4%, а у 2018 році – майже 9%. Він пропрацював на цій посаді близько 14
років. З 2012 року по грудень 2018 року – поєднував керівництво телеканалом з посадою
директора медіагрупи StarLightMedia (входять телеканали: СТБ, ICTV, Новий, M1, M2), яка
належала подружжю Пінчуків. StarLightMedia є найбільшою в Україні медіа групою за
часткою телепереглядів. У 2018 році пішов з посади в СТБ та StarLightMedia. Олена Пінчук
характеризувала звільнення Бородянського як рішення обох сторін. А сам медіаменеджер
тоді написав: "У Starlight була дискусія, що і як потрібно робити далі, і на якомусь етапі ми
розійшлися в розумінні, як група експертів повинна розвиватися. А я впевнений: якщо
менеджер не підтримує бачення наглядової ради і/або акціонера, то він буде заважати. А це
нечесно. Я не був згоден з низкою ідей, і в якийсь момент ми прийняли рішення, що я буду
йти". 29 липня 2019 року Зеленський призначив Бородянського своїм позаштатним
радником з гуманітарних питань.
Денис Малюська – міністр юстиції. Біографія: 37 років, народився у місті Дунаївці
Хмельницької області. Обраний нардепом від "Слуги народу", до цього працював у BRDO.
Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка та в Університеті Лондона: в обох навчальних
закладах здобув правничу освіту. Батько міністра – Леонтій Малюська мав адвокатське
свідоцтво. Крім того, його тезка фігурував у ЗМІ як начальник управління МВС у
Хмельницькій області. У 2000 – 2010 роках Малюська працював у юридичних фірмах і
адвокатському об'єднанні. Спеціалізується на напрямках регулювання підприємницької
діяльності, врегулювання спорів та банкрутства. З 2010 року Малюська є консультантом
Групи Світового банку. На цій посаді надавав технічну підтримку урядам України та країн
Центральної Азії. З 2016 року працював в Офісі ефективного управління (BRDO), де є
головою правління. Згідно з декларацією кандидата в уряд, яку Малюська подав у день
призначення, за минулий рік він заробив 1,2 мільйона гривень. Нинішній чиновник раніше
володів бізнесом з видавничої та рекламної діяльності, торгівлі, значився серед
засновників адвокатської фірми. Після походу у політику вийшов з компаній. Одружений,
виховує 3 доньок та сина. Дружина, Людмила Рябчинська, працює у ГО "Фонд підтримки
реформ в Україні" та консалтинговій Agriteam Canada, де якийсь час працював і сам міністр.
Ганна Новосад – міністр освіти і науки. Біографія: 29 років. Народилася у
Ладижині, Вінницької області. Очільниця директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції у Міносвіти, народна депутатка від партії "Слуга народу". 50 номер
у списку. Закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. У
2011 році отримала ступінь бакалавра з політології в Національному університеті "КиєвоМогилянська академія". В 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в
університеті Маастріхту (Нідерланди). Стипендіат Фонду відкритого товариства. Ганна
почала свою роботу у МОН одразу після Майдану на посаді радниці тодішнього міністра
освіти, згодом очолила управління міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції МОН України, яке займається програмою "Горизонт 2020". Наприкінці 2017 року
очолила директорат стратегічного планування та європейської інтеграції у Міносвіти. Коли
була обрана депутатом, висловлювала переконання, що одне із завдань партії –
продовжити вже розпочату реформу середньої освіти "Нова українська школа", а також
здійснити реформування профосвіти та вищої освіти.
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Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій. Біографія: 50 років.
Народилася в Кривому Розі. Народний депутат 8 скликання від "Самопомочі". Закінчила
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні
мови", також отримала MBA в Old Dominion University (штат Вірджинія, США). Є директором
та співзасновником ТОВ "Інститут місцевого розвитку", який співпрацює з неурядовими
організаціями у сфері реформування сектору ЖКГ та енергозбереження. У 2014 році Олена
Бабак стала народним депутатом від "Самопомочі", вона була восьмим номером у
партійному списку. Їй дісталася посада заступника голови комітету питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства. Також Бабак входила в робочу
групу з питань реформування житлово-комунального господарства при Мінрегіонбуді. У
березні 2017 року Бабак склала депутатські повноваження, як вона зізнавалася, із
особистих причин.
Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я. Біографія: 39 років.
Народилась у Львові. Доцент та заступник декана факультету правничих наук КиєвоМогилянки. Закінчила Києво-Могилянську академію, отримала ступінь доктора правових
наук в університеті Марії Кюрі в Любліні (Польща). Скалецька є головою правління
Української медико-правової асоціації, членом Всесвітньої асоціації медичного права,
директором громадської організації Форум здоров'я. Після Революції Гідності 2014 року
Скалецька працювала експертом з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті
реформ. Колишні колеги по організації у спілкуванні з УП нарікали на Скалецьку за її інколи
деструктивну позицію, коли вона критикувала медичну реформу Супрун та міжнародні
закупівлі. Також міністерка очолювала комісію при Міністерстві охорони здоров'я з питань
реформування системи охорони здоров'я. Черненко була заміжня за народним депутатом
VIIІ скликання Верховної Ради від БПП Олександром Черненком.
Юлія Соколовська – міністр соціальної політики. Біографія: 34 роки.Народилася в
Хмільнику Вінницької обл. Радник міністра фінансів. Випускниця Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Облік і аудит". Також
закінчила Національну академію державного управління при президентові України. Після
закінчення університету працювала в компанії "Міракс груп", яка збанкрутувала. У 2009 р.
стала начальником відділу організаційної та аналітичної роботи Департаменту економіки
та інвестицій КМДА. Після Революції Гідності була призначена директором департаменту
документообігу Мінекономіки. У своїй автобіографії, яку роздавали депутатам перед
голосуванням за Кабмін, Соколовська зазначає, що була причетна до запровадження
електронного документообігу. У 2016 р. Соколовська перейшла на роботу до Мінфіну, де
очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери, що займався питаннями
фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та молоді. З 2017 року працювала в проектах
USAID, де займалась впровадженням реформи охорони здоров'я, відповідала за аналіз
мережі лікарень та впровадження електронної системи охорони здоров'я.
Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів. Біографія: 34 роки. Народився в
Дніпрі. Український бізнесмен, екс-IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного
банку monobank. Син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління Приватбанку.
З 1996 по 2002 навчався у Дніпровській школі № 23, з 2000 – у школі Roycemore (Іллінойс,
США). З 2004 року почав навчання у Hochschule Merseburg (Мерзебург, Німеччина). В 2012
року закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2005 по 2010 засновник та керівник компанії
Fine Web, яка займалась розробкою інтернет-видань Formula1.ua, "ХайВей", блог-сервісу
Hiblogger.net, порталу про культуру Gloss.ua, новинної соціальної мережі Times.ua, а також
порталу про теніс Tennis.ua. Протягом 2010 року керівник проектів у Infosys, індійській
компанії, що займається розробкою програмного забезпечення на замовлення для
електронної комерції та телекомунікаційних підприємств, та MasterCard у Варшаві. З 2012
по 2016 – IT-директор Приватбанку. З 2015 року Дмитро Дубілет активно почав займатися
впровадженням електронних державних послуг, для чого разом з однодумцями створив
веб-ресурс iGov. Крім того, Дмитро Дубілет є співзасновником і співвласником компанії
Fintech Band, яка створила перший банк без відділень – Monobank.
Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб. Біографія: 38 років. Народилася у місті
Волочиськ, на Хмельниччині. Військова офіцерка, полковник запасу, учасниця бойових дій.
Заступник міністра у справах ветеранів. У 2002 році закінчила Львівський інститут
внутрішніх справ, за спеціальністю правознавство. Майже одразу після навчання розпочала
кар'єру у правоохоронних органах. 12 років свого життя, з 2003 по 2015 рік, присвятила
роботі в Міністерстві внутрішніх справ. Пройшла шлях від старшого інспектора до першого
заступника начальника департаменту зв'язків з громадськістю. З 2015 по 2017 рік служила
в ЗСУ. Була начальником управління комунікації та преси Міністерства оборони України. Як
значиться на офіційному сайті міністерства у справах ветеранів, під час роботи в управлінні
Коляда започаткувала перші в Україні курси навчання та акредитації військових
журналістів. Працюючи у зоні АТО/ООС, Коляда розпочала створення регіональних
військових прес-центрів у Авдіївці та Сєвєродонецьку. Крім того, Коляда координувала
роботу українських та іноземних журналістів, організовувала прямі включення та
працювала безпосередньо на передовій (Промка, Зеніт, Бутівка). Протягом 3 місяців 2017
року – заступник командувача АТО. 2016 – 2017 роках – голова робочої групи Комітету
реформ Міноборони з розробки системи стратегічних комунікацій у ЗСУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Розвідка Міноборони визначила чотири ймовірні
сценарії подальшої агресії Росії
12.08.2019

Головне управлінні розвідки Міноборони України описало 8
сценаріїв розвитку агресії Росії проти України в найближчі роки. Як
повідомляє radiosvoboda.org, чотири з них – за участю збройних сил.
Сценарії агресії, з якими може зіткнутися українська армія, визначали у Головному
управлінні розвідки Міноборони України. Найбільш небезпечним назвали варіант повномасштабного застосування військової сили з боку Росії. На думку фахівців, у разі ухвалення
такого рішення керівництвом Росії, реалізовуватися цей сценарій буде у вкрай стислі
терміни, щоб мінімізувати опір. Для знищення важливих військових і економічних цілей,
кажуть аналітики, можуть бути використані авіаційні удари. Уже зараз, за даними
військових розвідників, кількість літаків тактичної авіації у прикордонних з Україною
районах досягла п’ятисот одиниць, військових вертольотів – понад триста. «Я переконаний
на сто відсотків, що перший етап – це проведення повномасштабної повітряної операції.
Там бере участь не лише авіація. Там беруть участь і ракетні війська та артилерія, засоби
радіоелектронної боротьби. Вони від цього не відмовились. Ми маємо до цього готуватися і
говорити про це абсолютно відкрито», – зазначає помічник керівника Офісу президента
України Іван Апаршин. Наступним етапом повномасштабного вторгнен-ня, вважають
експерти, може стати сухопутна операція, щоб взяти під контроль конкретні території. За
інформацією військових, ще торік Росія зосередила на україно-російському кордоні, а також
на окупованих територіях більше вісімдесяти тисяч військовослужбовців. Починаючи з
2016 в Південному військовому окрузі РФ створили три нові мотострілкові дивізії. …
Читати повністю >>>
© Левко Стек
За матеріалами radiosvoboda.org
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Чешские инвесторы готовы производить в Украине
солнечные батареи и автостекло

Президент Фінляндії у вересні
відвідає Україну
16.08.2019

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у вересні здійснить офіційний
візит до України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на
пресслужбу фінського президента.
"Президент республіки Саулі Нііністьо здійснить офіційний візит в Україну і
зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12-13 вересня 2019 року в
Києві" - йдеться у повідомленні. Це перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського. У
прес-службі нагадали, що експрезидент України Петро Порошенко здійснив офіційний
візит до Фінляндії в січні 2017 року. Останній раз президент Нііністьо відвідував Україну в
2014 р. Точна програма візиту буде оголошена ближче до його дати. Варто зазначити, що 21
серпня Фінляндію відвідає президент РФ Владімір Путін. Коментуючи майбутні переговори
з Путіним, Нііністьо заявив, що не існує жодних заборонених тем для обговорень. Нііністьо
чекає від зустрічі "цікавих і корисних дискусій".
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Володимир Зеленський провів телефонну розмову
з Прем’єр-міністром Великої Британії
22.08.2019

Глава держави подякував Борису Джонсону за тверду та принципову
позицію Великої Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв
про можливість повернення Росії до «Великої сімки».
Було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія
систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову
безпеку. Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації
Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про
повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.
Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована
у ході чергового саміту «Сімки», який відбудеться 24-26 серпня у Франції. Прем’єр-міністр
Борис Джонсон запросив Президента України відвідати Велику Британію з офіційним
візитом. Глава британського уряду також привітав Володимира Зеленського з Днем
Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

В Україну прибув новий посол Австрії
Гернот Пфандлер
22.08.2019

В Україну прибув новопризначений посол Австрії Гернот Пфандлер,
який вручив копії вірчих грамот заступнику міністра Олени Зеркаль.
повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до
поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва в значною мірою об'єднують
інтереси наших держав", - заявив Пфандлер. Також на зустрічі була дана позитивна оцінка
стану двостороннього співробітництва. Крім того, підкреслювався зростання інтересу
австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення
ділового клімату в Україні. Співрозмовники високо оцінили проведення року української
культури в Австрії та австрійської культури в Україні. У свою чергу, Зеркаль наголосила на
важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на
практичній допомоги у відновленні та захисту карпатського лісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами comments.ua
Президент України провів телефонну бесіду з
Федеральним канцлером Німеччини
28.08.2019

Президент обговорили результати саміту G7. Президент України
подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії
до «Сімки» в умовах агресії проти України та окупації Криму.
Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України,
зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у
районі Станиці Луганської. Він також підтвердив, що Україна залишається послідовною у
виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням
політико-дипломатичних механізмів. Президент України закликав терміново провести
зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та
узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту. Зі свого боку Ангела
Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на
Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим
часом. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2
вересня цього року. Під час розмови було також обговорено низку питань українськонімецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України провів телефонну бесіду
з Президентом Франції
30.08.2019

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня провів
телефонну бесіду з Президентом Французької Республіки Еммануелем
Макроном, яка тривала півтори години.
Було обговорено результати саміту «Групи семи»,який відбувся 24-26 серпня у м.
Біарріці (Франція). Глава держави привітав позицію учасників самітущодо неможливості
повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та
російської окупації Криму. При цьому Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з
нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на
наступний саміт «Сімки» у Сполучених Штатах у 2020 році. Український лідер також
поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі. Зі свого боку
Еммануель Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі
найближчим часом. Відзначимо, новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у
понеділок, 19 серпня, прибув до Києва. Про це французький дипломат повідомив на своїй
сторінці у Twitter. «Благополучно прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в
Україні може розпочатися», - написав де Понсен. Як повідомлялося, Етьєн де Понсен
призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 24
липня. До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим - у
Європейській службі зовнішніх дій, був послом Франції у Кенії та Болгарії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Чешские предприниматели заинтересованы в производстве на
Закарпатье солнечных батарей и автомобильного стекла. Об этом сообщили
в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации.
"Мы намерены углублять наше сотрудничество, прежде всего в экономической
области. Поэтому приглашаю чешских бизнесменов инвестировать в экономику нашей
области. Мы можем предложить вкладывать инвестиции в туристско-рекреационную
отрасль, производство напитков и пищевых продуктов, развитие инфраструктуры", —
сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко. Глава
Устецко-Закарпатского агентства Павел Мусил выразил заинтересованность чешских
предпринимателей в производстве на Закарпатье солнечных батарей, производстве
возобновляемой энергии. А завод Skoda интересуется налаживанием производства
автомобильного стекла в Закарпатской области. Отметим, правительство Чехии утвердило
квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, сообщает чешское
информационное агентство Ceske Noviny. Теперь Чехия готова принимать 40 тысяч рабочих
из Украины в год, вместо 19,6 тысяч как было ранее. Такая заинтересованность чешских
работодателей к украинцам связана, прежде всего, с языковой и культурной близостью
граждан, что и вызвало увеличение квоты в несколько раз, пояснили в МВД Чехии.
Напомним, в марте 2019 года Skoda Auto, дочерняя компания Volkswagen Group, отказалась
от создания своего нового мультибрендового завода в Украине и рассматривает для этой
цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе. А в конце ноября 2018 года
чешский конгломерат Skoda Transportation открыл представительство в Днепре, где будут
разрабатывать конструкторские проекты железнодорожного и общественного транспорта
для чешской компании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Володимир Зеленський виступає за активізацію міжпарламентського діалогу України та Польщі
31.08.2019

Під час перебування у Польщі з офіційним візитом Президент України
Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща
Станіславом Карчевським.
Сторони виступили за активізацію міжпарламентського діалогу. Володимир
Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у
жовтні цього року. Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у рамках
тристоронньої Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви, а також
Сейму та Сенату Польщі. Перед зустріччю Володимир Зеленський взяв участь у церемонії
покладання вінків до Могили Невідомого солдата, що на площі Юзефа Пілсудського у
Варшаві. Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі
Анджей Дуда домовились оновити й перезавантажити двосторонню робочу групу з
вирішення історичних питань, що працюватиме під патронатом обох глав держав. Про це
Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції у Варшаві. «Я готовий
розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська
сторона опоряджає українські місця пам’яті в Польщі. Запропонував Президенту Дуді
спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення»,– зазначив Глава
Української держави. Президент України підкреслив, що під час сьогоднішніх переговорів
відверто обговорив з Президентом Польщі всю наявну історичну проблематику. «Радий, що
у наших відносинах немає жодних питань, які ми не змогли б вирішити шляхом діалогу та
порозуміння. Чудово усвідомлюємо, що напружені відносини України та Польщі стали б для
наших недругів прекрасним подарунком, а отже – ми не повинні цього робити. Ми
домовились оновити й перезавантажити двосторонню робочу групу, що працюватиме під
патронатом обох президентів для того, щоб усі темні плями минулого не завадили нашими
народам будувати спільне світле майбутнє», – сказав Володимир Зеленський. Президент
України подякував польському колезі за запрошення взяти участь у заходах з нагоди 80-ї
річниці з початку Другої світової війни. Глава держави нагадав, що 1 вересня 1939 року
польський народ став на захист своєї Вітчизни від німецьких загарбників, і пліч-о-пліч з
ним стояли представники українського народу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АЗІЯ

Глава Мінфіну підписала протокол про зміни до угоди про уникнення
подвійного оподаткування з Сінгапуром
19.08.2019

Міністр фінансів Оксана Маркарова підписала протокол про
внесення змін до угоди між Україною та Сінгапуром про уникнення
подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал.
Документ передбачає розширення статті "Обмін інформації" - без застережень щодо
вимог національного податкового інтересу або банківської таємниці. Як зазначив Мінфін,
це дасть змогу поліпшити співпрацю між податковими органами України та Сінгапуром.
Угода гарантує підприємцям обох країн, що прибуток, одержаний від підприємницької
діяльності на території іншої країни, а також із джерел у цій країні у вигляді дивідендів,
відсотків, роялті, не підлягатиме подвійному оподаткуванню. Угода також гарантує, що
підприємці однієї держави оподатковуватимуться в іншій державі на тих самих умовах.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Зовнішня торгівля товарами між Україною
та Індією покращилася
20.08.2019

Між Україною та Індією спостерігається позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами. В 2018 році воно (сальдо) становило $1,5
млрд. Про це повідомляє видання comments.ua
Як повідомляється 20 серпня, відбулась зустріч Надзвичайного і повноважного посла
Індії пана Партха Сатпатхи і голови Держкомстату Ігоря Вернера, передає прес-служба
Державної служби статистики України в соцмережі Facebook. Як зазначається, посол з Індії
вважає, що правильна і достовірна статистика дуже важлива. При цьому, Ігор Вернер
заявив, що українські статисти дотримуються Кодексу норм європейської статистики.
Варто відзначити, що майже на 75% зріс експорт українських товарів до Канади. "Угода про
вільну торгівлю між Україною та Канадою" набула чинності два роки тому. Ще було
активізовано інвестиційне співробітництво. Також, українським експортерам збільшили
квоти на експорт м'яса птиці в Європейський Союз. Для цього 30 липня, цього року,
підписали відповідні угоди. Вона передбачає, що річна квота на м'ясо птиці і переробленого
м'яса птиці поступово буде збільшена у 2,5 рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами comments.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Прем'єр-міністр Канади обговорив питання
України з генсеком США

Між Ізраїлем та Україною започатковується
економічний безвіз
21.08.2019

Ділові кола України та Ізраїлю мають усі можливості, не чекаючи
остаточної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі між нашими
державами. Про це пише видання golos.com.ua
Ділові кола України та Ізраїлю мають усі можливості, не чекаючи остаточної
ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі між нашими державами, істотно нарощувати
товарообіг, ділові відносини, розвивати перспективні сектори — такі, як агровиробництво,
машинобудування, інновації. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
під час зустрічі з представниками українських компаній — лідерів hіgh-tech. Зустріч
відбулася за участі Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу. «Я радий, що
саме наші уряди мали можливість фіналізувати і завершити перемовини по Угоді про зону
вільної торгівлі. Ми зняли візові бар’єри для наших громадян. А зараз ми започатковуємо
економічний безвіз, причому говоримо про розширення ЗВТ на послуги, механізми
спільного інвестування тощо, — наголосив Гройсман. — Саме тому я вже зараз закликаю
наших бізнесменів збільшувати товарообіг. Наша синергія — в агросекторі,
машинобудуванні, інноваціях. Ми можемо, використовуючи наші таланти й досвід, бути
сильнішими разом». Ізраїль інвестував в економіку України понад 50 млн доларів, а угода
про вільну торгівлю між нашими країнами відкриє нові можливості для ефективної
реалізації наявного потенціалу в сфері торговельного та інвестиційного співробітництва,
особливо в сфері IT та новітніх технологій, упевнений Володимир Гройсман. Перед
зустріччю з діловими колами глави урядів провели перемовини тет-а-тет. Про що саме
йшлося під час бесіди, вони повідомили на прес-конференції. «Уже зараз можливо
розширювати зону вільної торгівлі, зокрема й на послуги, забезпечувати механізми
спільного інвестування. Я нещодавно, перед тим як фіналізували Угоду про зону вільної
торгівлі, відвідував Ізраїль. Ми побачили, наскільки сьогодні є високорозвинена
технологічно держава», — сказав Гройсман. Відзначимо, в присутності Президента України
Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу
відбулося підписання українсько-ізраїльських двосторонніх документів. В. о. міністра
аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева та Надзвичайний і
Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і
Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль
щодо співпраці в галузі сільського господарства. Надзвичайний і Повноважний Посол
України у Державі Ізраїль Геннадій Надоленко та Надзвичайний і Повноважний Посол
Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Угоду між Міністерством освіти і науки
України та Міністерством освіти Держави Ізраїль про сприяння вивченню мови іврит у
закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль.
Крім того, посли двох держав підписали Програму співробітництва в галузях освіти,
культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на
2019-2022 рр. Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Олексій Перевезенцев та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні
Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції
Держави Ізраїль.
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua
Презиленти України тп Туреччини телефоном обговорили плани
провести засідання Стратегічної ради високого рівня
30.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє president.gov.ua
Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх
напрямах, що становлять обопільний інтерес. У розвиток домовленостей, досягнутих
сторонами під час офіційного візиту Президента України до Турецької Республіки 7-8
серпня поточного року, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили плани
стосовно проведення у Києві до кінця поточного року чергового засідання Стратегічної
ради високого рівня. Президент Туреччини поінформував про результати свого
нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність
підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України. Відзначимо,
Туреччина не сприймає відносини з Росією як альтернативу співпраці з Україною, заявив
голова МЗС Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з естонським колегою Урмасом
Рейнсалу в Таллінні. Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Anadolu. За словами
Чавушоглу, Анкара розвиває зв'язки не лише з Росією, але і з багатьма іншими країнами,
зокрема з Україною і Естонією. "Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не
визнає незаконну анексію Криму, чого не скажеш про деякі країни Заходу, які час від часу
забувають про цей факт", - сказав турецький міністр. Очільник дипломатії підкреслив, що
співпраця Анкари з Москвою не повинна також сприйматися як альтернатива членству
Туреччини в НАТО або розвитку зв'язків з ЄС. Чавушоглу назвав присутність Росії в регіоні
"реальністю, яку потрібно визнавати". "Хоча в двосторонніх зв'язках з Москвою мають місце
певні складності, пов'язані з діями режиму Башара Асада, Туреччина і Росія прагнуть
врегулювати проблеми в Сирії в рамках астанинського і сочинського процесів", - сказав
міністр. Коментуючи ймовірність закупівлі російських літаків п'ятого покоління,
Чавушоглу нагадав, що контракт на поставку російських ЗРК С-400 в Туреччину був
укладений після того, як США відмовилися продавати турецькій стороні системи ППО.
"Туреччина гостро потребувала систем ППО і тому була змушена придбати ЗРК С-400. Ми
все ще є одними з 9 учасників програми створення літаків п'ятого покоління F-35 і вже
перерахували під неї 1,4 мільярда доларів. Американська сторона сьогодні створює ряд
проблем для Анкари з цього питання. Туреччина готова придбати F-35 і виробляє ряд
комплектуючих для цього літака. Якщо не вийде з F-35, то ми будемо шукати заміну хоча і
не прагнемо до цього варіанту розвитку подій ", - сказав міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію в Україні
під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє
РБК-Україна з посиланням на прес-службу Трюдо.
Зустріч політиків пройшла 22 серпня у столиці Канади Оттаві. Політики обговорили
низку актуальних глобальних проблем, серед яких було питання й України. "Прем'єрміністр і державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних
питань, зокрема по Венесуелі, Ірану, Україні, а також Джамму і Кашмірі", - йдеться в
повідомленні. При цьому подробиці розмови не повідомляють. Нагадаємо, президент
України обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо питання повернення Росії
в склад G8. Також, сторони домовилися продовжити обговорення проблематики протидії
агресії РФ і захисту інтересів України після саміту G7 у Франції. Також повідомлялося, що
посли країн G7 висловили готовність допомагати Україні на шляху реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
США не приймали рішення про скорочення
військової допомоги Україні
30.08.2019

США не приймали жодних рішень, які торкалися б скорочення
обсягів військової допомоги Україні, заявив тимчасово повірений у справах
США в Україні Вільям Тейлор в коментарі УНІАН.
Тейлор зазначив, що на даний момент відповідальні за фінансування військової
допомоги державні структури США переглядають бюджет, тому фінансування тимчасово
призупинено. "Все, що я можу сказати, що жодне [таке] рішення не приймалося", – розповів
Тейлор. Раніше повідомлялося про те, що Трамп вирішив переглянути виділення Україні
$250 млн військової допомоги. Раніше Палата представників Конгресу США затвердила
законопроекти про виділення бюджету американським державним структурам, у яких,
серед іншого, передбачається виділення в цілому до $ 700 млн допомоги для України в 2020
фінансовому році. З початку російської агресії в Донбасі Збройні сили України отримали від
США майже десять тисяч одиниць військової техніки, а американські військові інструктори
навчають українських військовослужбовців. Відзначимо, Президент України Володимир
Зеленський провів зустріч з радником Президента США з національної безпеки Джоном
Болтоном. Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення
стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці
двосторонніх переговорів на рівні глав держав. Крім того, були обговорені можливості
поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони,
енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та
української оборонної промисловості. Володимир Зеленський подякував американській
стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну
офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному
врегулюванні на Донбасі. Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше
залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б
приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату. Володимир Зеленський
відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для
забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua, president.gov.ua
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Как изменилась позиция Украины за пять лет
в мировых рейтингах
23.08.2019

Различные рейтинги и индексы, сравнивающие Украину с другими
странами мира – почти всегда большая условность. Но все же меньшая, чем
сразу 20 рейтингов, пишет Владислав Боровиков на oligarh.media
Рейтинги – это, пожалуй, самый наглядный индикатор изменений в самых различных сферах. Во-первых, даже самые четкие показатели экономики – например, размер ВВП,
учетной ставки или уровня инфляциим – разрознены, не дают полной картинки и не всегда
отражают динамику по отношению к другим странам мира. Рейтинги позволяют свести это
воедино в одну четкую картину. Во-вторых, некоторые сферы жизни по другому не
измерить – например, коррупцию. Хотя в этом есть определенная ловушка. “Мы получаем
измерение явления, отраженного в зеркале нашего восприятия, которое часто бывает
достаточно искривленным. Например, в России и Беларуси вспоминать о коррупции
населению практически запрещено, из-за чего эти государства воспринимаются как менее
коррумпированные, чем Украина, в которой после 2014 г. говорить о коррупции стало
трендом”, – приводит пример Ярослав Юрчишин, экс-исполнительный директор
Transparency International Ukraine. Его глобальная организация делает Corruption
Perceptions Index – Индекс восприятия коррупции. «ОЛИГАРХ» решил проанализировать,
как поменялись за последние пять лет позиции Украины в двух десятках рейтингов:
продвинулись ли мы в экономике, свободах, человеческом капитале или, возможно, в сфере
безопасности и борьбы с коррупцией? Данные взяты из проекта https://voxukraine.org. На
инфографике указаны места Украины в 2015 и в 2019 годах (при этом линии расположены
относительно того, сколько всего стран в рейтинге). Если смотреть на инфографику, то
наибольшее падение за это время произошло в сфере безопасности: Международный
индекс рабства (тут и далее англ. Global Slavery Index), международный индекс терроризма
(Global Terrorism Index), Индекс недееспособности государств (Fragile States Index) и
Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index). Почти всецело это связано с военными
действиями на Донбассе, от которых страдает рейтинг всей страны. Экономические
рейтинги выглядят лучше. Самый большой прогресс – в Рейтинге легкости уплаты налогов
и Индексе легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business). Украина совершила
гигантский рывок за пять лет, хотя эту картину немного подпортило последнее падение (с
43 на 54 место) из-за увеличения эффективной налоговой ставки с 37,8% до 41,7%. Что
касается Индекса легкости ведения бизнеса, который считается главным экономическим
индикатором, Украина с 2014 года поднялась в нем со 112 места на 71 место. Украинские
власти вообще взяли этот рейтинг за свой личный KPI. Министр экономики Степан Кубив
хвастается, что Украина – вторая по темпам продвижения в рейтинге. Премьер-министр
Владимир Гройсман говорит, что его цель – попасть в ТОП-50 стран. Удастся ли это, увидим
уже в октябре, когда выйдет свежий рейтинг, описывающий потуги правительства и
властей страны за период со второй половины 2018 года и первой половины 2019 года. Но
к успехам Украины в этом рейтинге надо относиться осторожно. Правительство порой
“подкручивает” отдельные части регулятора и экономики, чтобы продвинуться вверх,
согласно методологии Индекса, тогда как глобально на инвестиционный климат это не
влияет: реальные прямые инвестиции пока даже не могут приблизиться к уровню 2013
года. И четкого рецепта, что делать, чтобы эти инвестиции росли, нет: в том же Рейтинге
легкости уплаты налогов Украина 54-я, а сразу за ней 55-я – Франция.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media

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

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

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

НА ПОЧАТОК

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
ФОКУС

Зустріч Президента України з Президентом Світового банку:
домовленості, які змінять життя українців
28.08.2019

Президент Групи Світового банку Девід Малпасс зустрівся зі
Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 23 серпня 2019 року.
Про це пише Діденко Сергій на порталі ua.news
Підсумовуючи зустріч, Девід Малпасс зазначив, що з Президентом Зеленським
обговорювалися питання ключових реформ в Україні, запланованих на найближчу
перспективу. Як заявив Президент Групи Світового банку,
основними аспектами
першочергового реформування є земельна реформа та демонополізація економіки, йдеться
у повідомленні UA.NEWS. «На нашій зустрічі президент Зеленський підтвердив кілька
ключових заходів зростання: здійснити земельну реформу, розділити права власності на
транзитні активи «Нафтогазу», демонополізувати економіку і державні підприємства, а
також поважати незалежність центрального банку», — прокоментував Девід Малпасс. Отже,
в чому важливість саме цих напрямків реформування та їх значення для економіки України.
Основні аспекти реформування. Незавершені перетворення економіки України
стримують продуктивність, мотивацію до нагромадження капіталу та зростання експорту
товарів з високою доданою вартістю. Трансформація економіки наразі є недостатньою для
рівня конкурентоздатної ринкової економіки. «Україна готова скористатися нагодою для
реформування» – такими словами резюмував зустріч із Володимиром Зеленським
президент Групи Світового банку Девід Малпасс у блозі для Financial Times, – йдеться на
офіційній сторінці офісу Президента України у Фейсбук. Як зазначає Девід Малпасс,
головним викликом для України є вибір нового шляху до прискореного та стабільного
економічного зростання й підвищення рівня життя громадян. Президент Світового банку
наголошує, що Уряд має тверді позиції та рішучість дій на шляху реформ, але на цьому
шляху йому доводиться долати значні перешкоди: монополії в ключових секторах, реформа
державних банків, які не хочуть жодної конкуренції, старіння інфраструктури та конфлікт
на сході України — усе це суттєво перешкоджає торгівлі та інвестиціям. «Українці вручили
новообраним Верховній Раді й Президентові імператив на реалізацію реформ та
забезпечення економічного зростання. Мої зустрічі з Президентом України та іншими
провідними діячами, які відбулися в Києві, сповнюють оптимізмом стосовно того, що
необхідні зміни в державній політиці відбуваються і спрацюють, якщо Україні вдасться
скористатися нагодою», – зазначив Девід Малпасс. Нагадаємо, Україна отримає 200
мільйонів доларів кредитних коштів від Світового банку для розвитку малого та
середнього фермерства. Відповідне рішення про видачу грошей у борг 24 травня ухвалила
Рада виконавчих директорів Світового банку.
Реформування для розвитку ринкових відносин. Забезпечення належного та
сприятливого інвестиційного клімату є запорукою поступу та піднесення економіки
України. Відтак вирішальним значенням є залучення більшого обсягу інвестицій. Для цього
конче необхідно забезпечити конкурентне середовище на ринку, ліквідувати монополії та
зміцнити верховенство права. Варто наголосити, що державні підприємства присутні
майже в 30 галузях економіки, маючи істотні частки ринків, на яких вони працюють. Така
присутність перевищує більшу частину ринкової кон’юнктури. Якщо темпи зростання
продуктивності в Україні та темпи надходження інвестицій залишаться на низькому рівні,
який спостерігається останнім часом, то в середньостроковій перспективі темпи зростання
економіки уповільняться до нуля, оскільки зростання продуктивності буде нівельовано
скороченням внеску від робочої сили через демографічні тренди. Підвищення
продуктивності до 3% на рік, а інвестицій – до 30% від ВВП має обумовити зростання
економіки до 4% на рік у довгостроковій перспективі. Враховуючи скорочення загальної
кількості населення, це означає зростання ВВП на душу населення приблизно на рівні 4,5%
на рік, — зазначають у Світовому банку.
Реформування газової галузі. Важливою сферою, в якій Україна могла б зміцнити
конкуренцію, є газова галузь, де нині панує вертикально інтегрована державна монополія.
Навіть більше, Україна, як країна-транзитер газу, наполягає на дотриманні європейських
правил, регламентованих директивами ЄС. Але, як не парадоксально, Газпром тим самим
має сильну позицію, говорячи про неможливість укладення нового транзитного контракту
з Україною за європейськими правилами, оскільки Україна ще не має наразі тих інститутів,
які могли б повноцінно забезпечувати належні функції відповідно до європейських
стандартів. Йдеться про відсутність регулятора та транспортного оператора. В України
дійсно є проблеми з Регулятором та відокремленням газотранспортного оператора.
Регулятор був створений у неконституційний спосіб, до нього немає належної довіри, і
нормативні акти, які він приймає, не повністю відповідають європейським правилам.
Нагадаємо, однією із рекомендацій Світового банку та МВФ, для прискорення економічного
зростання до 4% чи більше у найближчі два роки, є проведення реформи державних
підприємств, формування прозорого і дієвого ринку газу, включаючи суттєве
реформування системи Нафтогазу, забезпечити захист прав власності. Варто зазначити,
Україна зобов’язалася здійснити розмежування володіння потужностями з транзиту та
видобування газу до 1 січня 2020 року. Це допоможе залучити інвестиції та сприятиме
збереженню потенціалу України у сфері транзиту газу.
Потреба інвестицій для приватного сектору. Рівень інвестицій в Україні та
загальна продуктивність виробничих факторів: ефективність використання робочої сили,
капіталу та землі між секторами та підприємствами —
залишаються низькими.
Середньостатистичний робітник у Німеччині за 17 днів виробляє стільки ж, скільки
середньостатистичний робітник в Україні за один рік. Великі відмінності в низькому рівні
випуску продукції на одного робітника в порівнянні з розвинутими країнами зумовлені як
відставанням України в ефективності виробництва, так і меншою кількістю основного
капіталу. Рівень капіталу на одного працівника в Україні на тому ж рівні, що й наприкінці
1990-х років. Для збільшення інвестицій приватного сектору Україна потребує
результативнішого фінансового посередництва. Капітал необхідно спрямувати до
найпродуктивніших підприємств, а не до тих, що належать глибоко вкоріненим групам
інтересів та олігархам.
Виведення держвласності з банківського сектору. Вагомою проблемою залишається те, що держава володіє половиною банківського сектору; при цьому частка не працюючих кредитів перевищує 50 %. Нагадаємо, макроекономічна та фінансова стабільність і
відновлення довіри до банківської системи є найвагомішими здобутками НБУ у 2018 р. та
залишається пріоритетом на майбутнє. НБУ наголошує, що найвагомішим ризиком для
прибутковості банківського сектору на поточному етапі розвитку є вкрай низька
операційна ефективність окремих державних банків. Велика частка непрацюючих кредитів
(NPLs), що сформувалася в банківському секторі, є загрозою для фінансової стабільності
та перешкоджає фінансуванню економіки. Варто наголосити, що на кінець листопада 2018
р. сума NPLs у трьох держбанках становила – 194 млрд грн. Відтак Україні потрібні норми
регулювання, що дадуть змогу списувати непрацюючі кредити, резерви під які сформовано
в повному обсязі, та убезпечити нові правління та наглядові ради від притягнення до
відповідальності в разі впровадження ними роботи зі збитками в належний спосіб.
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Незалежність Національного банку України. Національний банк забезпечує
цінову стабільність, використовуючи інфляційне таргетування та плаваючий обмінний
курс гривні. Основним інструментом монетарної політики є облікова ставка. За низької та
стабільної інфляції доходи та заощадження українців захищені від знецінення, підприємці
можуть здійснювати довгострокові інвестиції у вітчизняну економіку, що сприяє
створенню робочих місць. Збереження регуляторної незалежності центрального банку
матиме величезне значення для зміцнення довіри та збільшення обсягу прямих іноземних
інвестицій і кредитних ресурсів, що надходять до приватного сектору, під час зниження
процентних ставок в Україні. Нагадаємо, НБУ став переможцем в номінації «Найбільш
прозорий центральний банк» за версією Central Banking Awards у 2018 році.
Приватизація держмайна. Проблема успішної приватизації спостерігається в
Україні починаючи з 2005 року. Законом України «Про державний бюджет України на 2019
рік», передбачено надходження від приватизації до 17,1 млрд гривень. Варто зазначити,
плановий показник у розмірі 17,1 млрд гривень містилась у держбюджетах на 2015, 2016 та
2017 рр., а на 2018р. план отримання надходжень від приватизації передбачав до 21,3 млрд
гривень. В підсумку план надходжень від приватизації не виконувався жодного року. Всі
попередні періоди не є виключанням, оскільки єдиним роком, коли зафіксовано
перевиконання плану щодо приватизації, був 2005 рік, коли за 24,2 млрд гривень ($4,8
млрд) продали «Криворіжсталь» компанії Mittal Steel Germany GmbH.
Запуск ринку землі. Україні необхідно повною мірою використовувати ті нагоди, що
їх дає сільське господарство. Країна має найбільші в Європі запаси земель
сільськогосподарського призначення, але продуктивність їх використання в розрахунку на
гектар у кілька разів відстає від показників урожайності у Франції та Німеччині. Один
олігарх контролює групу компаній, що виробляє понад 80% обсягу виробництва кількох
видів мінеральних добрив у країні, зазначає Президент Групи Світового банку. Нагадаємо,
за оцінками Світового банку, зняття мораторію і запровадження ефективного ринку землі
дало б Україні додаткові 1,6% приросту ВВП щороку. Крім того, це могло б забезпечити до 2
млрд доларів доходу від одноразового продажу державних земель та 250 млн доларів
щороку від їх оренди. Запровадження прозорого ринку землі забезпечує потенціал річного
обсягу виробництва на 15 млрд доларів США. В економічному аспекті, за умов подальшого
існування мораторію – земля залишається неліквідним активом, а фермери через це не
мають доступу до фінансових ресурсів. Відтак мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення підриває надійність володіння землею та
перешкоджає використанню землі як забезпечення для доступу до кредитних ресурсів.
Скасування
цього
мораторію
та
створення
ефективного
ринку
земель
сільськогосподарського призначення сприятиме поліпшенню ситуації — зокрема,
збільшенню інвестицій у механізацію та системи зрошення, вирощуванню продукції з
вищою доданою вартістю і кращій доступності фінансових ресурсів для невеликих
господарств. У міру збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції вкрай
необхідно підвищувати ефективність залізничних перевезень. В підсумку зазначимо,
підтримка інвестицій та зростання продуктивності потребуватиме реформування у таких
сферах: зменшення ролі держави в економіці, усунення перешкод для використання
факторів виробництва та зміцнення людського капіталу для створення поштовху до
зростання продуктивності. Сприяння прямим іноземним інвестиціям та інтеграція у
глобальні ланцюги створення вартості, вдосконалення сфери логістики та зв’язку, щоб
використовувати можливості зовнішньої торгівлі на повну. Одним з найважливіших
факторів залучення інвестицій є захист прав власності. Забезпечення стабільної
макроекономічної політики, надання кожному рівних можливостей і зміцнення
верховенства права, щоб зробити економічні інститути більш стійкими.
Читати повністю >>>
© Діденко Сергій
За матеріалами ua.news
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Зростання економіки сягнуло найвищого
показника за останні 2,5 роки
14.08.2019

Зростання економіки України у другому кварталі поточного року,
порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим
результатом за останні 2,5 роки.
Як свідчать дані Держслужби статистики, порівняно з першим кварталом поточного
року, ріст склав 1,6%, що так само є піковим. Досягнутий показник – це результат виваженої
і системної економічної політики Уряду, направленої на зміцнення економічного
потенціалу держави, та ознака подолання зовнішніх та внутрішніх негативних явищ, що
гальмували розвиток країни протягом останнього часу. Загалом економіка України зростає
вже 14 кварталів поспіль. Додамо також, що за даними Держстату, товарний експорт
України у 1 півріччі також мав позитивну динаміку. Він зріс на 5,2% і склав 24,5 млрд дол.
Частка країн ЄС становить 42% до загального обсягу експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Рост украинской экономики ускоряется,
несмотря на падение европейской
15.08.2019

В прошлом квартале экономика Украины продемонстрировала рост,
несмотря на глобальное замедление экономического роста и торговую войну
между США и Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.
Увеличившиеся темпы роста украинской экономики на 4,6% оказались достаточно
неожиданными, несмотря на падение показателей в Европе, отмечает издание. Ранее
Всемирный банк предупреждал, что если темпы роста не ускорятся в ближайшие годы, то
Украине потребуется полвека, чтобы достичь уровня соседней Польши. Президент
Украины Владимир Зеленский заявлял, что нацелен на увеличение экономического роста
на 5% и более в ближайшие годы. "Первые признаки обнадеживают", – заявил директор по
инвестициям Aberdeen Asset Management PLC в Лондоне Виктор Сабо, который помогает
контролировать $13 млрд долга развивающихся стран. Сабо ожидает, что "смелая"
программа сотрудничества с МВФ будет согласована после того, как сформируется
правительство. Правда, эксперт подчеркивает, что пересмотр "мутной" судебной реформы
является жизненно важным вопросом для успеха нового президента. По мнению
аналитиков, падение экономического развития в мире будет сдерживать спрос на
украинские металлы и сельскохозяйственный экспорт. Также пока остается неизвестным,
сможет ли Зеленский остановить волну эмиграции в более богатый Евросоюз. Издание
пишет, что неясным остается и то, кто станет у руля нового правительства страны, а
президент "по-прежнему опровергает свою близость с миллиардером, чей банк был
национализирован предыдущей властью". Специалист JPMorgan Asset Management по
вопросам развивающихся рынков Жолт Папп сообщил, что крайне важным для роста
украинской экономики является низка инфляция, осторожная денежно-кредитная и
фискальная политика, а также стабильная правовая база. "Устойчивой ускорение роста ВВП
Украине все еще остается проблематичной", – заявил Папп.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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Стало відомо, чому насправді
зростає ВВП України

Институт международных финансов улучшил
прогноз роста ВВП Украины до 3,5%
20.08.2019

В Україні назвали дійсні причини зростання ВВП - їх дві. Про це на
своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив економіст і чинний голова
Ради Національного банку Богдан Данилишин.
Як відомо, зростання ВВП у другому кварталі цього року (у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 р.), склало - 4,6%. За словами Богдана Данилишина, перша реальна причина
зростання ВВП - це зростання роздрібного товарообігу на 10,3% за період з січня по
червень цього року (у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року). А також зростання на
7,8% роздрібного товарообігу у другому кварталі 2019 року в порівнянні з таким же
періодом 2018 р. "Прес-служба Мінекономрозвитку повідомила, що причина в активізації
інвестиційної діяльності, активізації роботи металургійних і аграрних компаній. Коректно
оцінити цю точку зору складно - на сайті Держкомстату дані про капітальні інвестиції
тільки за перший квартал", - написав економіст. Зростання у сільському господарстві - є
другою ключовою складовою хорошої динаміки ВВП. "Індекс сільськогосподарської
продукції за січень-червень цього року зріс на 5,8%, а у другому кварталі 2019 року на 6,3%
(в порівнянні з 2-м кварталом 2018 року). До речі, в агрокомплексі ситуація передбачувано
продовжує поліпшуватися. За 7 місяців індекс сільгосппродукції склав 112%. І ось тут я
задаюся питанням, яке ставив собі не раз: як довго сільське господарство зможе
залишатися основним тригером економічного зростання України?", - пояснив Богдан
Данилишин. Голова Ради НБУ також додав, що за підсумками червня 2019 року, середня
зарплата зросла на 8,1% в річному вимірі. "Досить тривалий період зростання зарплат,
який спостерігається в нашій країні, вказує на те, що без підвищення продуктивності і
ефективності праці, збільшення зарплат може загальмуватися, якщо і зовсім не
припинитися. Тим більше, що однією з причин зростання зарплат є масова трудова
міграція, потенціал якої, ймовірно, підійшов до краю", - говорить експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами comments.ua
Рост ВВП Украины в 2019-2020гг не превысит 3%
– Oxford Economics
23.08.2019

Аналитики Oxford Ecоnomics прогнозируют рост ВВП Украины в 20192022 на уровне ≈3% несмотря на политику бюджетной экспансии, которую
позволяет проводить снижение учетной ставки и новая программа МВФ.
"Рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 2,7%, в 2020 – 2,9%, в 2021 – 3,1% и 2,8%
в 2022 году", – говорится в отчете Oxford Economics, обнародованном на этой неделе. По
мнению экспертов, скачок до 4,6% во втором квартале этого года частично отразил
оживление инвестиций, так как масштабы реформаторского устремлений президента
Владимира Зеленского стали более ясными в преддверии победы его партии на июльских
выборах. Однако основной причиной ускорения стал более сильный рост потребления
после снижения процентных ставок, в то время как объем промышленного производства во
втором квартале вырос всего на 1,6% год к году. В Oxford Economics аргументируют свою
позицию о росте ВВП в 2019-2020 годах на уровне до 3% тем, что новому правительству
необходимо время для начала реформ для снижения уровня коррупции, улучшения бизнессреды, а также разрешения конфликта на Востоке, где сосредоточена основная доля
промышленности. Эксперты допускают вероятность более быстрого роста с 2020 года, если
успехи в области реформ будут быстро продемонстрированы, а низкие глобальные
процентные ставки будут способствовать оживлению инвестиций в частный сектор.
Поддержка МВФ повысит шансы правительства на проведение реформ, в частности, таких
как приватизация главных государственных банков и других предприятий, проведение
земельной реформы, отмечается в обзоре. В то же время в нем указывается на риски –
неопытность нового президента и коалиции, возможные трения с МВФ, чья поддержка
необходима для обслуживания внешнего долга, и трудности в урегулировании восточного
конфликта без непопулярных уступок России. По мнению Oxford Ecоnomics, при
продолжении реформ рост ВВП может превысить 3% в 2021 году, но в 2022 году его может
затормозить следующее циклическое замедление. Эксперты прогнозируют сокращение
дефицита текущего счета с 3,7% ВВП в прошлом году с 3,7% до 3,3% в этом, 3% – в
следующем и 2,4% и 2% – в 2021-2022 годах благодаря достаточной устойчивому экспорту.
По их мнению, это обуславливает возможность постепенного замедления девальвации
гривни – до 28,5 грн/$1 в среднем за текущий год, 29,2 грн/$1 – за 2020, 29,9 грн/$1 – за
2021 и 30,3 грн/$1 – за 2022 год. В свою очередь это позволит продолжить снижение
инфляции: со среднегодового уровня 11% в прошлом году до 8,1% в этом, 7,3% – в
следующем и 6,9% – в 2021 году. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
JP Morgan улучшил прогноз роста
ВВП Украины до 4,3%
23.08.2019

Аналитики JP Morgan на фоне резкого роста ВВП до 4,6% во втором
квартале по сравнению с ожидаемым ими ростом на 3,8% пересмотрели
свой прогноз роста ВВП в целом за 2019 год, улучшив его с 3,6% до 4,3%.
"Мы также пересмотрели прогноз роста ВВП на 2020 год, улучшив его до 3,8% с
прогнозируемых ранее 3,4%", – сказано в обзоре развивающихся рынков Восточной
Европы. Согласно ему, у аналитиков нет сомнений, что рост ВВП превысит 3% по итогам
2019 года. Аналитики напоминают, что в зависимости от того, насколько эта черта будет
превышена, зависят выплаты по ВВП-варантам Украины. По мнению JP Morgan, рост
экономической активности в стране за счет обещаемых президентом Зеленским реформ
может удивить уже к концу 2019 года. В частности, они отмечают возможное влияние
земельной реформы на рост деловой активности, хотя пока не учитывают его в своих
прогнозах. Аналитики JP Morgan также улучшили свой прогноз по международным
резервам – до $23 млрд против ранее ожидаемых $19,2 млрд, не учитывая при этом
поступлений МВФ в текущем году. "Если прогноз сбудется, то уровень международных
резервов будет самым высоким с 2012 года, но все же не превысит $28,3 млрд, требуемых
Международным валютным фондом", – говорится в документе. Вместе с тем аналитики
отметили рост торгового дефицита, который привел к увеличению дефицита текущего
счета платежного баланса – до $432 млн в июне по сравнению с его профицитом в $225 млн
в мае и дефицитом в $126 млн в июне 2018 года. В годовом исчислении дефицит текущего
счета увеличился до $3,9 млрд с $3,6 млрд в мае и с $2,8 млрд в июне 2018 года. И хотя
эксперты указывают, что это меньше дефицита текущего счета за 2018 год ($4,3 млрд), они
отмечают, что такое сокращение обусловлено лишь поступлением денежных переводов.
Аналитики JP Morgan также указали на увеличение признаков завышенного обменного
курса гривни. В частности, они отметили, что без учета экспорта продукции АПК и ГМК и
импорта энергоресурсов динамика экспорта другой продукции в последние два года слабая
и уступает динамике импорта, причиной чего может быть высокий реальный эффективный
обменный курс (РЭОК). По их оценкам, в третьем квартале этого года курс гривни может
снизиться до 26,5 грн/$1, в четвертом – до 28 грн/$1, а к концу первого полугодия
следующего года – до 29 грн/$1. Аналитики JP Morgan в связи с ожиданием 30% роста цен
на газ в ноябре этого года также несколько ухудшили прогноз инфляции на текущий год – с
6,4% до 7,2%. По их мнению, в следующем году инфляция будет колебаться в пределах 69%, а по итогам года составит около 7%...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Институт международных финансов (IIF) улучшил свой прогноз роста
ВВП в целом за 2019 год до около 3,5% по сравнению с ранее
прогнозируемыми 2,8%.
"Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит около 3,5%, достаточный
для начала выплат по ВВП-варрантам, которые были выпущены для реструктуризации
долга в 2015 году", – отметили аналитики в отчете IIF. По их мнению, даже при условии
отсутствия роста ВВП во второй половине 2019 года по итогу года он составит 3%. Рост
ВВП аналитики IIF объясняют сильный внутренний спрос, поддерживаемый улучшением
потребительских настроений и увеличением объемов денежных переводов в страну, а
также переориентацию экспорта из Украины на рынки Европы. Среди других причин
позитивной динамики экономики они указали благоприятные внешние финансовые
условия, благодаря которым Национальный банк Украины ослабил денежно-кредитную
политику, понизив учетную ставку до 17%. По их мнению, реальная учетная ставка, с
поправкой на инфляцию и другие риски, составляет около 5% – самый высокий показатель
среди основных развивающихся рынков. Аналитики отметили, что увеличение вложений
нерезидентов в ОВГЗ с 6,3 млрд грн в январе до 87,3 млрд грн, или 18,9% от всего объема их
в обращении (исключая портфель Нацбанка), привело к укреплению гривни и вызвало
обеспокоенность по поводу снижения конкурентоспособности украинского экспорта
особенно с учетом вполне возможного ухудшения условий внешней торговли. В IIF
полагают, что в дальнейшем выпуск ОВГЗ будет сокращаться, а условия по ним станут
менее привлекательными для инвесторов, что приведет к сокращению роста таких
портфельных инвестиций. Риском, которому подвержена Украина, аналитики считают
изменения настроений на рынках. По мнению аналитиков, позитивным сигналом должна
стать новая программа МВФ, в которой заинтересованы обе стороны, при условии ее
согласования в кратчайшие сроки, тогда как ее задержка может привести к оттоку
капитала. Аналитики IIF отметили готовность Украины к пиковым выплатам по долгу в
сентябре (около $2 млрд, из которых более $0,5 млрд приходится на выплаты МВФ)
благодаря улучшению внешнего финансирования. Эксперты считают, что в ближайшем
будущем курс гривни останется стабильным: 25,5-26,5 грн/$1. Как сообщалось, по
оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по
сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%. Национальный банк в июле
повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых
согласно апрельскому прогнозу 2,5%.
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Промислове зростання та його вплив на економіку:
оцінка поточного стану й перспектив
28.08.2019

За останнє десятиліття частка капіталомісткого експорту скоротилася
до майже 16% у 2017 р. через низькі інвестиції в основний капітал. Про це
пише Діденко Сергій на порталі ua.news
Крім того, частка трудомісткої продукції у структурі експорту залишилася дуже
низькою, попри те, що Україна має ледь не найбільшу кількість трудових ресурсів серед
країн Європи. У виробничому секторі участь України в глобальних ланцюгах створення
вартості залишається низькою. Завдяки участі у глобальних ланцюгах створення вартості,
країни здійснюють обмін не лише продуктами, а й технологіями та знаннями створюючи
мережі. Але, як повідомляли раніше, у другому кварталі 2019 року темп зростання валового
внутрішнього продукту України склав 4,6% проти аналогічного періоду попереднього року.
Це найбільший показник економічного зростання за останні 2,5 роки. Економіка України
залишається малою відкритою економікою, яка функціонує на низькому рівні
технологічного переділу з невисоким рівнем доданої вартості. Тому, якщо говорити про
поточну економічну політику, то таке твердження є досить сумнівним з точки зору
позитивної динаміки, яку визначатиме розвиток промислового сектору України. Отже, як
розвивається промисловість України, та яким є рівень прямих інвестицій для оптимального
забезпечення зростання промислового сектору.
Промислове виробництво України у січні-липні 2019 р. Згідно з даними Державної
служби статистики України, у липні 2019 року у порівнянні з червнем 2019 року сезонно
скоригований індекс промислової продукції становив 99,4%. У липні поточного року проти
липня 2018 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів,
склав 98,9%. У січні-липні 2019 року у порівнянні з січнем-липнем 2018 року індекс
промислової продукції становив 100,4%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні
кар’єрів – 102,6%, переробній – 100,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 98,2%. Підсумку зазначимо, центральною ознакою економічного
розвитку у світі є ключова роль промисловості, а в економіці України ситуація має
діаметрально протилежний характер. За січень-липень 2019 року індекс промислової
продукції, порівнюючи з торішніми показниками аналогічного періоду, показує низькі
показники зростання, а деякі показники за відповідний період набули зниження.
Рівень капітальних інвестицій. Згідно з даними Держслужби статистики України,
за перше півріччя 2019 року в економіку України було залучено капітальних інвестицій на
13% більше, ніж за аналогічний період 2018 р. Капітальні інвестиції в економіку України за
січень-червень 2019 р. становили майже 234 млрд грн (на 13,1% більше, ніж в І півріччі
2018 р.), з яких у промисловість було залучено 94,3 млрд грн (на 31,6%), у будівництво 25,3 млрд грн (на 12,8% більше), у сільгосподарство, мисливство та надання пов’язаних із
ними послуг - 23,3 млрд грн (на 11,7% менше), в оптову та роздрібну торгівлю - 18,5 млрд
грн (на 7,7% більше). Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 35,3% від
загальної суми капітальних інвестицій за 6 міс. 2019 р., в інженерні споруди - 19,8%, у
нежитлові будівлі - 13,3%, у транспортні засоби 12,4%, у житлові будівлі - 10,5%, у
програмне забезпечення та бази даних - 1,9%, у права на комерційні позначення, об’єкти
промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії - 1,7%, у
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва - 0,8%, у землю - 0,4%, в
інші матеріальні та нематеріальні активи - 3,9%. Істотна частина капітальних інвестицій
(73,3%), залучених у першому півріччі 2019 року, становили власні кошти підприємств та
організацій, 7,7% - кредити банків та інші позики, 6,6% - кошти населення на будівництво
житла, 6,4% - кошти місцевих бюджетів, 2,6% - кошти державного бюджету, 0,8% - кошти
іноземних інвесторів, 2,6% - інші джерела фінансування. Отже, як бачимо участь банків
складає мізерну частку капітальних інвестицій, що указує на ризики та невизначеність
промислового сектору. В підсумку зазначимо, рівень інвестицій в Україні та загальна
продуктивність факторів виробництва, а відтак ефективність використання робочої сили,
капіталу та землі між секторами та підприємствами, залишаються низькими. У виробничому секторі участь України в глобальних ланцюгах створення вартості залишається низькою. Як наслідок, структура експорту України залишається висококонцентрованою на
невеликій кількості ресурсних товарів. Це робить економіку вразливою до зовнішньоекономічних шоків і цінових циклів на товарних ринках, і разом із короткостроковим
зовнішнім розміщенням робить траєкторію зростання України волатильною та нестійкою.
Читати повністю >>>
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Заборона РФ на імпорт українських товарів:
в МЕРТ оцінили збитки

Брак кадрів: в яких галузях відчувається нестача
працівників і що буде далі
13.08.2019

В кінці квітня 2019 р. російський уряд заборонив вивозити в Україну
деякі нафтопродукти а також зобов'язав отримувати дозвіл Мінекономрозвитку на експорт дизпалива і скрапленого газу.
З України заборонили ввозити вироби з паперу та картону, в тому числі флізелінові
шпалери, а також взуття та жіночий одяг. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у
відповідь на інформаційний запит 112.ua оцінили наслідки від дії "торгової" постанови РФ.
З повним переліком заборонених до експорту та імпорту товарів, згідно з постановою уряду
РФ від 18 квітня, можна ознайомитися за посиланням. Таким чином, відповідно до
статистичних даних за 2018 рік, зазначені заборони та обмеження поширюються на 5,3%
експорту українських товарів до РФ та 54% імпорту російських товарів в Україну. "Заборона
ввезення товарів з РФ поширилася на наступні товари: трубна продукція, картоннопаперова продукція, одяг, масла та інші продукти високотемпературної перегонки
кам'яновугільних смол, стальний емальований посуд, бульдозери, жатки. Експорт цих
товарів до РФ у 2018 році становив $193,3 млн", - повідомили у міністерстві. Також у МЕРТ
зазначили, що постановою заборонено вивезення в Україну наступних товарів: масла та
продукти перегонки кам'яновугільної смоли, нафта сира, кокс нафтовий, суміші бітумні,
етилен, пропилен, бутилен, вазелін нафтовий, кокс нафтовий, вуглеводні циклічні. У 2018
році імпорт цих товарів в Україну з РФ становив 170,4 млн доларів. "Введено дозвільну
систему на ввезення в Україну наступних товарних позицій: вугілля кам'яне, кокс, бензин,
дизельне паливо, пропани, бутани, скраплений газ. У 2018 році імпорт цих товарів в Україну
з РФ становив 4 млрд 202 млн 9 тис. доларів", - зазначають у міністерстві.
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виріс в 1,6 рази - Держстат
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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами і послугами в
другому кварталі 2019 року склало 1,62 мільярдів доларів. Такі дані
опублікувала Державна служба статистики України.
Так, за даними статистичного відомства, в першому півріччі експорт товарів і послуг
становив 29,54 мільярдів доларів, що на 5,9% більше, в порівнянні з першим півріччям 2018
р. В той же час імпорт товарів і послуг склав 31,16 мільярдів доларів, збільшившись на 7,9%.
При цьому експорт товарів у першому півріччі 2019 року зріс на 5,2% - до 24,47 мільярдів
доларів. В той же час імпорт товарів збільшився на 8,5%, склавши 28,21 мільярдів доларів.
Таким чином, негативне сальдо торгівлі товарами в першому кварталі зросла на 36,3% і
склало 3,74 мільярдів доларів, у порівнянні з 2,74 млрд за аналогічний період минулого
року. Експорт послуг в першому кварталі виріс на 7,6% і склав 5,9 мільярда доларів, імпорт
збільшився на 2,5% і досяг 2,96 мільярдів доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
послугами склало 2,94 мільярдів доларів, що на 13,3% більше, ніж роком раніше. Нагадаємо,
негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами і послугами в 2018 р. збільшилася
до 5,83 мільярдів доларів, що в 2,3 рази більше, ніж в 2017 р.
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Представники багатьох сфер зайнятості скаржаться на брак кадрів.
Водночас ВНЗ випускають безліч правників та економістів. Але в Україні є
прогноз на підставі якого, зокрема, формуються держзамовлення у вишах.
Створений цей прогноз на виконання статті 2 ЗУ “Про формування та розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” та пункту 8 Порядку
формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.04.2013 № 306. Середньостроковий
прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці охоплює 2019-2022 роки.
Цей документ було надіслано до державних замовників, обласних держадміністрацій,
соціальних партнерів. “Середньостроковий прогноз складено на базі даних Держстату щодо
кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності та за професійними
групами з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, обласних,
Київської міської державної адміністрації, Національної академії наук України, галузевих
національних академій наук, інших бюджетних установ”, — пояснили у Міністерстві.
Отже кого і де бракує. За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та
робітничих кадрах на ринку праці (далі — потреба) на 2019 рік становитиме близько 385,06
тис. осіб., у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022
році — 442,54 тис. осіб. Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49
тис. осіб), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів
(72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні,
обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб). У 2022 році збережеться тенденція
до найбільшого зростання у промисловості — до 100,23 тис. осіб, в оптовій та роздрібній
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів — до 78,22 тис. осіб, а також в
будівництві — до 75,27 тис. осіб. Потреба у сільському, лісовому господарстві та рибному
господарстві у 2022 р. збільшиться по відношенню до потреби у 2019 р. — до 26,03 тис. осіб.
Держуправління й оборона, обов’язкове соціальне страхування у 2019 р. потребуватиме
близько 25,26 тис. осіб, у 2020 р. зменшиться до 24,94 тис. осіб, а 2022 року зросте до 29,46
тис. осіб. Потреба у працівниках сфери охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги
становитиме у 2019 році близько 13,77 тис. осіб, а 2022 року складатиме — 17,69 тис. осіб.
Потреба у галузі інформацій та телекомунікацій матиме тенденцію до зростання — від 7,54
тис. осіб у 2019 році до 14,67 тис. осіб у 2022 році. Види економічної діяльності, зокрема,
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; освіти;
тимчасового розміщування й організації харчування; фінансової та страхової діяльності;
діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; професійної,
наукової та технічної діяльності; операцій з нерухомим майном; мистецтва, спорту, розваг
та відпочинку та інших у 2019 р. потребуватимуть загалом 80,11 тис. осіб. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Затронет и Украину: что будет, если Соединенные
Штаты Америки выйдут из ВТО
15.08.2019

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Если это
звление заявление Дональда Трампа реализуется, это будет первый со
времен создания ВТО в 1995 году выход члена из Организации.
Впрочем, как считает замдиректора Института международных отношений
Александр Шнырков, заявление Трампа следует рассматривать предупреждением Пекину
на фоне нарастающей американско-китайской торговой войны. А потому в реальность
угроз Трампа эксперт-международник не верит. "Не думаю, что Трамп выйдет [из ВТО] –
это не выгодно Америке: там ведь не только Китай игрок, там и Европа, и Африка, и
Латинская Америка – они все подчиняются системе регулирования. [Заявление] – это
угроза, предупреждение и призыв к уступкам со стороны Китая", – сказал он. Шнырков
добавил: за заявлением Тампа стоит желание обратить внимание членов Организации на
то, что Поднебесная уже де-факто имеет другой статус и, следовательно, отношение к ней
должно быть жестче. "Когда Китай вступил в ВТО, он сделал это в ранге развивающейся
страны. За правилами ВТО, такая страна имеет право на более высокие механизмы,
инструменты,
барьеры
защиты
внутреннего
рынка.
Пошлины,
например,
госрегулирование, государственная помощь и т.д., – рассказал Шнырков. – Но сейчас Китай
уже не является такой страной – он очень активный, выходит на другие рынки. Страна
условно называется развивающейся, но по уровню развития, по ВВП, по экспорту она на
уровне развитых стран". Махинова также напомнила, что ВТО была создана с целью
либерализации правил международной торговли, для обеспечения максимальной
прозрачности и предсказуемости таких правил для всех членов Организации. Также
важным преимуществом ВТО является наличие процедуры разрешения споров между
членами Организации, по результатам которой принимаются обязательные для
исполнения рекомендации. А поскольку между Украиной и США нет двусторонних
соглашений, выход Америки из ВТО будет означать неопределенность в торговых
отношениях между Киевом и Вашингтоном. "То есть в любой момент США смогут
применить любые пошлины к товару происхождением из Украины или просто запретить
импорт/экспорт каких-то товаров; смогут применять технические регламенты и
санитарные меры без каких-либо предупреждений и т.д. И самое главное, у Украины не
будет инструментов влияния на этот "беспредел", поскольку, во-первых, у США не будет
никаких обязательств в отношении Украины; во-вторых, нет международного форума для
разрешения всех споров, которые на текущий момент могут рассматриваться в ВТО
(предполагаем, что процедура разрешения споров, предусмотренная двусторонним
договором между Украиной и США о взаимной защите инвестиций, не будет
распространяться на все споры)", – сказала Махинова. Как сообщал сайт "Сегодня", Дональд
Трамп отложил до 15 декабря введении в действие пошлин на часть китайских товаров. В
частности, речь идет о такой продукции, как мобильные телефоны, ноутбуки,
видеоприставки, некоторые игрушки, мониторы, отдельные виды одежды и обуви. На все
остальные китайские товары американские 10-процентные пошлины начнут действовать с
1 сентября 2019 года. Ранее США обратились с жалобой во Всемирную торговую
организациюв связи с введенными Индией дополнительными тарифами на ряд
американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и
алюминий. Также США инициировали в ВТО аналогичные спорыс Россией, Китаем,
Евросоюзом и Турцией, которые, как и Индия, приняли ответные меры после повышения
Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий. При этом ВТО приняла решение,
что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.
Читать полностью >>>
© Евгения Давыденко
По материалам segodnya.ua
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Дефицит бюджета Украины составил
2,8 млрд грн
27.08.2019

Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2019 г. составил 2,86
млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 10,6 млрд грн,
свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Государственные заимствования за семь месяцев составили почти 317,4 млрд грн, а
погашения долговых обязательств - 248,9 млрд грн. Приватизация принесла 351,8 млн грн
при ожидаемых показателях на этот период в 6,3 млрд грн, свидетельствует статистика
ГКСУ. Согласно данным ведомства, показатель налоговых поступлений оказался ниже
плана – 401,68 млрд грн за семь месяцев при ожидаемых 437,81 млрд грн. В целом
госбюджет за указанный период получил 584,13 млрд грн, по общему фонду поступления
составили 516,44 млрд грн при плане в почти 538 млрд грн. Расходы бюджета за 7 месяцев
достигли 586,49 млрд грн, по общему фонду - 528,73 млрд грн при плане в 577,17 млрд грн,
свидетельствуют данные ведомства. При этом местные бюджеты закрыли указанный
период с профицитом 25,59 млрд грн, профицит по общему фонду составил 49,74 млрд грн.
Профицит сводного бюджета за семь месяцев достиг 22,73 млрд грн, по общему фонду - 39,1
млрд грн. Как сообщалось, дефицит госбюджета в январе-июне 2019 года составил 871 млн
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 fixygen.ua
Из-за укрепления гривны госбюджет
потерял 9,2 млрд
29.08.2019

Счетная палата оценивает потери госбюджета от укрепления курса
гривны в 9,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты,
передает служба новостей портала stockworld.com.ua
Отмечается, что укрепление гривны привело к невыполнению плана доходов
государственного бюджета, поэтому прогноз курса гривны для разработки проекта
госбюджета на 2020 год должен быть более качественный. Указывается, почти 40% объема
доходов ведется с использованием курса гривни к доллару или евро, а с начала года гривна
укрепилась к доллару на 9%. По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального
курса чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд гривен доходов. "Укрепление гривни не
является следствием успехов экономики Украины, или рост ее инвестиционной
привлекательности", - сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Он
напомнил, что в последние годы экспорт товаров и услуг и денежные переводы из-за
границы, прежде всего от трудовых мигрантов являются основными источниками
поступления валюты в Украину. По словам Пацкана, даже в благоприятных условиях на
внешних сырьевых рынках основных товаров украинского экспорта в первом полугодии
рост экспорта товаров составил 5,9%, что значительно меньше прогнозируемого 9,1%. В
результате экспорт товаров и услуг вырос на 7,2%, при прогнозе роста на 8,3%. При этом
импорт товаров и услуг вырос на 7,9%. Отмечается, что именно поэтому отрицательное
сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, в первом
полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года,
возросло до 4,4 млрд долларов. Также в первом полугодии 2019 значительно меньше
прогнозируемого объема и меньшим по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года, стало поступление прямых иностранных инвестиций.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Зеленський повністю вийшов з бізнесу і
передав частки партнерам
13.08.2019

Кабмин должен расширить перечень
большой приватизации
28.08.2019

В Фонде государственного имущества Украины ожидают расширения
перечня большой приватизации на минимум 20 государственных
предприятий. Об этом сообщил глава Фонда Виталий Трубаров.
«Также Кабмин своим распоряжением должен передать в управление Фонду еще
примерно 20 крупных предприятий для приватизации», - сообщил Трубаров, добавив, что
это один из шагов, необходимых для запуска большой приватизации в Украине. Он также
добавил, что правительство должно как можно скорее утвердить перечень инвестиционных советников на ряд объектов большой приватизации, в том числе Одесский при портовый завод, Угольную компанию «Краснолиманская», Индар, завод «Электротяжмаш», Объединенную горно-химическую компанию. По словам Трубарова, это позволит завершить
приватизацию этих предприятий уже до конца 2019 г. «От Верховной Рады Фонд ожидает
на рассмотрение законопроект о сокращении списка объектов, запрещенных к
приватизации, а также на рассмотрение проект законов о реорганизации спиртовой
отрасли», - добавил Трубаров. Отметим, что по состоянию на начало августа 2019 г годовой
план поступлений от приватизации в Украине выполнен на 2,1%. Поступления в бюджет,
которые должна обеспечить приватизация, заменили с помощью государственных
заимствований. В частности, благодаря этому государство с начала года одолжило 311,5
млрд грн. 21 июня председатель Фонда госимущества обратился к Зеленскому с просьбой
содействовать восстановлению большой приватизации, которая пока не происходит через
судебную волокиту. Ранее стало известно, что Окружной админсуд Киева запретил Фонду
госимущества продавать контрольный пакет акций Центрэнерго, а Хозяйственный суд Президент-отель. Обе компании находятся в перечне большой приватизации. 10 июля
Верховный суд разблокировал проведение большой приватизации. Ранее правительство
исключило из перечня «большой» приватизации Турбоатом и Херсонскую, Днепровскую,
Криворожскую и Северодонецкую теплоэлектроцентраль.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Президент України Володимир Зеленський вийшов зі складу
власників ряду комерційних компаній. Про це свідчать дані Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
громадських формувань.
Зокрема, Зеленський більше не значиться серед власників компаній, які вказував у
своїй декларації перед вступом на посаду президента в травні 2019 року. Тоді Зеленський
повідомив, що йому повністю належать компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а
також він володіє частками ще в десяти українських компаніях. Тепер, згідно з даними в
Єдиному державному реєстрі, частки Зеленського перейшли близьким друзям президента
Борису і Сергію Шефиру. Причому, за даними джерел РБК-Україна, компанії були продані 24
квітня 2019 року. Зокрема, Зеленський передав братам Шефирам частки в компаніях
"Кіноквартал" і "Студія Квартал-95", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Продюсерський
центр "Ліга Сміху" тощо. За даними джерел РБК-Україна, угоди по компаніям "Квартал ТВ",
"Квартал-Концерт", "Зеларі Фіш" (частиною володіла Олена Зеленська), ресторан "Фіш
Хаус" і "Гауді Студіо" були оформлені 15 березня 2019 року, тобто до першого туру
президентських виборів. Варто зазначити, що в травні Зеленський також повідомляв, що
він володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD,
зареєстрованих на Кіпрі. Але інформація по закордонним компаніям не міститься в
українському реєстрі. Однак раніше Сергій Шефір повідомив виданню "The Бабель", що
Зеленський продовжить отримувати дивіденди від роялті. Крім того, брати зобов'язалися
повернути його частку після закінчення п'яти років. Відзначимо, раніше в оточенні
Зеленського розповідали, що після президентського терміну йому повернуть передані
частки в компаніях. Крім того, нинішній президент продовжить отримувати дивіденди від
роялті. Нагадаємо, Володимир Зеленський прийняв присягу президента України під час
урочистого засідання Верховної ради 20 травня 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Уголовное производство в деле Новинского не закрыто,
Расследование продолжается
14.08.2019

БІЗНЕС ГРУПИ
 RICH PEOPLE & BUSINESS GROUP

Нацполиция объявила в розыск бывшего
бизнес-партнера Коломойского
13.08.2019

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении и
объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, бывшего бизнеспартнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В. ШУЛЬМАН

Как свидетельствуют данные в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних
дел, Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных
преступных путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Бизнесмена объявили в
розыск 26 июля. Мера пресечения ему не избиралась. В 2017 г. Шульман подал иски в
Англии и США против Коломойского и Боголюбова с требованием возместить $500 млн,
которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года. Боголюбову удалось избежать
разбирательства. Вадим Шульман возглавлял набсоветы нескольких коксохимических
заводов, принадлежащих группе Приват (в 2008 году они были проданы группе Евраз).
Является соучредителем ООО Энеко. В 2006 г. стал собственником компании Телесистемы
Украины, под эгидой которой на рынок вышел первый в Украине оператор 3G связи PEOPLEnet. В 2007 году Шульман приобрел днепропетровского оператора CDMA-связи CSTInvest. Является почетным президентом Федерации тенниса Украины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Національний Банк України подав зустрічний позов до
Коломойського на 4,3 млрд грн

Досудебное
расследование
в
уголовном
производстве
относительно незаконного лишения свободы путем превышения
служебных полномочий и содержания в качестве заложника личного
В. НОВИНСКИЙ
помощника предстоятеля УПЦ Александра Драбинко, продолжается,
производство не закрыто.
"По СМИ поползла очередная "зрада": Луценко закрыл дело по Новинскому.
Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается", - сообщила на
своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.
"Постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева от 25.06.2019 удовлетворено ходатайство адвоката Новинского В.В. и установлен срок 1 месяц для завершения
проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений,
предусмотренных ст. 283 УПК Украины следователю и прокурору ГПУ в указанном
уголовном производстве", - отметила Сарган. Ранее адвокат Новинского рассказал, что дело
закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом,
прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25
июня т.г., которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных
действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд. Однако, Сарган
сообщила, что указанное постановление суда Генерально прокуратурой и пострадавшим
обжаловано в апелляционном порядке, но постановлением Киевского апелляционного суда
от 9 июля 2019 года в открытии апелляционного производства отказано. "Постановление
суда апелляционной инстанции ГПУ обжаловано в Верховном Суде, которым решение еще
не принято", - заявила Сарган. Постановлением суда от 18 июля частично удовлетворено
заявление прокурора о разъяснении решения суда от 25 июня и разъяснено, что
совершение действий по завершению проведения досудебного расследования и принятия
одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 283 УПК Украины: "... касаются
только субъекта обращения по жалобе Новинского Вадима Владиславовича". ….
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

13.08.2019

Згідно з ухвалою Північного апеляційного госпсуду від
08.08.2019, НБУ в рамках справи №910/5172/19 подав зустрічний
И.КОЛОМОЙСКИЙ
позов до Ігоря Коломойського про стягнення 4,26 млрд грн.
Первинний позов у цій справі - позов Ігоря Коломойського до НБУ: екс-співвласник
Приватбанку просить суд визнати недійсною свою поруку за кредитом рефінансування,
залученим в НБУ, на підставі того, що відповідний кредитний договір (№19 від 03.03.2009),
за оцінками позивача, є недійсним, оскільки був укладений на підставі “протиправних
постанов правління НБУ”. Відповідно до судових матеріалів, за твердженням І.
Коломойського, уповноважені особи НБУ не мали достатнього обсягу повноважень на
укладення кредитної угоди, з огляду на відсутність кворуму на засіданні правління НБУ. А
недійсність договору поруки №19-1/П від 27.05.2016 позивач обґрунтовує тим, що такі
вимоги є похідними від вимог про визнання недійсним кредитного договору. Раніше НБУ
повідомляв, що 20.04.2019 Печерський райсуд м. Києва задовольнив один з позовів І.
Коломойського та розірвав договір особистої поруки за кредитами рефінансування,
отриманими Приватбанком до входження держави в капітал фінустанови. “У 2015 році І.
Коломойський, який на той момент був співвласником банку, уклав з Національним банком
договори особистої поруки про погашення п’яти кредитів рефінансування Приватбанку,
отриманих за період 2008-2014 рр. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за
погашення заборгованості банку перед Національним банком, яка на сьогодні складає 9,2
млрд грн”, - зауважував Нацбанк у квітні. У червні НБУ заявляв, що на підставі квітневого
рішення Печерського райсуду м. Києва І. Коломойський намагається заблокувати розгляд
позову Нацбанку на 6,64 млрд грн, який був поданий у Женеві (Швейцарія). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Кауфман и Грановский опустили
концы в воду
15.08.2019

Хозяйственный суд Одесской области 6 августа открыл дело о
банкротстве местного ООО «Консолидация». По решению суда
распорядителем имущества должника назначена арбитражная
Б. КАУФМАН
управляющая Татьяна Колмыкова, которой предстоит сформировать
реестр требований кредиторов к должнику.
Судя по всему, сумма долгов будет весьма приличной – «Консолидация» известна
как один из крупных заемщиков скандально известного одесского Финбанка, который
контролировался партнерами по группе Vertex United Борисом Кауфманом и Александром
Грановским. Так, в 2011 г. Финбанк подписал с компанией кредитный договор №88/06/11,
задолженность по которому на конец 2018 г. достигла 115 млн грн. Как писал «ОЛИГАРХ», в
декабре 2012 г. между ПАО «Укрпромтеплиця» и Финбанком был заключен ипотечный
договор. По нему «Укрпромтеплиця» передала банку нежилые помещения площадью
6989,30 кв.м по адресу: г. Киев, ул. Петра Радченко, 27-29. Сделано это было в рамках
поручительства по долгам трех компаний, включая «Консолидацию», которой
принадлежал контрольный пакет ПАО «Укрпромтеплиця». В декабре 2014 г. Финбанк
заключил с Платинум Банком договор уступки прав требования, в том числе по договору с
«Укрпромтеплицей». Таким образом, Платинум Банк стал ипотекодержателем
недвижимости киевской компании. После того, как Платинум Банк перешел под контроль
ФГВФЛ, он начал пытаться добиться взыскания задолженности со своих должников и их
поручителя. Среди прочего, банк требовал обеспечить предоставление ПАО
«Укрпромтеплиця» свободного доступа уполномоченных сотрудников банка к объекту
недвижимого имущества на ул. Петра Радченко, 27-29, переданного в ипотеку. Но все
письма были проигнорированы, после чего ликвидатор Платинума, по данным
«ОЛИГАРХА», направил заявление в полицию «о возможных противоправных действиях
неустановленных лиц, направленных на уничтожение указанного комплекса зданий и
сооружений». Это стало основанием для открытия уголовного производства
№12018100090013351 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
388 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия в отношении имущества, на
которое наложен арест, или которое описано или подлежит конфискации). «24.05.2018, в
ходе осуществления представителем ПАО «Платинум Банк» (в ликвидации) выезда для
проверки наличия и состояния ипотечного недвижимого имущества, а именно нежилых
зданий общей площадью 6989,30 кв.м., которые находятся по адресу: г. Киев, ул. Петра
Радченко, 27-29, было установлено, что нежилые здания, находящихся в ипотеке,
отсутствуют, а на их месте строится жилой комплекс «Медовый». …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Украинский бизнесмен Олег Мкртчан приговорен в Москве
к девяти годам колонии за хищение денег ВЭБа

Коломойский под водочку интересовался у Новинского,
не треснет ли рожа у Ахметова

16.08.2019

Гендиректор корпорации "Индустриальный союз Донбасса"
(ИСД) и бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег
Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у
О. МКРТЧАН
ВЭБа.
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900
тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном
был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег
Музыченко огласил только резолютивную часть приговора. Бизнесмена признали
виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что
Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств "Внешэкономбанка",
выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей. Адвокат
осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 млрд.
Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой
организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии
переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей. По словам Музыченко, до исполнения
приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также
денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.
Защита намерена обжаловать приговор. В конце декабря 2018 года "Коммерсантъ" писал,
что СК ужесточил обвинение Мкртчану и вместо хищения 1 млрд рублей вменил ему
хищение 85 млрд рублей у ВЭБа. По информации издания, его обвинили в том, что ВЭБ в
2011 году выдал кредит в 85 млрд рублей ИСД на развитие Алчевского металлургического
комбината под залог акций этого предприятия. На часть этих денег была построена
электростанция для комбината и закуплено новое оборудование. До смены власти на
Украине в 2014 году Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве
процентов по кредиту, а в 2014-2016 годах платежи стали невозможны из-за военных
действий в Донбассе. В 2016 г. кредитовавшая ИСД дочерняя структура ВЭБа переуступила
право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная
"дочка" ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами, писала газета.
Ранее владельцы ИСД констатировали потерю контроля над активами союза в Донбассе, в
том числе над Алчевским меткомбинатом и Алчевским коксохимическим заводом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
Олигарха Павла Фукса в английском суде
обвиняют в мошенничестве
20.08.2019

Как стало известно из судебного реестра, Высокий суд
правосудия рассматривает жалобу БТА Банка на попытку
одиозного украинско-российского мультимиллионера Павла Фукса
П.ФУКС
не возвращать более $55 млн задолженности за выкупленную в
2009 году 50%-ю долю в башне "Евразия" в Москва-Сити.
Долг подтвержден решением Лондонского международного арбитражного суда,
который в 2017 г. обязал принадлежащую Фуксу компанию MCG International Holding Ltd
выплатить сумму в пользу БТА. Однако, как утверждает банк в исковых материалах, Фукс,
действуя умышленно, с мошенническим умыслом, путем серии изменений в
корпоративных структурах подконтрольных оффшорных компаний искусственно
перераспределил активы таким образом, что компания MCG теперь не в состоянии
исполнить взятые на себя обязательства. В проекте строительства московского небоскреба
Фукс являлся бизнес-партнером экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, который через более
чем 900 специально созданных оффшорных компаний незаконно выводил из банка
средства и инвестировал в личные проекты. По заявлению БТА Аблязов был признан
английским судом мошенником и приговорен к 22 месяцам тюрьмы с обязательством
выплатить банку $4.3 млрд. Как ранее заявлял Роман Марченко, партнер известной
юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА: "Банк
тщательно проверяет все сделки, даже косвенно связанные с Мухтаром Аблязовым, на
предмет возможной легализации средств, похищенных в БТА, и использует все правовые
механизмы для возврата украденного. Из 6 млрд долларов, незаконно выведенных из
банка, нам уже удалось вернуть более 1,5 млрд и этот процесс успешно продолжается."
Таким образом, скоро английским судом может быть подтверждено, что бизнес Фукса
построен, как минимум частично, на "грязные" деньги Аблязова, что может сделать
"токсичным" уже самого Фукса. Но если Мухтар Аблязов уже находится в розыске по
уголовным производствам в Украине и РФ, а также по вступившим в силу приговорам в
Казахстане и Великобритании, то Павел Фукс, похоже, еще только стоит перед выбором –
возвращать все же долги или идти по пути казахского горе-банкира.
Читать полностью >>>
© Галина Корниенко
По материалам censor.net.ua
Верховный Суд отложил рассмотрение дела
Суркисов на 1 млрд грн
28.08.2019

Большая Палата Верховного Суда 27 августа рассмотрела
дело № 826/20221/16 о возвращении ПриватБанком истцам – семье
Суркисов – 1,047 млрд грн, $265 тыс. и 7,8 тыс. евро.

Г. СУРКИС

Эти средства были размещены на депозитных счетах в ПриватБанке, но в декабре
2016 г. были направлены временной администрацией банка в рамках процедуры bail-in на
покупку акций допэмиссии ПриватБанка в процессе вывода учреждения с рынка с участием
государства. «Большая Палата ВСУ сняла с рассмотрения дело №826/20221/16. Следующая
дата судебного заседания судом еще не определена», – сообщили FinClub в пресс-службе
НБУ. Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ № 105 от 13 декабря
2016 года, которым члены семьи Суркисов признавались связанными с ПриватБанком
лица. На этом основании суды отменили bail-in в части их средств и постановили вернуть
семье Суркисов их депозиты. Речь идет о президенте футбольного клуба «Динамо» Игоре
Суркисе, его дочери Марине, дочери его брата - Светлане, отцу Игоря – Рахмиле Суркисе, а
также о Полине Ковалик. 13 ноября 2017 года было открыто исполнительное производство
по взысканию денег с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов. Высший админсуд 16 ноября
2017 г. отказался удовлетворить ходатайство НБУ об остановке выполнения решения суда
о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу семьи Суркисов. С декабря 2017 г.
статус производства переведен с "открыто" в "принудительное исполнение". ПриватБанк в
2018-м был вынужден выполнить решение апелляционной инстанции, уменьшив эту
сумму на кредитную задолженность Суркисов. «У банка были дополнительные встречные
требования (задолженность перед банком по кредитным картам) и мы осуществили все
полагаемые в таких случаях начисления, повышенные проценты, штрафы, пени, и провели
зачет однородных требований», – сообщала FinClub заместитель главы ПриватБанка
Галина Пахачук в сентябре 2018 года. В январе 2019 года НБУ, ПриватБанк и Минфин
оспорили в Верховном Суде постановление Окружного админсуда Киева от 17 мая 2017
года и определение Киевского апелляционного админсуда от 6 ноября 2017-го.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Игорь Коломойский рассказал, как упрекал Рината Ахметова и
Вадима Новинского в получении сверхприбылей. Об этом “ОЛИГАРХ”
узнал из из его интервью ЦензорНЕТ.

И.КОЛОМОЙСКИЙ

“Новинскому я прямо в лицо сказал после второго тура президентских выборов и до
парламентских выборов, при том, что я симпатизировал их совместной партии – вам не
сильно жирно будет зарабатывать такие деньги? – вспоминает Коломойский. – Пили
водочку у него дома, заедали икрой. Я спрашиваю: “Ничего? Нормально? хочешь послушать
правду? У вас в официальном отчете за 2018 год написано, что вы заработали миллиард
триста миллионов долларов от продажи руды и миллиард триста миллионов долларов от
продажи стали. Всего 2,6 миллиарда долларов за прошлый год – это официальный отчет
“Метинвеста”. 80 долларов на тонне стали. Получается, что вы выплавили 16 миллионов
тонн стали. Красавцы – вообще вопросов нет. Заплатили налоги и гуляйте смело. А вот с
рудой тут у вас, Вадим, по-другому будет. В отчете написано, что вы заработали 80
долларов на тонне концентрата. Это может быть окатыш, может быть агломерат, может
быть просто концентрат. Получаем 16 миллионов тонн железнорудного сырья, которое вы
продали на экспорт. Себестоимость железнорудного сырья, ну, пусть 30 долларов на тонне.
Хотя у нас на соседнем предприятии в Никополе 20-25, но у вас, допустим, расходы 30 .
Итого получается, что 30+81 = 111. Потому что продаете вы за 111, то есть ваша чистая
прибыль 260%”. “Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или
ты, Вадим, решил весь украинский народ купить – меня за икру, всех остальных за
гречневую кашу? – передает Коломойский разговор с партнером Ахметова. – Сделай из этой
руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим
рабочим. Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности
просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность,
так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим – 10
долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента”. На монолог Игоря
Валерьевича партнер Рината Ахметова, судя по всему, не ответил : “Новинский продолжал
есть икру. Пока ты не поймешь о чем идет речь – это простые цифры. Вдумайтесь, только в
2018-м г. они произвели 42 миллиона тонн железорудного сырья, 16 миллионов СевГОК +
16 миллионов Ингулецкий ГОК+ 5 миллионов Центральный ГОК + 5 миллионов ЮГОК (они
там в доле наполовину). 27 миллионов они отправили на производство стали, а 16 продали
как сырье. При продаже стали на тонне руды они имели чистую прибыль 50-80 долларов.
Они добыли руду, создали первый передел – это чугун, затем второй передел – это сталь,
третий передел это прокат и прокат уже продавали. Заработали 50-80 долларов на тонне
стали, – хрен с ними. Но при этом они параллельно тупо продали 16 миллионов тонн руды”.
По мнению Коломойского, Ахметов “зарабатывает с недр земли Украины, и сейчас это 40%
валютной выручки, но это страна дает ему заработать. И если не навести порядок, чего не
сделал Петя Порошенко, если сохранить “договорняки”, то экономику страны подорвут.
Готовится контрреволюция…”. Коломойский также согласился, что нужно увеличить ренту
для Ахметова: “Вот это правильное направление! Потратил он 30 долларов на
производство сырья, при производстве стали он потратил 440 долларов. Продал сталь за
520, то есть 80 с тонны нажил – молодец! С 80 долларов прибыли заплатил 20 налог на
прибыль, осталось 60 долларов с тонны в карман – и кайфуйте. На бразильцев в “Шахтере”
хватит. А когда вместо производства и налогов в Украине он просто вывозит сырье
китайцам – это справедливо? Это говорит, что он нас всех считает лохами. Нет, если ты
сырье вывозишь, то с 80 долларов на тонне минимум 75% пусть отдаст – это 60 долларов, а
20 пусть оставит себе. С этих 16 миллионов тонн – это будет у него 320 миллионов
долларов, 20% налога заплатил, останется 280. Так тут на еще одну команду бразильцев
хватит. Но есть второй вариант – не продавай сразу руду! Вот выделите это жирно!
Производи сталь – у тебя же есть мощности, а ты вместо загрузки предприятий
сокращаешь мощности, потому что тебе сейчас проще продавать руду, а не заниматься
производством. Вот мы ферросплавы производим, хотя мы ж тоже можем марганцевую
руду продавать. Руду сегодня выгоднее продавать, чем производить ферросплавы. Но мы
долбаемся то с “Укрэнерго”, то с НКРЕ, то с “Укрзализныцей”, мы производим, платим
налоги, загружаем предприятия работой, хотя у нас созданы государством условия, что
выгоднее продавать сырье”.
Читать полностью >>>
Читайте также: Если "слуги народа"
© Павел Полтавченко
будут бл#довать, их распустят
По материалам oligarh.media
через год >>>
Хомутынник возглавил инвестфонд Cascade
30.08.2019

Виталий Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade,
где он ранее был бенефициаром. Об этом он сообщил на своей
странице в Facebook, передает служба новостей портала delo.ua

В.ХОМУТИННІК

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду
заниматься общественной деятельностью и бизнесом, с сегодняшнего дня возглавлю
инвестиционный фонд Cascade", – написал Хомутынник. "Когда я в 2002 году впервые
избрался по мажоритарному округу от города Макеевки, то был самым молодым депутатом
парламента. Тогда мне казалось, что должно пройти минимум лет сорок, пока я стану
сверстником руководству страны. Сегодня президенту, главе парламента и премьеру —
плюс-минус 40 лет, как и большинству депутатов. И молодость — это их главное отличие
от всех предшественников — не только в плане жизненной энергии, но и кругозора,
интересов, подходов. Надеюсь, новая политическая команда власти использует эту свою
сильную сторону по максимуму", – уточнил он. Отметим, в течение 2015-2017 гг. —
компания Cascade Investment Fund увеличила свой пакет акций крупнейшего в мире
производителя и экспортера подсолнечного масла Kernel Holding S.A (Люксембург) Андрея
Веревского. По состоянию на 10 ноября 2017 Cascade Investment Fund является владельцем
почти 5,4 млн акций Kernel, что составляет 6,59% уставного капитала и голосов на
собрании акционеров. 16 июля 2018 компания купила 19,92% компании JKX Oil & Gas Plc. В
свою очередь JKX Oil & Gas Plc владеет 100% нидерландской компании JKX Ukraine B.V.
Нидерландская JKX Ukraine B.V имеет в собственности 10% акций ЗАО «Укрнефтебурение».
Крупнейшими акционерами JKX Oil & Gas Plc является Eclairs Group украинского олигарха
Игоря Коломойськогои Геннадия Боголюбова — 27,54% акций. Keyhall Holding
принадлежит 11,45%, Neptune Invest & Finance Corp — 12,98%, Interneft Ltd — 6,62%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП "Державна вугільна компанія" не може отримати
ПДВ-кредит на 122 млн грн через держшахти

Уряд схвалив національну ціль з енергоефективності на період
до 2020 р. відповідно до європейських директив
14.08.2019

На засіданні Уряду під головуванням Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана схвалено національну ціль України з енергоефективності на
період до 2020 р. Про це повідомляє Держенергоефективності.
Відповідний проект розпорядження Уряду розроблено Держенергоефективності у
співпраці з експертами, фахівцями Секретаріату Енергетичного Співтовариства у рамках
імплементації статті 3 Директиви 2012/27/EU про енергоефективність. Під час розрахунку
цілі використано загальний підхід Директиви, а саме - скорочення кінцевого енергоспоживання на 20% у 2020 р. відносно базового сценарію. Так, проектом акта визначено такі
показники: первинне споживання енергії має не перевищувати 101 316 тис. т. нафтового
еквівалента у 2020 р.; кінцеве споживання енергії має не перевищувати 55 507 тис. т. нафтового еквівалента у 2020. Зазначені показники узгоджуються із: Енергетичною стратегією
на період до 2035 р; Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020.
Таким чином, Україна продовжує здійснювати виважену державну політику з енергоефективності, враховуючи міжнародні зобов’язання та європейські практики у цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності
Введення ринку електричної енергії - це наймасштабніша
реформа за останні 28 років
22.08.2019

Введення ринку електричної енергії стало наймасштабнішою
реформою в енергетичному секторі за останні 28 років. Про це Міністр
енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
Він підкреслив, заборгованість в енергетичній сфері при попередній моделі роботи
склала 33,1 млрд грн, а тільки за 8 місяців 2019 року - 13 млрд грн: «В умовах таких
фінансових заборгованостей будь-яка система, не тільки енергетична, працювати не може».
Крім того, в країні діяла формула «Роттердам+», яка була введена НКРЕКП 16 березня 2016
року (за місяць до призначення Уряду Володимира Гройсмана) і яка була ліквідована новою
моделлю енергоринку. «Ринок запустився, він працює, він має свої плюси, але має й свої
мінуси», - зазначив Ігор Насалик. Він зауважив, що збільшення ціни на електроенергію для
непобутових споживачів на 20-25 відсотків після введення нової моделі енергоринку
пов’язане з тарифами, виставленими НКРЕКП як незалежним регулятором для оператора
системи передачі - компанії «Укренерго»: з 1 липня - 35 копійок за кіловат-годину та з 1
жовтня - 15,9 копійок. «Це значить, що «Укренерго» додатково отримувало від промислових
споживачів у місяць близько 2 млрд грн. За три місяці роботи до введення нового тарифу ця
сума складе 6 млрд», - сказав він. У зв’язку з цим Міністр зазначив, що підприємства можуть
звернутися з відповідними позовами до суду щодо відшкодування переплачених ними
коштів компанії «Укренерго» як оператору системи передачі й Міністерство підтримає їх.
Ігор Насалик нагадав, що Кабінет Міністрів України та Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України перед введенням енергоринку неодноразово звертали увагу на цей
завищений тариф, але реакції з боку НКРЕКП не було. Тож оцінку цьому повинні дати вже
інші органи, вважає він. Міністр наголосив, що ціна електроенергії для населенні
залишається незмінною – 1 грн. 06 копійок. При цьому зростання ціни для промисловості за
останні роки було незначним. «За 3,5 роки зростання ціни для промисловості було нижчим,
ніж інфляційні процеси», - наголосив Міністр. Ігор Насалик, відповідаючи на запитання
представників ЗМІ щодо підготовки осінньо-зимового періоду, зазначив, що ринок цікавий
тим, що теплові генерації самі шукають собі постачальників вугілля за цінами, які їм
вигідні. Таким чином, Міненерговугілля позбулося функції з підготовки запасів вугілля для
теплової генерації до осінньо-зимового періоду і відповідає тільки за гарантовані запаси.
Щодо роботи атомної генерації Міністр наголосив, що українська енергетична система
здатна функціонувати без постачання ядерного палива з РФ
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінпаливенерго
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Компания "ДТЭК Энерго" сократил
чистую прибыль на 38,2%
30.08.2019

Компания "ДТЭК Энерго" в январе-июне 2019 г. сократил чистую
прибыль на 38,2% (на 2,062 млрд грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 3,342 млрд грн, сообщается в отчете компании.
Доход "ДТЭК Энерго" в І полугодии уменьшился на 35,8% (на 29,755 млрд грн) – до
53,426 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 0,6% (на 0,06 млрд грн) – до
9,544 млрд грн. По итогам полугодия капитальные инвестиции "ДТЭК Энерго" составили
3,1 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – в добычу угля. В "ДТЭК Энерго" напомнили, что
компания завершила процедуру анбандлинга в декабре 2018 г., выделив дистрибуционный
бизнес в отдельное направление согласно требованиям закона "О рынке электроэнергии".
Также был прекращен договор аренды на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Как сообщалось, "ДТЭК
Энерго" в 2018 г. получило чистую прибыль 5,252 млрд грн, тогда как 2017 год компания
завершила с чистым убытком в размере 2,916 млрд грн. Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году
составил 90,786 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 г. (140,973 млрд грн). Валовая
прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,247 млрд грн) по сравнению с 2017 г. - до
19,267 млрд грн. "ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля,
генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005
году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент"
(СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому
управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную
цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов ДП
"Державна вугільна компанія" до Державної податкової інспекції у
Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
Суд визнав протиправною бездіяльність податківців щодо непроведення перевірки
контрагентів позивача та надання підтвердження ДП "Державна вугільна компанія" права
на податковий кредит. Разом з тим, суд відхилив позовні вимоги “Державної вугільної
компанії” щодо надання їй права на віднесення до податкового кредиту суми 122 млн грн,
що відповідає сумі ПДВ, сплаченої постачальникам в складі вартості вугілля та зазначеної в
податкових накладних; зобов`язати ДФС збільшити у системі електронного
адміністрування ПДВ загальну суму податку за отриманими платником податковими
накладними та розрахунками коригування на суму підтвердженого податкового кредиту, а
саме 122 млн грн та відобразити відповідне збільшення у витягу з системи електронного
адміністрування ПДВ. ДП “Державна вугільна компанія” здійснює оптову торгівлю
вугіллям, видобутим державними шахтоуправліннями. Згідно з судовими матеріалами, за
даними позивача, за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 позивачем придбано (оплатив та/або
отримав) у державних вугледобувних підприємств вугільну продукцію на суму 961,3 млн
грн з ПДВ. Але державні шахтоуправління не виконали вимоги податкового законодавства
щодо реєстрації податкових накладних, виписаних позивачу за відвантажене вугілля в
Єдиному державному реєстрі податкових накладних на загальну суму 131,1 млн грн.
Відсутність реєстрації податкових накладних в ЄРПН позбавило позивача можливості
включити до свого податкового кредиту відповідні суми ПДВ.
Читати повністю >>>
Читайте також: ДФС намагається стягнути з
За матеріалами finbalance.com.ua
"Львіввугілля" 378 млн грн податкового боргу >>>
ДТЕК підписав контракти на поставку 300 тисяч т.
колумбійського вугілля
20.08.2019

Енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова у рамках підготовки до
опалювального сезону законтрактував імпорт із Колумбії 300 тисяч тонн
газового вугілля та 100 тисяч тонн антрациту.
"Зараз у нас законтрактовано постачання понад 300 тисяч тонн вугілля марки "Г", а
також 100 тисяч тонн антрациту. Ми на цьому не зупиняємося, далі будемо контрактувати,
виходячи з тієї ситуації, яка зараз є", - повідомив гендиректор групи Максим Тімченко. За
його словами, першу партію законтрактованого газового вугілля з Колумбії 13 серпня
доставили у порт "Південний", наступна партія очікується 3 вересня. Тімченко додав, що до
кінця року потреби холдингу в імпортному вугіллі становлять близько 1 мільйона тонн (з
урахуванням зазначених законтрактованих обсягів). Нагадаємо, Україна в 2017р. скоротила
видобуток рядового вугілля на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34 млн 916,2 тис. тонн.
ДТЕК у березні 2017 р. заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на
НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У
2011-2013. ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.
У грудні 2018р. видобуток вугілля в Україні продовжував падати. А в червні 2019 року стало
відомо, що в енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Государственные шахты сократили добычу
энергетического угля на 26%
20.08.2019

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2019 года
сократили добычу рядового угля на 6,6% (на 1,27 млн тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 17,87 млн тонн.
Добыча коксующегося угля сократилась на 8,9% (на 322 тыс. тонн) – до 3,3 млн тонн,
энергетического – на 6,1% (на 949,7 тыс. тонн), до 14,57 млн тонн. В то же время ООО
"Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия
данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.
По данным министерства, в июле 2019 года добыча рядового угля снизилась на 4,4% (на
115,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,53 млн тонн. При
этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за семь
месяцев текущего года сократили добычу на 13,8% (на 340 тыс. тонн) – до 2,13 млн тонн, в
том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 85% (на 224,1 тыс. тонн) – до 487,7
тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 25,5% (на 564,1 тыс. тонн), до 1,64 млн
тонн. Шахты Донецкой области за семь месяцев 2019 года обеспечили добычу 6,03 млн
тонн угля (-8,7% к январю-июлю 2018 года), Луганской – 227,4 тыс. тонн (-28,3%),
Днепропетровской – 10,82 млн тонн (-3,5%), Львовской – 754 тыс. тонн (-20,1%), Волынской
– 35,5 тыс. тонн (-46%). Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового
угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча
коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн,
энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Керівництво державних шахт привласнило понад
півмільярда гривень бюджетних коштів
23.08.2019

Служба безпеки України викрила керівництво державних вугільних
шахт на розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП
«Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель. Керівництво «прописувало» умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад
500 млн грн, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між
організаторами та учасниками протиправної оборудки. СБУ спільно з Генпрокуратурою
України задокументувала, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт,
не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку
суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та
здоров’ю працівників. У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу
України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних
підприємств вугільної промисловості. Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

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

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

ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


 ГЕС & ГАЕС

Німецька компанія візьме участь у будівництві
гідроелектростанцій в Україні

НАЭК "Энергоатом" увеличил выработку
электроэнергии на 4,5%

15.08.2019

15.08.2019

Производство электроэнергии электростанциями НАЭК "Энергоатом"
в январе-июле 2019 г. увеличилось на 4,5% (на 2 млрд 99,2 млн кВт-ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до 48 млрд 861,1 млн кВт-ч.
Плановое задание по производству электроэнергии за этот период перевыполнено
на 1,1%. Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 45 млрд 953,5 млн кВт-ч
электроэнергии против 43 млрд 978,9 млн кВт-ч в январе-июле 2018 г. Доля "Энергоатома"
в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,5%, что на 2,7 п.п.
больше января-июля-2018. Объем капитальных вложений за семь месяцев составил 5 млрд
710,8 млн грн против 5 млрд 653,7 млн грн в январе-июле -2018. Финансирование
капвложений составило 8 млрд 714,1 млн грн против 7,168 млрд грн. НАЭК перечислила в
бюджеты всех уровней 8 млрд 203,2 млн грн, расчеты по страхованию составили 1,469 млрд
грн. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил
69,2%, что на 2,9 п. п. больше, чем в январе-июле 2018-го. При этом коэффициент
готовности несения номинальной электрической нагрузки достиг 70,5%, что на 3,5 п. п.
больше, чем за аналогичный прошлого года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Украина передаст польской компании блок Хмельницкой АЭС
для энергомоста с ЕС
19.08.2019

Консорциум Ukraine Power Bridge Company Ltd (UPBCL) в составе
Polenergia International S.ar.l., Westinghouse Electric Sweden AB и EDF Trading
Ltd признан победителем конкурса по отбору частного инвестора для
реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС".
"Определить победителем конкурса по определению частного партнера для
осуществления
государственно-частного
партнерства
относительно
проекта
"Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" компанию "Юкрейн пауэр бридж
компани лимитед", - говорится в протоколе конкурсной комиссии, который вместе с
приказом министерства энергетики и угольной промышленности об его утверждении
обнародован на сайте ведомства. Как отмечается, поданное консорциумом предложение
соответствует требованиям аукционной документации. Компания UPBCL, учрежденная
Polenergia (польская частная энергетическая группа) и зарегистрированная в Ирландии в
феврале 2019 года, стала единственным участником этого конкурса. Согласно ее заявке,
ожидаемый срок выполнения программы развития межгосударственных электросетей
составит 13 кварталов, программ повышения эффективности АЭС и наращивания
мощности - 28 кварталов. Объем инвестиций UPBCL оценила в 47,7 млн евро, 108,6 млн
евро и 87,2 млн евро соответственно. В приказе министерства говорится, что дата старта
переговоров с победителем - 2 сентября 2019 года. Как сообщалось, Минэнергоугля
Украины в январе текущего года объявило конкурс по выбору инвестора для
строительства энергетического моста в рамках ГЧП. Цель проекта заключается в
интеграции объединенной энергетической системы Украины с европейской
энергосистемой ENTSO-E путем экспорта электроэнергии в страны ЕС и создания на этой
основе механизма финансового обеспечения развития генерирующих мощностей атомной
энергетики. С победителем планировалось заключить "смешанный договор в рамках
государственно-частного партнерства" на срок 23 года и 3 месяца. Энергомост
предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) в
энергосистему ЕСпутем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с
подстанцией "Западноукраинская" и ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Державне Укргідроенерго, що оперує великими українськими
гідроелектростанціями, підписало меморандум про співпрацю з німецькою
компанією Inpec Engineering GmbH.
Меморандум передбачає співробітництво у питаннях будівництва ГЕС в Україні,
повідомляє Громадське з посиланням на Укргідроенерго. Зокрема, німецька компанія може
взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції),
Каховської ГЕС-2 та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС. «Укргідроенерго шукає
партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для
стабільної роботи енергосистеми, адже стратегічною метою Товариства є забезпечення
енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам
річок Дніпро та Дністер», — повідомили в Укргідроенерго. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Кабмин утвердил финплан "Укргидроэнерго"
на 2020 год с прибылью 5,6 млрд грн
14.08.2019

КМУ утвердил финансовый план госкомпании "Укргидроэнерго" на
2020 г. Согласно плану, ожидается чистая прибыль в размере 5,6 млрд грн.
Соответствующий финплан утвердили на заседании Кабмина.
Сообщается, что чистый доход от реализации продукции "Укргидроэнерго" составит
13,7 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции составит 5,8 млрд грн.
Валовая прибыль компании за 2020 год ожидается на уровне 7,1 млрд грн. Стоит отметить,
что на предприятии планируют провести реконструкцию гидроэлектростанции, а также
закончить строительство первой и начать строительство второй и третьей очереди
Днистровской ГАЭС. Ожидается, что это будет стоить около 6 млрд грн. Ранее сообщалось,
"Укргидроэнерго" увеличит свою прибыль на 800 млн грн благодаря запуску нового рынка.
Чистая прибыль ГП "Укргидроэнерго" вырастет на 0,8 млрд грн - до 2,6 млрд грн, доход от
реализации увеличится на 1,6 млрд грн - до 7,6 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
Фонд госимущества выставил на
продажу Первомайскую ГЭС
29.08.2019

Фонд государственного имущества выставил на Prozorro.Продажи
единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции
(Николаевская область) по стартовой цене 64,64 млн грн.
Соответствующее объявление размещено в системе электронных торгов
Prozorro.Продажи. Аукцион по продаже объекта назначен на 18 сентября 2019 года.
Предложения потенциальных покупателей будут приниматься до 20:20 17 сентября. Лот
включает как производственные сооружения и административные здания, так и
производственные фонды: гидротурбины, подстанции, плотины, лаборатории и тому
подобное. ГЭС имеет 4 гидротехнические сооружения, 12 зданий, 30 объектов
оборудования и занимает 1,1 га земли. Отметим, что Первомайская ГЭС расположена в
городе Первомайск Николаевской области, в 244 км от устья реки Южный Буг. Входит в
состав Первомайского гидроузла. На станции работают три генератора. Общая мощность
ГЭС — составляет 1770 кВт. В сентябре 2016 года правительство Украины приняло
решение о приватизации Первомайской ГЭС.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Енергоатом та канадська Cameco Corporation оголосили
про наміри зі співробітництва
22.08.2019

Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній сфері між
НАЕК «Енергоатом» та канадською Cameco Corporation, одним з найбільших
світових постачальників уранового концентрату та виробником ядерного
палива, було підписано в канадському офісі Cameco 21 серпня 2019 р.
Документом передбачається вивчення можливостей співробітництва між НАЕК
«Енергоатом» як оператором всіх діючих АЕС України та компанії, яка має намір розвивати
різні напрямки діяльності в ядерно-паливному секторі, із корпорацією Cameco, яка є
виробником та має технології виробництва ураново-оксидного концентрату, гексафториду
урану та ядерного палива. Згідно із Меморандумом сторони розглянуть можливості
розвитку співробітництва з постачання та виробництва за технологіями Cameco уранової
продукції і ядерного палива. Нагадаємо, що Енергоатом послідовно працює над
розширенням диверсифікації джерел постачання ядерних матеріалів та послуг. Так, у І
півріччі 2019 року обсяг закупівель ядерного палива у американської компанії
Westinghouse перевищив 50%. Таким чином Енергоатом повністю виконує рекомендації
МАГАТЕ щодо необхідності мати щонайменше двох постачальників ядерного палива. Крім
того, у серпні 2016 року Енергоатом та британсько-німецько-голландська компанія
URENCO уклали угоду про постачання збагаченого урану. Cameco (Canadian Mining and
Energy Corporation) - канадська гірничорудна компанія, діяльність якої охоплює весь цикл
виробництва ядерного палива: видобуток уранової руди, виробництво U3O8 (закис-окис
урану), переробка (очищення) в UO3 (триокис урану), конверсія в UF6 (гексафторид урану
для легководних реакторів) і UO2 (діоксид урану для реакторів CANDU), збагачення та
виробництво тепловиділяючих збірок (ТВЗ). Штаб-квартира Cameco розташована у місті
Саскатун Канада. Cameco входить в трійку найбільших виробників урану в світі. За даними
2018 року, на компанію припадає близько 18% світового видобутку і 9% світових поставок
урану. Сумарно виробничі потужності з видобутку урану в Канаді і Казахстані складають
понад 53 млн фунтів (близько 24 млн тонн) U3O8 щорічно. Достовірні уранові запаси
родовищ, які належать Cameco, складають близько 467 млн фунтів (близько 211,5 млн
тонн) U3O8. У 2018 року обсяг видобутку уранового концентрату Cameco склав 9,2 млн
фунтів (близько 4,2 млн тонн). Виробничі потужності Cameco з конверсії зосереджені на
заводі у місті Порт-Хоуп і складають близько 20% світових потужностей. Cameco належать
24% акцій збагачувального підприємства Global Laser Enrichment (GLE) у США.
Виробництвом паливних зборок і реакторних компонентів для реакторів CANDU
займається дочірнє підприємство Cameco Fuel Manufacturing Inc., яке є основним
постачальником ТВС для канадських реакторів CANDU. Крім цього, Cameco належить
німецький концерн NUKEM GmbH, який є найбільшим в світі трейдером урану і уранових
продуктів. Покупцями урану і паливних послуг Cameco є компанії-оператори АЕС в Бельгії,
Канаді, Китаї, Фінляндії, Франції, Німеччини, Індії, Японії, Південній Кореї, Іспанії, Швеції,
Тайвані і США. 10 липня 2019 року Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.) шляхом
приєднання його до ДП «НАЕК «Енергоатом». …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
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Литовская компания построила уникальную СЭС
в Днепропетровской области
17.08.2019

Компания Global BOD Group (Литва) построила новую уникальную
электростанцию "Солнечный Вольногорск" в Днепропетровской области.
Об этом сообщил Вольногорский горсовет.
"Эта солнечная электростанция станет первой в своем роде в Европе и будет
работать в качестве рабочей модели и наглядного примера для солнечных проектов нового
поколения на территории всего Евросоюза", - говорится в сообщении. Отмечено, что Global
BOD Group вкладывает инвестиции в Вольногорск и регион в целом с целью скорейшей
интеграции Украины в европейскую семью. На протяжении пяти лет "Солнечный
Вольногорск" создаст 20 рабочих мест, подпишет контракты с местными охранными,
коммунальными, строительными, логистическими и технологическими компаниями и
специалистами. В горсовете уверяют, что новая солнечная электростанция не будет иметь
негативного влияния на окружающую среду, ведь она нового поколения, мощностью 2 МВт
и будет использовать инновационную технологию двусторонних солнечных панелей в
сочетании с современной системой отслеживания солнечной энергии. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Норвежцы начали вторую фазу строительства
ветропарка в Украине
21.08.2019

Азовинвестпром, 82% капитала которого принадлежит норвежской
NBT, приступило к строительству второй очереди ветропарка Зофия на
территории Якимовского района Запорожской области.
В рамках реализации проекта рассматриваются 80 участков для установки до 72
ветроэлектроустановок мощностью от 4,5 до 6,0 МВт каждая. Высота башен - до 130 м,
диаметр ротора - от 145 м до 170 м в зависимости от производителя и модели
оборудования. Ожидается, что ежегодно вторая очередь ВЭС будет производить около 1,2
млн МВт-ч э/э. Общая мощность ветропарка Зофия составит 750 МВт. Как сообщалось,
инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка было подписано 23 января в
Давосе. Сторонами подписания соглашения стали также Европейский банк реконструкции
и развития, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк
торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.
Напомним, в апреле 2018 года NBT приобрела украинскую компанию Сивашэнергопром,
обслуживающую Сивашскую ветроэлектростанцию мощностью 3 МВт. В сентябре
подписала договор о строительстве ветроэлектропарка мощностью 250 МВт и стоимостью
$375 млн в Херсонской области (вдоль озера Сиваш). Весной этого года начинается
строительство 67 ветровых электроустановок.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net

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

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

Канадцы, строящие солнечные электростанции в Украине,
замешаны в коррупционных схемах
23.08.2019

Бизнес в сфере «зеленой энергии» на сегодняшний день считается
одним из самых прибыльных в Украине, особенно для иностранных
инвесторов. В стране происходит настоящий бум строительства солнечных
электростанций (СЭС).
Дело в том, что стоимость покупки такой энергии выше, чем в любом другом месте.
Кроме того, государство создало ГП «Гарантированный покупатель», которое обязуется
проводить постоянные закупки э/э, вырабатываемой СЭС. Данными условиями пользуются
не только представители реального сектора экономики, но и фиктивные компании,
выдающие себя за представителей разнообразных иностранных инвесторов. Они не только
получают поддержку из бюджета на этапе строительства, но и напрямую воруют деньги
налогоплательщиков. Редакция 368.media выяснила, как это происходит.
Налоговый скандал. Николаевские налоговики на протяжении 2018-2019 годов за
взятки прикрывали преступную схему предпринимателей в сфере солнечной энергетики.
Об этом мы узнали из материалов уголовного производства ГБР по ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191
УК. Следователи считают, что налоговики действовали по предварительному сговору с
руководителями связанных предприятий «Вита Солар» и «Элиос Стратегия». По данным
правоохранителей, компания «Вита Солар» имеет уставной капитал в размере 1 тыс. гривен
и не имеет достаточного количества квалифицированного персонала для фактического
осуществления финансово-хозяйственных операций. Единственным сотрудником является
руководитель фирмы Валентина Белякова, которая за восемь месяцев прошлого года
получила 27,5 тыс. грн. Она также представляется СМИ как директор TIU Canada, но об этом
позже. По данным ГБР, с 2018 г. сотрудники предприятия «Вита Солар» задекларировали
приобретение товарно-материальных ценностей, работ и услуг у «Элиос Стратегия» на
общую сумму порядка 288 млн гривен. Речь шла о приобретении солнечных панелей и
работ по строительству станций. Следователи уверены, что руководство «Элиос Стратегия»
значительно стоимость сделок, что привело к незаконному завышению налогового
кредита по НДС «Вита Солар». В результате, компания получила незаконное возмещение
средств из бюджета Украины в особо крупных размерах. Хотя за период своей хозяйственной деятельности «Вита Солар» не выписала ни накладной в адрес предприятийпокупателей. Николаевские налоговики, имея достоверные данные и осознавая несоблюдение требований законодательства компаниями, вступили в сговор с менеджментом.
Фискалы не приняли меры по устранению имеющихся нарушений, а за взятку согласились
определить сумму бюджетного возмещения. «Элиос Стратегия» сформировала налоговый
кредит по НДС для «Вита Солар» на сумму 48,1 млн гривен. В конце февраля текущего года
на счета «Вита Солар» поступили средства из госбюджета в размере 17,8 млн гривен.
Чтобы установить дальнейшее движение средств и лиц, которые выступали от имени
«Элиос Стратегия» как его менеджмент, а также для установления обстоятельств о том,
каким образом и кем осуществлялось управление счетами суд предоставил следователям
временный доступ к документам, находящимся во владении «Укргазбанка».
Странные канадцы. В СМИ фирма компания «Вита Солар» позиционирует себя как
подразделение канадской компании TIU Canada. Она построила СЭС на участке в 20,2 га в
селе Калиновка. До этого — выстроила объект в Никополе. Все проекты касаются только
Украины. Ее основателем указана фирма Refraction Asset Management Ltd, основанная в
канадском городе Калгари в 2012 г. (руководитель некий гражданин Канады Майкл
Юркович). К сожалению, сайт компании refractionam.com оказался недоступен. Также нет
публикаций и в профиле LinkedIn, что само по себе странно. Страничка Юрковича на том же
сайте также почти без какой-либо информации и сделана для «галочки». Никаких проектов
до 2017 года на рынке у них не было. Вся деятельность связана только с обустройством СЭС
в Украине. Компания позиционирует себя как инвестор, однако это не так. Разберем
детально. Например, в глаза обывателю может бросится поддержка этой фирмы со стороны
посла Канады, но это не так. Это объясняется не размером компании, а официальным
лоббированием. В отличие от Украины, в Канаде лоббирование оформляется официально.
За присутствие посла «канадец Михаил Юркович» заплатил. У фирмы для этого есть
официальный лоббист, о чем свидетельствуют данные из правительственного реестра
Комиссара по вопросам лоббизма Канады. Кроме того, на заседании комитета Сената
Канады в марте 2017 года Юркович утверждал, что первые инвестиции в Украину сделает
его семья и инвестиционная компания Refraction Asset Management Ltd вместе с фондом
Refraction 1 Fund. «Поскольку мы собираем больше денег, мы думаем о работе с
институциональными инвесторами. Мы поговорили со всеми банками развития в Европе.
На самом деле мы разговаривали со многими банками по всему миру; мы находимся под
NDA, поэтому мы не можем сказать, какие банки развития. Мы также поговорили со всеми
пенсионными планами. У нас есть и создается институциональный консорциум», — заявил
он. Однако никакие международные организации или банки деньги Юрковичу почему-то
не выдали. Вероятно, сказалось отсутствие каких-либо успешных проектов по всему миру,
хотя «инвестор» и его подопечные рассказывали об этом канадским сенаторам. Тем не
менее уже упомянутая нами выше Валентина Белякова в интервью сайту «Энергореформа»
в феврале этого года заявила, что компания получила деньги от государственно
«Укргазбанка». «Первый проект «Экотехник Никополь» мы профинансировали за свой счет,
затем получили рефинансирование от «Укргазбанка». Во второй проект в Николаевской
области также вначале вложили личные средства, но планируем его рефинансировать с
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Станции в Одессе также сооружаем
своими силами, хотим рефинансировать, но пока не определили, с кем именно. Ведем
переговоры с «Укргазбанком», он показал себя достаточно надежным партнером», —
сообщила она. Пресс-служба банка заявила, что они рефинансировали 70% стоимости
Никопольской солнечной электростанции, которая стала пилотным проектом TIU Canada.
Общий объем инвестиций в строительство СЭС составил примерно 10,5 млн евро. Таким
образом, никаких иностранных инвестиций по сути нет. Государственный банк
финансирует частные компании с иностранной пропиской. Почему именно «Укргазбанк»?
Все достаточно просто — Белякова ранее работала директором Европейско-украинского
энергетического агентства. Именно данная структура в конце 2016 года подписала с
банком в лице главы правления Евгения Кравца «Меморандум о партнерстве и
сотрудничестве, направленном на повышение энергоэффективности Украины, развитие
«зеленой» энергетики и развитие необходимой инфраструктуры в сфере добычи
электроэнергии из возобновляемых источников».
Киприоты и НАБУ. Родственники Юрковича Лорер Филлс и Роберт Никола, которые
числятся соучредителями компании, также владеют долями еще в ряде украинских
энергетических станций. В некоторых из них присутствует кипрский Bicalea Holdings Ltd
(управляемый Evercorporate Directors Ltd.). Речь идет об ООО «Курис Энерджи», «Майори
Энерджи», «Гильдендорф Энерджи» и «Кулиндор Энерджи», расположенных в Одесской
области.Последними двумя все та же Валентина Белякова. Все эти структуры фигурируют в
уголовном производстве НАБУ, открытом в марте этого года по ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2
ст. 366 УК. Детективы считают, что начальник Госгеокадастра в Одесской области Марина
Савченко и ее заместитель Сергей Вербовщук незаконно выделили в аренду землю под
размещение СЭС. По версии НАБУ, чиновники изменили целевое назначение и продали
землю в обход ограничений Земельного кодекса, путем их передачи сначала в частную
собственность граждан, с последующей передачей в пользу частных компаний,
подконтрольных этим двум физлицам. В 2017 г. Савченко выдала приказы о предоставлении участков с/х назначения 170,44 га в частную собственность ряду физлиц, которые не
собирались использовать землю по целевому назначению. Приблизительная стоимость
этих участков составляет 4,7 млн гривен. Физлица, получившие по 2 га земли из этих 170,44
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га в общем, внесли их в уставные фонды предприятия, подконтрольные неизвестным,
которые вступили в сговор с руководством Госгеокадастра. Так, детективы установили, что
эти лица зарегистрировали на связанных лиц 7 предприятий, получивших эти земли, в
частности ООО «Сычавка Энерджи» – 22,10 га; ООО «Энергия Солнца и Ветра» – 21,8333 га;
ООО «Гильдендорф Энерджи» – 24 га; ООО «Кулиндор Энерджи» – 34 га; ООО «Курис
Энерджи» – 27,8 га; ООО «Майори Энерджи» – 20,7014 га и ООО «Аджалык Энерджи»,
которое получило в собственность 20 га земельных участков. Позже часть указанных
предприятий, а именно ООО «Гильдендорф Энерджи», ООО «Кулиндор Энерджи», ООО
«Курис Энерджи» и ООО «Майори Энерджи», с целью сокрытия реальных владельцев было
перерегистрировано на кипрский оффшор Bicalea Holdings LTD. В 2018 г. Савченко приняла
решение об изменении целевого назначения земельных участков и уменьшения с 5% до 3%
ставки арендной платы за землю, которая была выделена для пользования юридическим
лицам ООО «Аджалык Энерджи» и ООО «Белино-Солар». Таким образом, уважаемый
читатель видит, что никакого реального канадского бизнеса в Украине нет и близко, а все
обставлено как государственное лоббирование компаний с кипрскими корнями, которые
связаны с представителями бывшего окружения президента Петра Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Американская VR Capital Group выкупила долю ICU в совместных
проектах альтернативной энергетики
28.08.2019

VR Capital Group, американский инвестиционный фонд, выкупил
оставшуюся долю в проектах альтернативной энергетики, построенных
совместно с группой ICU. Условия сделки не разглашаются.
Сделка включает в себя объекты зеленой энергетики в трех регионах: солнечную
электростанцию «Каменец-Подольская» (64 МВт) в Хмельницкой области, энергетическую
компанию "Солар Капитал" (35 МВт) в Херсонской области и ряд небольших станций в
Николаевской области (общей мощностью 127 МВт). Макар Пасенюк, управляющий
партнер ICU: «Мы рады, что выступили партнером VR Capital в сфере альтернативной
энергетики, совместно инвестировав в эту индустрию и поддержав курс страны к
энергетической независимости. Благодарим VR Capital за партнерство и поддержку в этих
проектах. VR Capital был одним из первых западных инвесторов, поверивших в огромный
потенциал Украины и выразивших готовность поддержать страну даже в трудные времена.
Эти активы находятся в надежных руках. Я по-прежнему уверен, что альтернативная
энергетика – это ключевой сегодня сектор в Украине, способный привлечь крупные
иностранные инвестиции. Мы видим большой потенциал в нашей экономике и
продолжаем работу с международными инвесторами». Данная сделка согласована
решением Антимонопольного комитета Украины от 4 июля 2019 г. Группа ICU –
независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по
управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной
Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по
управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Наша стратегия
включает также инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Наша
профессиональная инвестиционная команда имеет опыт работы в области прямых
инвестиций и венчурного капитала, высокодоходных корпоративных и проблемных
долгов, реструктуризаций и других специальных ситуаций на ряде развивающихся рынков.
Инвестиционные решения группы подкрепляются надежным макроэкономическим и
отраслевым анализом, проводимым нашей внутренней командой экономистов. Мы
стремимся предоставить нашим клиентам превосходную доходность с учетом риска по
ряду классов активов. ICU расширяет свое присутствие на ключевых европейских рынках за
счет сочетания органического роста и приобретений, и продолжает расширять спектр
своих инвестиционных предложений.
Читать полностью >>>
По материалам Группы ICU
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
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ПАО "Центрэнерго" получило чистый
убыток 1,1 млрд грн
28.08.2019

ПАО "Центрэнерго" в январе-июне 2019 года получило чистый убыток
1 млрд 196,783 млн грн против чистой прибыли 439,264 млн грн за
аналогичный период 2018 года.
Согласно обнародованному на сайте компании отчету, ее чистый доход за первое
полугодие снизился на 9% (на 714,981 млн грн) – до 7 млрд 258,991 млн грн. Валовой
убыток составил 201,291 млн грн против 634,535 млн грн валовой прибыли заянварьиюнь-2018. Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8
раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн, увеличив
чистый доход на 32,9% (на 3 млрд 590,234 млн грн) – до 14 млрд 508,83 млн грн.
"Центрэнерго" в 2018 г. увеличило производство электроэнергии на 38,2% по сравнению с
2017 г. – до 8 млрд 684,9 млн кВт-ч. В т.ч. выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд
323,1 млн кВт-ч (+4,6%), Трипольской ТЭС – 2 млрд 200,4 млн кВт-ч (+2,7 раза), Змиевской
ТЭС – 2 млрд 161,4 млн кВт-ч (+63,5%). Отметим, суд остановил банкротство Центрэнерго.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в
Facebook. "Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве
"Центрэнерго". Суд удовлетворил ходатайство ФГИ, соответственно, дело о банкротстве –
закрыто", - написал он. "Надеюсь, что вскоре также будет снято обеспечение по делу
Окружного административного суда Киева по иску "Укрдонинвест" (принадлежит Виталию
Кропачеву – ред.), которым Фонду запрещено проводить любые действия по приватизации
"Центрэнерго", - добавил Трубаров. Дело о признании "Цетрэнерго" банкротом было
открыло в 2004 году по иску компании "Ровенькиантрацит", которая входит в структуру
"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова. В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская
(Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область),
суммарной установленной мощностью 7 660 МВт. Ранее сообщалось, что олигархи Павел
Фукс и Игорь Коломойский хотят ввести своих людей в наблюдательный совет
"Центрэнерго". ФГИУ планировал в апреле текущего года повторно выставит на продажу
государственный пакет акций "Центрэнерго", однако позже Кабмин продлил срок
завершения приватизации ПАО "Центрэнерго" до 30 сентября 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, zn.ua
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 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Хто видобуває газ в Україні. Рейтинг
газових компаній

Кабинет министров Украины утвердил финплан
ГП "Оператор рынка"
21.08.2019

Кабинет министров утвердил финансовый план государственного
предприятия "Оператор рынка" на 2019 год. Соответствующее решение
правительство приняло в ходе заседания.
Соответствующий проект распоряжения создаст условия для внедрения новой
модели рынка электрической энергии. Проектом финансового плана предусмотрено
получение чистого дохода от реализации продукции в размере 18 553,7 млн гривен. Чистая
прибыль планируется в размере 0,6 млн гривен. Выплаты в пользу государству составят
37,7 млн гривен. Капитальные инвестиции в размере 10,8 млн гривен. Так, согласно закону
"О рынке электрической энергии" с 1 июля в Украине введен новый рынок электрической
энергии (рынок вспомогательных услуг, балансирующий рынок, рынок "на сутки вперед",
внутреннесуточный рынок и двусторонние договоры). Целью создания ГП "Оператор
рынка" является обеспечение функционирования рынка электрической энергии "на сутки
вперед" и внутреннесуточного рынка электрической энергии, организация купли-продажи
электроэнергии на таких рынках и получение прибыли от осуществления хозяйственной
деятельности. Напомним, Кабмин одобрил изменения в механизм функционирования
специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии. Однако,
какие именно изменения были внесены в механизм функционирования ПСО, на данный
момент неизвестно. Как писало РБК-Украина ранее, 6 августа представитель президента
Украины в Кабинете министров Андрей Герус анонсировал, что через две недели будет
подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий.
Он напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка
электроэнергии. Так, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля
2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной
раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам rbc.ua
НЕК «Укренерго» подала до суду про стягнення 1,6 млрд грн.
боргу з ДП «Енергоринок»
23.08.2019

НЕК «Укренерго» подала позов до Господарського суду Києва про
стягнення з ДП «Енергоринок» 1,67 млрд грн боргу за послуги компанії з
централізованого диспетчерського управління.
Сума боргу станом підтверджена актами звірки розрахунків. Жодних платежів для
погашення боргу на момент подачі позову не було здійснено. Ще 16 липня НЕК «Укренерго»
надіслала претензію з вимогою сплатити заборгованість. ДП «Енергоринок» не заперечує
наявність останньої, однак і не виявляє наміру її сплачувати. Тому НЕК «Укренерго»
звернулося до суду для стягнення боргу. Відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії»
з введенням нового ринку втратили силу ЗУ «Про електроенергетику» та інші нормативні
документи, що регламентували взаємовідносини між ДП «Енергоринок» та учасниками
оптового ринку на основі двосторонніх договорів. У зв’язку з цим 29 травня Енергоринок
листом повідомив Укренерго про розірвання договору і водночас не вжив заходів для
погашення заборгованості до 1 липня ц.р. Водночас, відповідно до п. 15 розділу XVII ЗУ «Про
ринок електричної енергії» ДП «Енергоринок» провадить діяльність до повного погашення
своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електроенергію, а відповідно до ст.
629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Як
відомо, для забезпечення функціонування ОРЕ в жовтні 1998 року у складі Державного
підприємства "Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго", як перший крок на
шляху створення державного підприємства "Енергоринок", було створено спеціалізований
відокремлений підрозділ (СВП) "Енергоринок". Основною функцією цього об'єднання
декількох структурних підрозділів НЕК "Укренерго" було забезпечення діяльності Оптового
ринку електричної енергії України згідно з вимогами Договору між членами Оптового
ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).
Читати повністю >>>
За матеріалами НЕК «Укренерго»
НЭК "Укрэнерго" сократило чистую
прибыль на 21,2%
28.08.2019

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2019 года сократило чистую
прибыль на 21,2% (на 473,787 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 1 млрд 765,04 млн грн.
Согласно финансовому отчету НЭК, ее чистый доход за первое полугодие возрос на
24,4% (на 707,235 млн грн) – до 3 млрд 600,542 млн грн, валовая прибыль – на 31,1% (на
496,916 млн грн), до 2 млрд 93,395 млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2018 году
увеличило чистую прибыль на 46,4% (на 810,91 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 2
млрд 558,941 млн грн, но снизило чистый доход на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5
млрд 992,663 млн грн. "Укрэнерго" в 2018 году сократило передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 0,5% (на 578,98 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 113
млрд 258,277 млн кВт-ч. В 2019 году передача запланировано в объеме 111 млрд кВт-ч.
Отметим, компания «Укрэнерго» сообщила России о передаче в арбитражный суд требований
в споре по потере активов компании в Крыму из-за российской аннексии полуострова.
«Укрэнерго» требует компенсацию за нарушение Россией соглашения между Кабинетом
Министров Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите
инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной
экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушение обязательства
гарантировать полную и безусловную правовую защиту», – говорится в сообщении. В
компании указали, что 27 августа 2019 года «Укрэнерго» передало спор для разрешения в
арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву
международной торговли». По информации пресс-службы, следующим шагом станет
формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора. Ранее
сообщалось, что «Укрэнерго» заключила контракт с юридической фирмой из Швейцарии
Lalive S.A. на представление интересов в суде по иску против России о компенсации
убытков из-за аннексии Крыма. До этого в «Укрэнерго» сообщили, что в рамках подготовки
судебного иска компания отправила соответствующие уведомления российским
чиновникам, в числе которых – глава МИД России Сергей Лавров, российский министр
финансов Антон Силуанов и министр юстиции России Александр Коновалов. Компания
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий
электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной
энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.
Протяженность ЛЭП "Укрэнерго" напряжением 400-800 кВ составляет 4,9 тыс. км, 330 кВ –
13,4 тыс. км, 220 кВ – 4 тыс. км, 35-110 кВ – 0,7 тыс. км.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Видобуток газу в Україні, окрім "Нафтогазу", контролюють олігархи
Ахметов, Злочевський Коломойський і Хомутиннік, Пінчук і Новинський. Про
це пише Юрій Віннічук на порталі biz.censor.net.ua
З кожним роком в Україні збільшуються обсяги видобутку природнього газу
приватними компаніями. Якщо в 2013 році приватні газовидобувні компанії добули 2,3
млрд куб м газу, то за результатами 2018 року ця цифра зросла майже в два рази. За шість
місяців 2019 року обсяги видобутку газу приватними компаніями становили 2,4 млрд куб
м, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Якщо динаміка
збережеться до кінця року, то обсяги видобутку газу приватними компаніями перевищать
показники 2018 р. Водночас підприємства НАК "Нафтогаз України" в 2018 році зменшили
обсяги видобутку газу на 2 млрд куб м порівняно з 2013 роком - до 16,6 млрд куб м. За
результатами 2019 року, при збережені існуючої динаміки, підприємства НАКу видобудуть
аналогічний 2018-му року обсяг газу. Мова йде про найбільшу газовидобувну компанію
України - "Укргазвидобування" та "Укрнафту", контрольний пакет якої належить НАКу, а
42% - структурам групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Перша
провалила плани з нарощування видобутку газу через блокування видачі спецдозволів на
видобуток Полтавською обласною радою. За словами голови "Нафтогаз" Андрія Коболєва,
блокування видачі дозволів в Полтавській облраді йому пояснювали вказівкою з Києва і
рекомендували звертатися в спорт клуб "5 Елемент". Цей спортклуб належить колишньому
президенту України Петру Порошенку і його партнеру Ігорю Кононенку. Останній
відповідав за енергетичний напрямок в команді колишнього глави держави і мав кабінет у
"5 Елементі". Обсяги падіння видобутку газу "Укрнафтою" пояснюються великим розміром
податкового боргу, який становить приблизно 15 млрд грн. Він виник в результаті схемних
операцій компаній з групи "Приват" Коломойського. Через ці борги компанія обмежена в
інвестиціях на розвідку нових родовищ. В результаті, за декілька років "Укрнафта" випала з
ТОПу найбільших газовидобувних компаній України. Її місце зайняла компанія
"Нафтогазвидобування", яка належить ДТЕК Ріната Ахметова. Наразі це найбільша
приватна газовидобувна компанія України. Вона розробляє ліцензійні ділянки на двох
родовищах у Полтавській області - Семиринківському і Мачухскому. Доведені запаси
природного газу становлять 20 млрд кубометрів, газового конденсату - 2 млн тонн. У цієї
компанії було декілька власників. В 90-х, коли активи компанії були виведені з державного
підприємства, її контролював екс-президент Петро Порошенко. Згодом компанію у нього
відібрав Микола Рудьковський і залучив у партнери Нестора Шуфрича - найближчого
соратника Віктора Медведчука, який на той момент очолював Адміністрацію президента
Леоніда Кучми. Медведчук також отримав частку в компанії. За президентства Віктора
Януковича, після корпоративного конфлікту між Шуфричем і Рудьковським і викраденням
директора "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, компанія опинилася у власності
Ріната Ахметова. Повну історію про це можна прочитати тут. Другою найбільшою
приватною газовидобувною компанією в Україні є Burisma-group Миколи Злочевського. В
групу входять: ТОВ "Еско-Північ", ТОВ "КУБ-ГАЗ", ТОВ "Перша Українська газонафтова
компанія", ТОВ "Парi" та ТОВ "Надрагаз". Сукупно за шість місяців 2019 року ці компанії
видобули 420 млн куб м газу. Злочевський - колишній міністр екології часів президентства
Віктора Януковича. Саме тоді його компанії отримали від Мінекології ліцензій на розробку і
видобуток родовищ. В на початку 2015 р Злочевський був оголошений в розшук за
підозрою в незаконному збагаченні. Через 2 роки, після його зустрічі з Кононенком і
початку поставок газу на підприємства Порошенка-кононенка, кримінальні справи
стосовно Злочевського та групи Burisma були закриті. "Укрнафтобуріння" – третя
найбільша газовидобувна компанія зі 100% приватним капіталом. За півроку компанія
видобула 360 млн куб м газу. "Укрнафтобуріння" контролюють олігарх Ігор Коломойський і
найбагатший екс-нардеп Ради Віталій Хомутинник. Ще 22% акцій "Укрнафтобуріння"
належить російському бізнесмену Павлу Фуксу. Акції компанії Фукс придбав у
представників Януковича. Оперативне управління компанією здійснюють люди
Коломойського: з липня 2015 роки її очолює Михайло Бакуненко, колишній топ-менеджер
"Укрнафти". Основний актив компанії - ліцензія на Сахалінське нафтогазоконденсатне
родовище. Компанія експлуатує 25 своїх газоконденсатних і нафтогазових свердловин і ще
10 в рамках договорів спільної діяльності. Зокрема партнерами "Укрнафтобуріння" за
договорами СД були ТОВ "Сахалінське" та "Актив Газ Ресурс". Обидві належать соратнику
міністра ВМС Арсена Авакова і колишньому нардепу Ігорю Котвицького. Партнерами
"Укрнафтобуріння" за договорами СД також є "Укргаз Інвест" екс-депутата Віталія
Хомутинніка, "Сіріус-1" голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка та компанія
"Девон", яку пов'язують з Фуксом, але компанія спростовує такий зв'язок. СП "Полтавська
газонафтова компанія", яка входить в британську компанію JKX Oil&Gas plc, видобула 122
млн куб м газу. JKX Oil&Gas plc – публічна компанія, її акції торгують на Лондонській
фондовій біржі, але найбільшими її акціонерами є Eclairs Group Ігоря Коломойського і
Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій. Ще 19,97% акцій компанії належить Віталію
Хомутинніку, бізнес-партнеру Коломойського і Боголюбова. Обсяги видобутку компаній зі
Смарт Холдингу Вадима Новинського становили 99 млн куб м газу. Зокрема це: "Регал
Петролеум Корп.ЛТД", ТОВ "Пром-енерго продукт" та ПрАТ "Укргазвидобуток". Новинський
– партнер Ріната Ахметова в найбільшому металургійному холдинг "Метінвест". Там йому
належить 25%. Ще йому належить 25% агрокорпорації HarvEast (входить в СКМ Ахметова),
виробник продуктів "Верес", невеликий "Юнекс Банк" і Миколаївський і Херсонський суднобудівні заводи. Новинський є прихильником та спонсором "Московської церкви" в Україні.
"Гео Альянс" олігарха Віктора Пінчука видобув 97 млн куб м газу. В компанію входять: ПрАТ
"Природні ресурси" (видобула 93,5 млн кубів) і ТОВ "Східний геологічний союз" (3,1 млн
кубів). Пінчук – власник трубно-колісної корпорації "Інтерпайп" і телеканалів ICTV, СТБ та
Новий. Холдинг бізнесмена Зіновія Козицького знаходиться на передостанній сходинці
рейтингу великих виробників газу. Його компанії ТОВ "Західнадрасервіс", ПП "Нордік" і ТОВ
"Горизонти" видобули за півроку 67,1 млн куб м природнього газу. Окрім низки
спецдозволів на видобуток вуглеводнів Козицькому належить компанія "Еко-Оптіма", яка
будує сонячні, вітрові та малі гідроелектростанції. Родина Козицьких є співвласниками та
інвесторами сервісу велопрокату в Україні NextBike. І останнє місце серед крупних
газовидобувних компаній зайняли компанії Арсена Авакова – міністра МВС. Зокрема,
компанії ТОВ "ЕНЕРГІЯ-95", ТОВ "Актив Газ Ресурс" і ТОВ "Сахалінське" добули ОВ
"ЕНЕРГІЯ-95" 31,7 млн куб м газу. Компанії записані на депутата від Народного фронту
Ігоря Котвіцького і екс-депутат від Батьківщини Віталія Данилова. Але кінцевим власником
вважається міністр МВС Арсен Аваков. ...
Читати повністю >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
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 КОМПАНІЇ

Директора JKXOil&Gas Кристиан Букович и Андрей Штырба
изьявили желание уйти в отставку

На шельф «Дельфін» з Пономарьовим претендують дядько Саакашвілі,
власник АТБ та ексміністр енергетики
14.08.2019

На сайті Комісії з цінних паперів і бірж США були опубліковані дані про
бенефіціарів компанії Trident Acquisitions Corp. Про це повідомляє служба
новин порталу glavcom.ua
Зокрема, опубліковані 30 компаній і приватних осіб, а також інформація про
походження акцій. Ключовим акціонером компанії є колишній депутат Державної думи
Росії Ілля Пономарьов. Крім нього, в складі акціонерів ціла плеяда вихідців з Росії і країн
СНД: Вадим Комісаров, Дмитро Нєкрасов, Марат Розенберг, Тимур Асланов (дядько
Михайла Саакашвілі), Вікторія Тушишвілі і її чоловік Едуард Хідіров (депутат з Дагестану,
що мав проблеми з законом за банківські махінації ), Патіма Ахмедова і багато інших.
Голова ради Trident Acquisitions американець Едвард Верона тісно пов'язаний з Росією,
зокрема в 2008-2013 р. був президентом US-Russia Business Council. З українських інвесторів
в складі Trident Acquisitions помічені Геннадій Буткевич (власник мережі АТБ-Маркет),
Віктор Тополов (ексміністр палива і енергетики в 2005-2006 рр.), а також Олексій
Тимофєєв, який був керівником Smart Holding Вадима Новинського, а також працював в
НАК «Нафтогаз»). Нагадаємо, 26 липня шість членів міжвідомчої комісії проголосували «за»
рекомендації Кабміну компанію Trident Black Sea (90% належить Trident Acquisitions Corp
США і ще 10% San Leon Energy PLC Ірландія) як переможця конкурсу з укладення УРП ( угод
про розподіл продукції – ред) на ділянці «Дельфін» шельфу Чорного моря. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Британська компанія має намір видобувати
нафту на Львівщині
20.08.2019

Голова Львівської облради Олександр Ганущин 20 серпня зустрівся з
делегацією компанії Cadogan Petroleum на чолі з її головним виконавчим
директором Гвідо Мікелотті.
На початку зустрічі Олександр Ганущин підкреслив, що на Львівщині завжди раді
інвесторам. «І особливо тим, які готові інвестувати в розробку українських надр. Львівська
обласна рада зазвичай питання, пов’язані з надрокористуванням, вирішує позитивно», зауважив він. Беручи слово, Гвідо Мікелотті, акцентував, що компанія Cadogan Petroleum
розглядає Львівщину як головний центр своєї діяльності, адже вбачає в регіоні сприятливе
середовище для роботи та інвестицій. Окрім того, головний виконавчий директор компанії
заявив про намір продовжувати працювати на Львівщині, зокрема у Старосамбірському,
Самбірському і Турківському районах. «Йдеться про продовження діяльності та отримання
спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, а також про продовження
спецдозволу на Бітлянській ділянці. Наразі компанія підготувала і подала всі необхідні
документи в Державну службу геології та надр України та розраховує на підтримку місцевої
влади, коли їй надійдуть ці документи від ДГС», - пояснив Гвідо Мікелотті. У свою чергу
Олександр Ганущин повідомив гостям, що компанії, які беруть дозволи, пов’язані з нафтою і
газом в області, підписують угоду про соціальну підтримку територій, на яких планують
працювати. «У даній ситуації йдеться про Старосамбірський і Турківський райони.
Громадам важливо, щоб наміри про соціальну підтримку територій Ви задекларували на
рівні угоди з тривалим терміном», - сказав очільник облради. У продовження теми
генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum Андрій Білий поінформував,
що компанія співпрацює з місцевими громадами і готова й надалі підтримувати соціально
важливі проекти. «Лише за останні 1,5 роки ми взяли участь в багатьох соціальних
проектах: співфінансували проект Південний газопровід, здійснювали капітальний ремонт
вулиць, будівель, тротуарів та багато іншого», - розповів він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info
Smart Energy вперше виставила
природний газ на УЕБ
21.08.2019

Група компаній Smart Energy 22 серпня дебютує на Українській
енергетичній біржі з продажу природного газу. На торги виставлено 2,8 млн.
куб. м. ресурсу вересня за стартовою ціною 5 350 грн./тис. куб. м.
Загальний обсяг продажу розділений на 28 лотів по 100 тис. м³. у кожному. Раніше
компанія із групи Smart Energy - Regal Petroleum – успішно реалізовувала скраплений газ на
торгах Української енергетичної біржі. Відтепер група копаній розширює представленість
на УЕБ шляхом продажів природного газу. "Ми вітаємо розширення співпраці з потужною
приватною компанією в нафтогазовому секторі України. Те, що останнім часом українські
видобувні компанії збільшують представленість на біржових торгах, характеризує визнання біржі як рівновіддаленого та незалежного місця концентрації попиту та пропозиції, що
дозволяє ефективно реалізувати енергоресурси." - зазначив Гендиректор Української
енергетичної біржі О. Коваленко. Нагадуємо, що для участі в торгах зацікавленим сторонам
необхідно пройти процедуру KYC, а також отримати акредитацію на біржі.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЕБ
Судове засідання у "газовій справі" Онищенка
перенесено на 3 жовтня
22.08.2019

Засідання суду з розгляду обвинувачення в "газовій справі" нардепа
України Олександра Онищенка та його фіндиректора Олени Павленко 22
серпня не відбулося, наступне засідання призначено на 3 жовтня.
"22 серпня в Солом’янському районному суді Києва не відбулося судове засідання з
розгляду обвинувального акта в так званій газовій справі за обвинуваченням народного
депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко.
Зважаючи на неявку представника цивільного позивача колегія суддів вирішила перенести
розгляд справи", - йдеться в повідомленні САП. Розгляд обвинувального акта заплановано
на 3 жовтня. Як відомо, досудове розслідування факту розкрадання коштів під час
видобутку та продажу природного газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", внаслідок чого державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, детективи
НАБУ розпочали в грудні 2015 року. Слідство встановлено ймовірну причетність до скоєння
злочинів 27 осіб. Вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання
винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно
них направлено до суду. Кілька підозрюваних, зокрема нардеп Онищенко, перебувають у
розшуку. У лютому 2019 р. прокурори САП затвердили і направили до суду обвинувальний
акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора. Правоохоронні
органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час
видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ
"Укргазвидобування". Верховна Рада України надала згоду на притягнення його до
відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 р. Проте напередодні голосування,
скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. Його
було оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Неисполнительные директора компании JKXOil&Gas Кристиан
Букович и Андрей Штырба вышли из состава совета директоров компании
после истечения срока соответствующего предварительного уведомления.
Согласно обнародованному сообщению JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, в
настоящее время, после завершения срока действия полномочий Штырбы и Буковича,
совет директоров компании состоит из Михаила Бакуненко (председатель правления ЧАО
"Укрнафтобуриння", до конца 2015 г. входил в правление "Укрнафты") и Виктора Гладуна
(гендиректор СП "Полтавская газонефтяная компания"). "В настоящее время активно
ведется процесс поиска, совет директоров проводит обсуждения с кандидатами,
прошедшими предварительный отбор, с целью завершения процесса формирования совета,
который будет соответствовать требованиям Кодекса корпоративного управления
Великобритании", – отмечено в сообщении. Как сообщалось, на собрании акционеров JKX
Oil&Gas 22 мая 2019 года в ходе рассмотрения вопросов о переизбрании членов совета
акционеры не проголосовали за переутверждение в качестве директоров Адриана Коутеса
(Adrian Coates, с 2008 по 2017 гг. входил в совет директоров Regal Petroleum) и Ханса Йохума
Хорна (Hans Jochum Horn, работал в советах директоров "Уралкалия" и "Еврохима"), ввели в
состав совета Виктора Гладуна, переизбрали Бакуненко, Штырбу и Буковича. Последние
оба после собрания уведомили о своей отставке. Позже JKX сообщила, что они покинут
совет по истечению трех месяцев с момента подачи уведомления. JKX Oil&Gas занимается
разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX по
состоянию на 29 марта 2019 года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%,
Neptune Invest & Finance Corp. – 12,98%, Keyhall Holding Ltd. – 11,45% и Interneft Ltd. – 6,16%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Regal Petroleum увеличила дисконт при продаже всего
добываемого ею газа компании Smart Energy
27.08.2019

Компания Regal Petroleum увеличила дисконт при продаже всего
добываемого ею газа компании Smart Energy Новинского с 0,5% до 2% от
цены, по которой последняя продает газ конечным потреби телям.
"Несмотря на увеличение дисконта по пересмотренному соглашению, в результате
продажи газа Regal Petroleum совокупно с газом Smart Energy компания достигла и, как
полагает, продолжит достигать в среднем существенно более высокой чистой цены за свой
газ, чем это могло бы быть при прямой его продаже или продаже через альтернативного
газового трейдера", - отмечает Regal. Компания указывает, что пошла на пересмотр
соглашения из-за изменений в режиме регулирования в Украине, увеличивших бремя
административных и нормативных обязательств, связанных с продажей газа, а также для
обеспечения соответствия Regal действующим нормативам трансфертного ценообразования в Украине. В сообщении подчеркивается, что независимые директоры Regal,
проконсультировавшись с назначенным советником Strand Hanson Limited, одобрили такое
увеличение дисконта. Как сообщалось, Regal Petroleum plc с активами в Украине во втором
квартале 2019 г. увеличила среднесуточное производство углеводородов на МехедивскоГолотовщинском (MEX-GOL), Свиридовском (SV) и Васищевском (VAS) газоконденсатных
месторождениях на 44%, или на 1,244 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd) по
сравнению с показателем второго квартала 2018 года – до 4,073 тыс. boepd. Суммарная
среднесуточная добыча природного газа на трех месторождениях в апреле-июне 2019 года
составила 521,023 тыс. куб. м (+41,5%), конденсата - 97,9 куб. м (+58,9%), сжиженного
природного газа (LPG) – 40,5 куб. м (+47,3%). В 2018 году Regal Petroleum увеличила
среднесуточную добычу углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском
газоконденсатных месторождениях на 67% - до 2,717 тыс. boepd, на Васищевском - на
11,2%, до 0,674 тыс. boepd.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДТЭК и Cadogan Petroleum спорят за газовый куш
стоимостью более 3 млрд грн
27.08.2019

Переход к группе ДТЭК Рината Ахметова контроля над Зинковским
газоносным участком, который считается одним из самых перспективных
месторождений природного газа в Украине, откладывается.
Свои претензии на значительную часть недр, входящих в этот участок, предъявила
британская нефтегазовая компания Cadogan Petroleum, основным бенефициаром которой
является итальянец Алессандро Бенедетти. Как вияснило издание «ОЛИГАРХ», еще в июле
украинская «дочка» Cadogan Petroleum – ООО «Астрогаз» – подала иск в Окружной админсуд
Киева с требованием признать противоправными действия Госгеонедр, которое вернуло
«Астрогазу» заявление на получение специального разрешения на пользование недрами
Пирковской нефтегазоконденсатной площади в Полтавской области, и обязать Госгеонедр
предоставить компании указанную лицензию. Истец утверждает, что еще в октябре 2007 г.
«Астрогаз» получил спецразрешение на пользование недрами Пирковской площади с
восьмилетним сроком действия. Компания провела геологическое изучение, в том числе
опытно-промышленную разработку месторождения, по результатам которого осуществлена апробация запасов нефти и газа на нем. Как следствие, в «Астрогазе» считают, что они
получили право на получение нового спецразрешения на пользование недрами по
упрощенной процедуре (без аукциона). Для этого «Астрогаз» подал в Государственную
службу геологии и недр Украины заявление в октябре 2018 года, но Госгеонедр через
несколько месяцев вернул его заявителю без удовлетворения. «Такой результат
рассмотрения своего заявления общество («Астрогаз») считает противоправным, в связи с
чем обжаловало действия и бездействие Госгеонедр в Окружном административном суде
Киева» – говорится в определении суда. В середине августа в этом процессе, который пока
находится на начальной стадии, появилось третье лицо, которое, вполне вероятно, сыграет
в этом споре решающую роль. Суд привлек к участию в споре «Астрогаза» с Госгеонедр
киевскую компанию «Нефтегазэксплуатация». «Заявленные ООО «Астрогаз» исковые
требования касаются предоставления права пользования недрами Пирковского
нефтегазоконден-сатного месторождения с целью геологического изучения, которое
расположено в пределах Пирковской площади…Между тем, распоряжением Кабинета
Министров Украины от 05.07.2019 №507-р «Об определении победителей конкурсов на
заключение соглашений о разделе углеводородов» ООО «Нефтегазэксплуатация»
определено одним из победителей конкурса на заключение соглашения о разделе
углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Зинковский. Как утверждает
представитель ООО «Нефтегазэксплуа-тация», после подписания и государственной
регистрации сделки обществу как инвестору будет предоставлено специальное
разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения с последующей
добычей углеводородов и на выполнение работ, предусмотренных соглашением о разделе
продукции, в пределах участка Зинковский (в т.ч. на территории Пирковской площади)» –
говорится в материалах дела. Площадь Пирковской площади составляет около 72 кв. км, и
это относительно небольшая часть Зинковского участка площадью 571,4 кв. км. …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Burisma Group розпочала буріння першої надглибокої
свердловини на Кубашівській площі

 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

28.08.2019

Міжнародна енергетична група Burisma в липні заклала першу
свердловину на Кубашівській площі в Харківській області. Про це
повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.
За словами члена Ради директорів Burisma Group Каріни Злочевської, пошукова
свердловина проектною глибиною 6250 м, буде першою з чотирьох запланованих
свердловин на цій ділянці. «Ми вже пробурили 1900 м і до кінця поточного року досягнемо
цільового горизонту. Якщо свердловина покаже позитивний результат, будуть закладені
ще мінімум дві свердловини. Наразі йдуть підготовчі роботи й облаштування майданчиків з
метою швидкого переходу до планового буріння. Ще одна пошукова свердловина
планується в іншому блоці спеціального дозволу», – додала Каріна Злочевська. Буріння всіх
свердловин буде проводитися безамбарним методом із застосуванням технології
зневоднення шламу за допомогою спеціального осушувача. Цей метод буріння відповідає
кращим міжнародним екологічним стандартам. За словами Каріни Злочевської,
незважаючи на несприятливу цінову кон’юнктуру на енергетичному газовому ринку,
компанія не планує переглядати свою інвестиційну програму. «Ми прийняли рішення
додатково проаналізувати сейсмічні дані, щоб максимально ефективно використовувати
наявні ресурси. Глобальне зниження вартості енергоносіїв не вплине на нашу інвестиційну
програму і плани щодо кількості буріння нових свердловин. Це частина загальної стратегії
Burisma Group, спрямованої на зміцнення енергонезалежності і енергобезпеки України:
вивчати й розробляти нові ділянки, що дозволять збільшити внутрішній видобуток
природного газу, конденсату та нафти», – зазначила Каріна Злочевська. Відзначимо,
операційні компанії Burisma Group розглядають можливість відновлення старих свердловин
на Дубровсько-Радченківській площі в Полтавській області. 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

Пинзеник стал представителем государства в набсовете
«Магистральных газопроводов Украины»
23.08.2019

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Виктора
Пинзеника на должность представителя государства в состав
наблюдательного совета ПАО «Магистральные газопроводы Украины».
Соответствующее распоряжение от 14 августа 2019 года №654-р опубликовано на
правительственном портале. «Согласовать кандидатуру Виктора Пинзеника в качестве
представителя от государства на должность члена наблюдательного совета публичного
акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», - говорится в документе.
Как отмечается, правительственное решение направлено на обеспечение эффективного
корпоративного управления ОАО «Магистральные газопроводы Украины» в интересах
общества. Кандидатура представителя государства одобрена Комитетом по назначению
руководителей особо важных для экономики предприятий. В его состав входили
представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
АО "Укртрансгаз" сократил чистый
убыток в 1,9 раза
28.08.2019

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в январе-июне 2019 года сократило чистый
убыток в 1,9 раза (на 8 млрд 894,012 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 9 млрд 421,855 млн грн.
Ччистый доход уменьшился на 2,1% (на 583,241 млн грн) - до 26 млрд 575,073 млн
грн, а валовой убыток сократился в 3,2 раза (на 5 млрд 053,784 млн грн) - до 2 млрд 304,795
млн грн. Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2018 году увеличил чистый убыток на 31,4% (на
7 млрд 797,022 млн грн) по сравнению с 2017 г. - до 32 млрд 627,768 млн грн, снизив
чистый доход на 1,7% (на 868,039 млн грн) - до 50 млрд 313,342 млн грн. "Укртрансгаз",
100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему
магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Отметим, АО
"Укртрансгаз" с начала года выполнил работы по замене изоляции на 75 км магистральных
газопроводов (МГ) из запланированных на 2019 год 129 к. Стоимость работ - 488 млн грн. За
последние 5 лет УТГ переизолировал почти 720 км МГ, инвестировав в модернизацию и
восстановление защитных покрытий трубопроводов 4,1 млрд грн. Компания системно
обеспечивает техническую поддержку и модернизацию объектов ГТС для ее стабильной
работы. Среди приоритетных направлений технических работ - производственная
программа по замене изоляционного покрытия трубопроводов, которая выполняется на
основе данных предыдущих коррозионных обследований и внутритрубной диагностики
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Укргазвыдобування" звеличило
чистую прибыль на 14%

Обсяги перекачування нафти на НПЗ зросли
в липні на 8% - Укртранснафта

28.08.2019

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-июне т.г. увеличило чистую
прибыль на 14% (на 2 млрд 2,595 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 16 млрд 285,968 млн грн.
Чистый доход за І полугодие увеличился на 20,4% (на 7 млрд 562,286 млн грн) – до
44 млрд 597,092 млн грн, валовая прибыль – на 18,1% (на 3 млрд 395,876 млн грн), до 22
млрд 145,902 млн грн. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2018 году сократило чистую
прибыль на 11% (3 млрд 337,314 млн грн) по сравнению с 2017 г. – до 27 млрд 135,195 млн
грн (около $1 млрд). Чистый доход УГВ за 2018 год увеличился на 5,2% (3 млрд 877,79 млн
грн) – до 78 млрд 970,011 млн грн, тогда как валовая прибыль снизилась на 8,8% (3 млрд
694,129 млн грн) - до 38 млрд 368,303 млн грн. "Укргазвыдобування" в 2018 году увеличило
добычу газа на 1,2% (176,2 млн куб. м) по сравнению с 2017 г. – до 15 млрд 419,6 млн куб. м.
Доля компании в общем объеме добычи в Украине по итогам 2018 года составила 73,8%, в
объеме добычи НАК "Нафтогаз Украины" – 93,4%. "Укргазвыдобування", 100% акций
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей
компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания
также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской
обл., которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Отметим, Правительство Украины поддержало позицию Минфинансов об одобрении
кредита Европейского банка реконструкции и развития для ПАО “Укргазвыдобування” под
гарантии правительства на сумму €51,85 млн для увеличения добычи газа. Об этом
сообщила глава Минфина Оксана Маркарова. “Имеем два в одном: средства на добычу за
счет официального кредитования на выгодных условиях, что соответствует нашей
стратегии управления долгом и таргету по дефициту”, – прокомментировала она это
решение на своей странице в Facebook. Маркарова уточнила, что кредит предоставляется
по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей,
комиссия по обязательствам - 0,5%. Согласно проекту распоряжения, текстом которого
располагает агентство, он предполагает покупку 10 буровых станков и модернизацию
турбин для повышения энергоэффективности. В рамках проекта “Укргазвыдобування”
должно заключить договор с Минфином о погашении задолженности перед государством
за выполнение гарантийных обязательств, обеспечением которого выступит залог
имущественного права на получение денежной выручки от реализации газа в размере
170% от суммы кредита. Предполагается, что кредит поступит двумя траншами - 36,4 млн и
15,45 млн евро. Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, комментируя данный
проект на своей Facebook-странице, отметил, что в его рамках планируется смонтировать
установку по утилизации сбросного тепла на установке подготовки газа УГВ, что позволит
компании вместо “подогрева атмосферы” производить электрическую энергию. Кроме
того, в случае ободрения проекта советом директоров ЕБРР, для “Укргазвыдобування”
будет закуплено 10 установок для капитального ремонта скважин. ЕБРР сообщил о
возможности выделения этого кредита “Укргазвыдобування” в начале октября 2018 г.
Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12
декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился из-за разногласий
правительства и “Нафтогаза”. В июне 2019 года ЕБРР обратился к украинской стороне с
просьбой интенсифицировать подготовку проекта. “Хотя это небольшая сделка - €52 млн,
она является очень важной, поскольку направлена на меры по увеличению эффективности
добычи компании и финансирование оборудования, которое помогает реабилитировать
существующие скважины. Также ЕБРР мобилизовал техническую помощь для проведения
программы уменьшения выбросов метана, которая будет имплементирована параллельно
с инвестиционной программой”, - комментировала ранее проект глава украинского офиса
ЕБРР Марина Петров. В настоящее время, согласно информации на сайте банка,
рассмотрение проекта запланировано на совет директоров 15 октября этого года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Обсяги перекачування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи в
липні зросли на 8,2% порівняно з тим же місяцем торік - до 200,8 тис. тонн.
Про це повідомляє пресслужба АT "Укртранснафта" у Facebook.
"У липні 2019 року обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) зріс у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,2% - до 200,8 тис. тонн. Зокрема, у
липні 2019 року Укртранснафта транспортувала на НПЗ 27,4 тис. тонн американської нафти
сорту Bakken", - ідеться в повідомленні. При цьому транзит до країн Східної Європи,
порівняно з липнем 2018 року, знизився на 16,9% – до 1,041 млн тонн. Проте порівняно з
червнем цього року - зріс на 16,1%. Загальний обсяг транспортування нафти системою
магістральних нафтопроводів у липні 2019 року становить 1,242 млн тонн, що на 13,7%
менше, ніж у липні минулого року. Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб
українських та європейських споживачів за результатами січня-липня 2019 року становить
7,926 млн тонн нафти (на 10% менше порівняно з таким періодом 2018 року), з яких обсяг
транспортування нафти для НПЗ України становить 1,294 млн тонн (на 7,7% більше, ніж у
січні-липні 2018 року), а транзит – 6,633 млн тонн (зниження на 12,8%). У компанії
нагадали, що скорочення обсягів транзиту нафти, яке вплинуло на загальний показник її
транспортування, обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» 25
квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних
сполук, що перевищує допустиму норму, на приймально-здавальній дільниці «Будковце»
(Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці
нафти «Фенешлітке» (Угорщина). Як повідомляв Укрінформ, відновити транзит російської
нафти до країн ЄС Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською
стороною готовності приймати сировину. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
"Приват" контролює понад 80% поставок нафтопродуктів через морські порти
14.08.2019

Із червня імпорт нафтопродуктів через порти "Миколаїв" та "Південний" практично не здійснюється, а основний обсяг припав на термінали, що
знаходяться під контролем групи "Приват" - понад 80% усіх поставок.
"У червні-липні порт (Миколаїв - ред.), за даними АМПУ, прийняв близько 1 тис. т
нафтопродуктів. Для порівняння, у травні через порт Миколаїв надійшло 30,04 тис. т
нафтопродуктів, а середньомісячний імпорт у минулому році становив 31,3 тис. т/місяць", зазначається у повідомленні enkorr. Повідомляється, що обсяги перевалки в цьому порту
впали до мінімуму після того, як Дніпропетровське управління ДФС почало проводити
слідчі дії на території місцевого терміналу "Ойл трансшипменту" в рамках розслідування
діяльності групи компанії "Трейд Коммодіті". Саме ця компанія була основним клієнтом
нафтоперевалочного комплексу в порту Миколаєва. Нагадуємо, що в кінці травня-2019
Дніпропетровське управління ДФС опечатало резервуари "Ойл трансшипменту" із 11 тис.
тоннами базового масла, призначеного для ТОВ "Оптимус Коннекшн" (афілійована з "Трейд
Коммодіті"). Масло як і раніше заблоковано в резервуарах терміналу і ДФС продовжує
спроби його заарештувати, зазначає видання. Із червня, за даними АМПУ, не провадиться
імпорт палива і через порт "Південний". "На початку серпня порт ("Південний" - ред.)
відновив перевалювання імпортного палива, прийнявши нафторудовози Optimaflot із
туркменським ДТ. Причина двомісячної зупинки пов'язана з великими накопиченими
запасами палива в резервуарах порту", - зазначається у повідомленні. Всього у липні через
морські порти імпортовано 102,25 тис. т нафтопродуктів (ДТ, нафта та інше). При цьому
основний обсяг припав на термінали, що знаходяться під контролем групи "Приват" - більш
як 80% усіх поставок, зазначає видання. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

«Приват» начал поставки бензинов-растворителей
для «Трейд Коммодити»

Нацагентство без конкурса передало Херсонскую
нефтеперевалку неизвестной компании
16.08.2019

Кременчугский НПЗ июля начал отгрузки бензинов специального
назначения в адрес мини-НПЗ группы «Трейд Коммодити» в Каменском
(Днепропетровская обл.). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
В июле Кременчугский НПЗ отправил в направлении Каменского в адрес ООО «Ферст
Групп» 213 тонн (4 ж/д-цистерны). Поставки продолжились и в августе: за первые 10 дней
было отгружено еще 53 т (одна цистерна). Основной объем бензинов специальных
«Укртатнафта» отправляет на экспорт. В 2018 г. на внешние рынки было отправлено около
37 тыс. т, за І полугодие 2019 г. - 23 тыс. т. Поставки на внутренний рынок по железной
дороге в течение последних пяти лет, вплоть до июля 2019 г., не осуществлялись. ООО
«Ферст Групп» с 2018 г. является оператором мини-НПЗ в Каменском. 12 августа 2019 г.
компания получила лицензию ГФС на производство топлива на этом мини-НПЗ. Ранее
сообщалось что в мае-июле группа «Приват» через ГФС в Днепропетровской области
торпедировала группу компаний «Трейд Коммодити», используя в том числе основной
медиа-актив телеканал «1+1». В результате действий Днепропетровской ГФС, группа
«Трейд Коммодити» приостановила импорт нефтепродуктов через порт Николаев, а партия
11 тыс. т базового масла по-прежнему заблокирована в резервуарах нефтеперевалочного
комплекса «Ойл Трансшипмент».
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Україна оскаржила у Верховному суді Росії виплату
$112 млн на користь Татнафти
23.08.2019

Міністерство юстиції України подало до Верховного суду РФ касаційну
скаргу, в якій оскаржує рішення судів нижчих інстанцій у справі про
компенсацію Татнафті $112 млн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Оскаржувані акти: визначення арбітражного суду у справі про визнання і
приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення від
11 березня 2019 р.; постанова (ухвала) суду касаційної інстанції від 21 червня 2019 року», —
йдеться в картотеці арбітражних справ ВС РФ. Скарга надійшла 21 серпня, інші відомостей
по ній поки відсутні. Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Північно-Кавказького
округу встав на сторону компанії Татнафта в суперечці з Україною на $112 млн. У лютому
2019 р. Арбітражний суд Ставропольського краю задовольнив заяву Татнафти до України
про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду, згідно з яким Україна
повинна виплатити компанії $112 млн і відсотки через ситуацію навколо компанії
Укртатнафта. Татнафта почала арбітражний розгляд проти України у 2008 р. відповідно до
російсько-української угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій. Укртатнафта
створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 р. на базі
Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій Укртатнафти належало структурам, близьким
до Татнафти, міністерство майна Татарстану володіло 28,78% акцій, ще 8,6% акцій
належало безпосередньо Татнафті. Однак у результаті судових розглядів в Україні частка
татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а у підприємства з’явилися нові
акціонери, близькі до групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У 2014 р.
міжнародний арбітраж виніс рішення на користь Татнафти і зобов’язав Україну виплатити
російській компанії компенсацію в розмірі $112 млн, а також відсотки. З тих пір Україна в
міжнародних судах намагається оскаржити дане рішення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Шебелинский газоперерабатывающий завод увеличил
переработку нефтяного сырья на 7%
26.08.2019

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-июле 2019 г.
увеличил переработку нефтяного сырья на 7% (на 19,2 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 292 тыс. тонн.
В июле-2019 переработка ГПЗ составила 45,1 тыс. тонн, что на 4,2% (на 1,8 тыс.
тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Завод за семь месяцев увеличил
производство бензина на 38,8% (на 26,3 тыс. тонн) – до 94,1 тыс. тонн, дизтоплива – на
6,8% (на 3,5 тыс. тонн), до 54,6 тыс. тонн, мазута – на 38,6% (на 5,9 тыс. тонн), до 21,2 тыс.
тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за семь месяцев текущего года составила 50,1% против
46,8% в январе-июле-2018. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил
переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454
тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до
130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на
7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 100% акций которого
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией
страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания также
эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской
области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПриватБанк продал 9 нефтебаз
за 15,7 млн грн..
28.08.2019

ПриватБанк продал на электронном аукционе OpenMarket 9 нефтебаз
по 15,67 млн грн. Об этом говорится в прессрелизе банка, который есть в
распоряжении Укринформа.
"Акционерное общество государственный банк «ПриватБанк» продал через
электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Агентства по
розыску и менеджмента активов) 9 нефтебаз за 15 670 143 грн", - говорится в сообщении.
Нефтебазы находятся в Сумской, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областях.
«Общая начальная стоимость лотов составляла 9,4 млн грн, но благодаря конкурентным и
открытым торгам удалось дополнительно заработать 6,2 млн грн. Нефтебазы имеют
большую площадь и мощности по хранению. Хорошее приобретение для наших клиентов и
выгодная сделка для банка. Для Приватбанка мы уже заработали за время нашего
сотрудничества 161 млн грн», - сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.
Напомним, Государственный “Приватбанк” продает через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) 7
нефтебаз в четырех областях за 1,06 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
“БизнесЦензор” со ссылкой на пресс-службу аукционной площадки. На продажу
выставлены нефтебазы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской обл.
“Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению, все – в рабочем состоянии.
Лоты являются привлекательным предложением для крупных розничных сетей”, – считает
генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев. Отметим, по данным OpenMarket,
аукционы по продаже всех 7 нефтебаз запланированы на 8 августа. При этом по крайней
мере часть нефтебаз выставлены на торги 12 августа, где предлагается взять их в аренду
сроком на год. Напомним в мае “Приватбанк” выставил на продажу через OpenMarket (ГП
“СЕТАМ”) 34 нефтебазы в семи областях общей стартовой стоимостью 120,54 млн грн.
Однако торги не состоялись из-за “отсутствия допущенных участников”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом может
перейти
от
государственного
"Предприятия
по
обеспечению
нефтепродуктами" (ПОНП) к ООО "Вествайт Трейд".
О данном переходе свидетельствует обнародованный в системе ProZorro отчет о
заключении 23 августа договора между этой компанией и Нацагентством по вопросам
выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других
преступлений (АРМА). Процесс смены управителя был запущен 26 июля 2019 г. Тогда
следователь одесской полиции Лилия Цишенко обратилась в Киевский райсуд Одессы с
просьбой передать управление Херсонского нефтеперевалочного комплекса от ГП
"Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", у которого он находится на сбережении
с 2014 г, к АРМА. После этого сайте АРМА в разделе "лица, что могут осуществляться
управление активами", появились две компании, якобы имеющие квалификацию для
управления объектами перевалки и хранения нефтепродуктов. Это ООО "Карпат-ЭКО",
специализирующееся на утилизации отработанных масел и прочих нефтепродуктов, и ООО
"Вествайт Трейд", ранее не замеченное в работе на рынке нефтепродуктов. 23 августа без
проведения тендера или публичного конкурса, АРМА заключила 5-летний контракт с ООО
"Вествайт Трейд" на "управление объектом недвижимого имущества". Сам договор в
системе ProZorro не обнародован, доступен только отчет о его заключении. В этом отчете
не уточняется каким именно объектом "Вествайт Трейд" будет управлять. ООО "Вествайт
Трейд" зарегистрировано в октябре 2018 г. на жителя Киева Олега Мороза, затем в апреле
2019 г. компания была перерегистрирована на жителя г. Остер Черниговской области
Вячеслава Авершина. В открытых реестра юрлиц нет информации о другой
предпринимательской деятельности Авершина. Процесс смены управителя Херсонского
нефтеперевалочного комплекса происходит одновременно с попытками СБУ и
прокуратуры заблокировать работу перевалки. 10-11 августа СБУ провела обыск на
пришвартованном к причалу терминала танкере "Мрия", чем на время заблокировала
работу перевалки. 20 августа судно было захвачено вооруженным отрядом СБУ и
погранслужбы в нейтральных водах и принудительно отбуксировано в Херсон. Херсонская
нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и с
осени 2014 г. на основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном
управлении ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами". ГП ПОНП является
правопреемником ГП "Феодосийское ПОНП", которое перерегистрировано после оккупации
Крыма. Учредителем ГП ПОНП выступает Министерство энергетики и угольной
промышленности. В 2018 г. ПОНП принял 84,6 тыс. т импортных нефтепродуктов (12% от
общего объема перевалки морпортами). В І полугодии 2019 г. — 45,3 тыс. т (16%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Группа "ЭРУ" подписала соглашение с PGNiG о приобретении
и импорте в Украину природного газа
29.08.2019

Группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала соглашение с
польской PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского
природного газа. Об этом пишет fixygen.ua
"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский
СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую
систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое
сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут
осуществляться до конца 2019 года", - говорится в пресс-релизе трейдера. По словам главы
PGNiG Петра Возняка, на сегодня единственным ограничением для увеличения экспорта в
Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье.
"Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", отметил он. Согласно пресс-релизу, импорт сжиженного природного газа в Польшу
динамично растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре
импорта, то в 2018 году она превышала уже 20%. С момента запуска терминала в
Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом в 7,5 млрд
куб. м после регазификации. "Данный объем мы законтрактовали с целью его закачки и
хранения в ПГХ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период. В данном случае,
учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может
стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может
поставляться в такие страны как Венгрия, Румыния, и даже Молдова", - добавил директор
ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" Ярослав Мудрый. "Энергетические ресурсы Украины" - группа
компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в
украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Российский “Лукойл” возобновил поставки
топлива в Украину
30.08.2019

Компания
“Лукойл”
получила
согласование
Министерства
экономразвития РФ на поставки в сентябре дизтоплива и сжиженного газа в
адрес украинской компании “Укрэнерджи”.
По данным собеседников издания enkorr, согласованный на сентябрь график по
дизтопливу составляет 50 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает объем, который
Волгоградский НПЗ “Лукойла” в среднем ежемесячно отгружал в Украину в 2018-2019
годах. (около 20 тыс. тонн). Максимальный объем поставок “лукойловского” дизтоплива в
адрес “Укрэнерджи”, которая выступает импортером этого ресурса, был зафиксирован в
мае 2019 г. в объеме 32 тыс. т. В части сжиженного газа согласованный объем составляет 20
тыс. тонн. Для сравнения: в июле “Лукойл” поставил в Украину 17 тыс. тонн газа. С момента
начала поставкой в адрес “Укрэнеджи” в октябре 2018 года, месячный объем импорта не
превышал 17 тыс. тонн. Как отмечает издание, информации о согласованном графике
поставок дизтоплива и автогаза на сентябрь для “Роснефти” на данный момент нет, однако
источники не проявляют озабоченности по этому поводу. Напомним, на август “Лукойл” не
получил согласование российского Минэкономразвития на поставки топлива в Украину. В
текущем месяца прямые поставки дизтоплива из России осуществляла только компания
“Евростандарт”, получив по итогу месяца около 6 тыс. тонн от компании
“Орскнефтеоргсинтез”. С 1 августа также приостановились поставки дизтоплива компании
“Роснефть” по трубопроводу “ПрикарпатЗападтранс” из-за введения Украиной пошлин на
него в размере 3,75%. Дизтопливо “Роснефти” в августе поступало в Украину по смешанной
логистической схеме: по трубопроводу до Гомеля (Беларусь) с дальнейшей перевалкой в
ж/д-цистерны. За 26 дней августа объем поставок по такой схеме составил 52 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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На киевских озерах незаконно
добывают песок

АЗС "Shell" оштрафують на 79 мільйонів
через антиконкурентні дії
13.08.2019

Господарський суд Києва постановив стягнути з ТОВ "Альянс
Холдинг" (мережа АЗС під брендом "Shell") штраф 79,4 мільйона гривень за
порушення антимонопольного законодавства.
"Сума 79,4 млн грн складається зі штрафу в розмірі 39,7 млн грн за антиконкурентні
узгоджені дії і стільки ж пені за несвоєчасну його сплату", - зазначається у повідомленні
enkorr. Як повідомляється, штраф був накладений на "Альянс Холдинг" у жовтні 2016 року
разом із іншими шістьма операторами АЗС, яких комітет звинуватив у змові. Компанія
отримала третій за розміром штраф після ОККО і WOG. "Альянс Холдинг" намагався
оскаржити в суді рішення про штраф. Цей процес тривав понад рік, але в лютому 2018 року
Верховний суд відмовив компанії в розгляді скарги. Після цього до суду звернувся вже
АМКУ з вимогою стягнути штраф і пеню. У березні 2019 року суд почав повторно
розглядати позов "Альянс Холдинг" до АМКУ про скасування штрафу за нововиявленими
обставинами. Цей процес триває до теперішнього моменту і знаходиться на стадії апеляції.
Чергове засідання призначене на 15 серпня. "Сокар", ОККО і WOG продовжують
оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку. Нагадаємо, перше офіційне відкриття
першої автозаправної станції під брендом "Shell" в Україні відбулося в 2006 році. На
сьогодні мережа "Shell" в Україні налічує 132 станції у 18 регіонах України. У 2013 році
керівником ТОВ "Альянс Холдинг" був призначений Балаж Ерен. У липні 2019 року мережі
АЗС почали знижувати ціни на скраплений газ, серед них і "Shell", яка знизила ціни на 15
копійок. Також найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
SOCAR Energy Ukraine відкрив
новий АЗК в Україні
20.08.2019

У 2010 р. ця азербайджанська компанія розпочала розвиток у нашій
країні власної мережі автозаправних комплексів преміум-класу. Про це
повідомляє nv.ua
Наскільки креативно вирішується це завдання, легко переконатися на прикладі
нової — 60-ї заправки. Відмінні риси АЗК SOCAR в Україні — це сучасні дизайнерські
рішення, інноваційні пропозиції і високий рівень сервісу, що дозволяють заощадити час і
збільшити швидкість обслуговування клієнтів. Новий автозаправний комплекс, що
відкрився в серпні цього року в Києві на Столичному шосе, — яскравий тому приклад. Він
став 60-м у мережі АЗК SOCAR і 13-м у Київському регіоні. Кожна АЗС, насамперед,
привертає до себе увагу за рахунок зовнішнього оформлення, в силу цього фасад має
велике значення. Примітний оновлений дизайн нової заправки, виконаний в
ультрасучасному індустріальному стилі. Він являє собою продумане поєднання бетону,
скла і металу, плюс стильна монохромність — на цей раз з переважанням чорного кольору.
Це новий візуальний формат для SOCAR, який, за словами співробітників компанії, задасть
загальний тон для майбутнього оновлення всіх заправок мережі. Для реалізації світлих
нафтопродуктів станція оснащена двома двосторонніми паливороздавальними колонками
на 5 заправних пістолетів c кожної сторони. А для заправки скрапленим газом (LPG)
встановлена колонка на 4 пістолети. Практично на станції можуть одночасно заправлятися
10 автомобілів. Заправляючи свій автомобіль на новій заправці SOCAR, відвідувачі
отримують традиційну для мережі можливість безкоштовно скористатися додатковими
сервісами: підкачати шини, підзарядити мобільні телефони, зв’язатися по Wi-Fi. Є тут і
автоматична чистка взуття. Для тих, хто подорожує з маленькими дітьми, передбачені
сповивальний столик і стільчики для годування. У затишному і по-європейськи стильному
BUTA cafe в будь-який час доби приємно влаштуватися за столиком і неспішно перекусити.
Особлива атмосфера цього місця виражена в кожній деталі: від інноваційних інтер'єрних
рішень з використанням полігональних поверхонь (стійка для клієнтів та стільці) до
оригінального освітлення, витриманого в індустріальному стилі, і таких, здавалося б,
дрібниць, як стаканчики для кави. При всій лаконічності й мінімалістичному оформленні
BUTA cafe і BUTA маркету тут по-справжньому затишно зокрема й завдяки дерев’яним
елементам. З дерева виконані дизайнерські стелажі, полиці та стільниці. Більш того,
деревом обшиті навіть холодильники для напоїв і морозива. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Укрсиббанк і мережа WOG владнали
борговий конфлікт
27.08.2019

Госпсуд Волинської області видав наказ про примусове виконання
свого рішення про стягнення з ТОВ “Вест Ойл Груп” (як поручителя ТОВ
“ВОГ Рітейл”) на користь Укрсиббанку 174,7 млн грн заборгованості.
Крім того, 11.06.2019 цей же суд видав наказ про примусове виконання свого
рішення від 13.05.2019 (в справі №903/768/18) про стягнення з ТОВ “Вест Ойл Груп” на
користь Укрсиббанку ще 3,5 млн дол (94,15 млн грн) за ще одним кредитним договором №11466012000 від 17.07.2014 (і в цьому випадку позичальником було ТОВ “ВОГ Рітейл”).
Разом з тим, ухвалами від 02.07.2019 та 29.07.2019 (див. документи тут і тут) Госпсуд
Волинської області визнав накази від 11.06.2019 та від 24.06.2019 такими, що не підлягають
виконанню, з огляду те, що в кінці травня Укрсиббанк і ТОВ “ВОГ Рітейл” уклали додаткові
угоди, на виконання яких боржник сплатив кредитору 121,6 млн грн та 2,5 млн дол, а
кредитор здійснив прощення заборгованості позичальника на 86,8 млн грн та 1,2 млн дол
(основна сума боргу + відсотки та комісії). Відзначимо, Відповідно до ухвали Голосіївського
райсуду м. Києва від 25.07.2019, слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві
проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001185, в
рамках якого “за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі
судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору
підприємствами, що займаються реалізацією пального, встановлені факти зловживання
службовими особами ТОВ "Вог Рітейл" своїм службовим становищем та ухилення від сплати
податків, зборів, обов`язкових платежів в частині несплати акцизного збору у 2016 році на
загальну суму понад 17,4 млн грн” (цитата). Зокрема, як зазначається, ТОВ “ВОГ Рітейл” в
судовому порядку оскаржувало низку податкових повідомлень-рішень. Окружний адмінсуд
м. Києва та Київський апеляційний адмінсуд в 2017 році задовольнили відповідні позовні
вимоги. Однак Верховний Суд у 2018 році скасував рішення судів нижчих інстанцій та
відправив справу на новий розгляд. Як писав Finbalance, Волинський окружний адмінсуд
розглядає позов ТОВ "ВОГ Рітейл" до Офісу великих платників податків ДФС (в справі
№803/1118/16) про скасування податкових повідомлень-рішень від 19.07.2016, якими
підприємству було збільшено суму грошового зобов`язання за акцизним податком на 417
млн грн (з яких 277,8 млн грн - основний платіж, а 138,9 млн грн - штрафні санкції). Згідно з
судовими матеріалами, відповідні податкові повідомлення-рішення були прийняті на
підставі акту податкової перевірки ТОВ «ВОГ Рітейл» від 04.07.2016, проведеної за період з
27.07.2011 по 31.12.2015. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Десятки гектаров испорченной земли и сотни миллионов гривен,
недополученных бюджетом: на киевских озерах незаконно добывают песок;
вероятно, для строительства. Об этом пишет segodnya.ua
Озеро Алмазное - одно из крупнейших в столице. Прессу, полицию и чиновника
районной администрации сюда позвали те, кто считает работы на озере незаконными.
"Этот инвестиционный договор, фактически, филькина грамота. Прикрываясь ею,
начинаются разработки наших водоемов и незаконная добыча песка", – говорит Александр
Чистяков, председатель Ассоциации рыбаков Украины. Шум из-за этого водоема
поднимается не впервые. Две недели назад жители района остановили многотонные
грузовики, которые вывозили песок из другого места. В коммунальном предприятии, на
балансе которого находятся столичные водоемы, говорят: разрешения на расчистку озера
не выдавали. "В соответствие с водным кодексом Украины, такие работы могут
проводиться с согласования Верховной Рады, или советов городов Киева и Севастополя.
Это статьи, которые есть в водном кодексе Украины. Но этих согласований нет", – говорит
Евгений Гетьман, инспектор коммунального предприятия "Плесо". Однако в компании,
которая ведет работы, сообщили: именно "Плесо" предоставило им разрешение. И
показывают съемочной группе "Сегодня" документ. "КП "Плесо", вот смотри, не отрицает, и
подтверждает целесообразность выполнения природно-охранных мероприятий за
средства инвесторов", – говорит Александр Непокритов, представитель компании. Но после
общения с заказчиком работ на озере – выяснилось, что договор есть только на
облагораживание территории. На месте камыша должна быть новая зона отдыха. "Это
должна быть 25 метровая зона от кромки воды, она должна быть обустроена, выровнена.
На территории должны быть высажены деревья", – говорит Юрий Погорильчук, и.о.
генерального директора государственного предприятия "Укрводсервис". Однако, это лишь
одна локация, где якобы законно выгребают из озера ил. В нескольких километрах
обустроили настоящие рудники и добывают песок. И там масштабы действительно
впечатляют. Песок – это основа бетона. Поскольку многоэтажки в Киеве появляются, как
грибы после дождя, на него есть спрос. Речь идет о миллионном бизнесе. "Средняя цена по
Киеву за тонну речного песка 150 гривен. Сейчас мы видим сотни тысяч тонн уже намытого
песка, но его постоянно вывозят и намывают новый. По самым скромным подсчетам это
миллионные в долларовом эквиваленте убытки", – говорит Сергей Колощук, житель Киева.
Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка.
Следователи изучают материалы дела, а рудники и дальше работают. ...
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

 КАМІНЬ

Товкачівський ГЗК відсудив у Приватбанку 8,15 млн грн,
які сплатив для НБУ по рефінансу
20.08.2019

Північний апеляційний госпсуд 13 серпня відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення Госпсуду м.
Києва від 28.05.2019 (в справі №910/23070/17).
Мова йде про рішення, яким було задоволено позов ПрАТ "Товкачівський гірничозбагачувальний комбінат” (пов’язують з “приватівцями”) та зобов’язано Приватбанк
повернути для позивача 8,15 млн грн, які ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний
комбінат” як майновий поручитель сплатив Нацбанку в рахунок погашення частини
заборгованості Приватбанку по рефінансуванню. "У випадку часткового виконання
майновим поручителем свого акцесорного зобов`язання, яким було частково забезпечене
основне зобов`язання, до майнового поручителя переходить право вимоги до боржника в
тому обсязі, в якому ним виконано свій обов`язок перед кредитором відповідно до умов
договору застави", - констатував суд апеляційної інстанції. Цей судовий спір розглядається
по другому колу. У 2018 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили вказаний
позов ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат”, однак у березні-2019
Верховний Суд скасував відповідні рішення та відправив цю справу на новий розгляд у
Госпсуд м. Києва. Як писав Finbalance, 04.06.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити
касаційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі
№910/22722/17, якими було задоволено позов ТОВ “Акватера” (кінцеві бенефіціари - Ігор
Коломойський і Геннадій Боголюбов) та стягнуто з Приватбанку 25 млн грн, які ТОВ
“Акватера” як майновий поручитель сплатив Нацбанку в рахунок погашення частини
заборгованості Приватбанку по рефінансуванню. Нагадаємо, борг Приватбанку перед НБУ
по рефінансуванню на 01.07.2019 становив 11,25 млрд грн (на 01.06.2019 - 9,3 млрд грн, на
01.01.2019 - 9,82 млрд грн). Він збільшився за рахунок залучення банком у регулятора
короткострокової позики на 2,5 млрд грн, тоді як довгострокова заборгованість
зменшилася на 1,1 млрд грн. На початок 2017 року - тобто фактично відразу після
націоналізації - борг Приватбанку перед регулятором становив 18 млрд грн. У лютому-2019
перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Нацбанк виграв уже 22
судових спори з майновими поручителями Приватбанку (які пов’язані з його ексвласниками) за непогашеним рефінансуванням на суму 1,2 млрд грн. “За 17 рішеннями вже
розпочато процедуру стягнення заставного майна. За іншими справами потрібно пройти всі
судові інстанції”, - зазначала К. Рожкова.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 СІЛЬ

Випуск солі в Україні скоротився
майже в півтора рази
13.08.2019

У червні солевидобувні підприємства скоротили випуск солі на 46,4%,
або на 67,047 тис. тонн порівняно з травнем до 77,387 тис. тонн. Про це
Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.
У червні 2019 року порівняно з червнем 2018 року випуск солі зменшився на 48,6%,
або на 73,171 тис. тонн. У січні-червні 2019 року порівняно з січнем-червнем 2017 року
випуск солі збільшився на 23,1%, або на 208,479 тис. тонн і становить 1 110,983 тис. тонн.
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя. Як повідомляли
Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком випуск солі збільшився на 20,7%,
або на 375,784 тис. тонн і склав 2 191,168 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 БУРШТИН

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Результати діяльності ГМК України
в липні та за 7 міс. 2019 р.

Володимир Зеленський вимагає звільнень
на Житомирщині через бурштин
12.08.2019

Володимир Зеленський під час наради у Житомирі щодо незаконного
видобутку бурштину закликав до звільнення кількох високопосадовців
області, зокрема очільників поліції, СБУ та лісгоспу регіону.
Президент зазначив, за його інформацією, схему незаконного видобутку бурштину в
регіоні контролює начальник Житомирського обласного управління лісового і
мисливського господарства Андрій Курінський. Пан Курінський відповів, що інформація є
наклепом. Але Зеленський закликав його таки піти у відставку. Очільник обласного
управління СБУ зазначив, що жоден з його співробітників до схеми не причетний, натомість
спецслужбам вдалося вилучити 13 тонн нелегального бурштину. На нараді президент
заслухав представника прокуратури регіону, який повідомив про 334 кримінальні
провадження та викриття трьох організованих злочинних угруповань, що займалися
незаконним видобутком бурштину. За даними прокуратури, більшість справ завершувалася
лише штрафами на 8,5 та 17 тисяч гривень через чинні положення законодавства, які
правоохоронці неодноразово закликали зробити більш жорсткими. Очільник регіональної
прокуратури на нараду не прийшов. Він - у відпустці. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Держгеонадра: легалізація видобутку бурштину потребує
20-30 млн грн інвестицій
13.08.2019

Держава має інвестувати близько 20-30 млн грн для проведення
геологічного вивчення ділянок задля легалізації видобутку бурштину і
подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.
“Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у
збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав
на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для
надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання
геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо
запропонувати інвесторам – потенційним надрокористувачам на електронних торгах”, –
сказав Голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк під час робочої
наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського. За його словами,
проведення електронних торгів – це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях
отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.
Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на
користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету. “Збільшення
виданих спецдозволів на видобуток – це легалізація ринку. І найважливіше – це посилення
кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за
незаконний видобуток, піску, вугілля і т.д.”, – додав Кирилюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
В Україні розпочався черговий наступ на бурштинову мафію.
Чи матиме він ефект попередніх?
15.08.2019

За всю історію незалежної держави подібних заходів доводилося
спостерігати чимало, але категоричності висловлювань та рішучості дій з
боку вищого керівництва держави спостерігати не доводилося.
На нараді за участі президента Володимира Зеленського було поставлене завдання
зняти з роботи очільників поліції в тих районах, в яких процвітає підпільний бурштиновий
промисел. Пригадується, на Рівненщині цей етап вже проходили. У 2016 р. під час
спланованої операції із запобігання незаконному видобутку бурштину було перевірено
понад 120 точок можливого зберігання «сонячного каміння», затримано високопосадовця
прокуратури області, ряд керівників правоохоронних органів… А що після цього?
Затриманих згодом відпустили, на їх посади прийшли інші, а підпільний бурштиновий
бізнес далі процвітає. Не забуто й те, як попередник нинішнього президента на всю країну
поставив завдання навести лад з нелегальним видобутком бурштину «протягом двох
тижнів». І що? Загалом, те, що на Рівненському поліссі наразі можливо припинити
незаконний видобуток бурштину, може стверджувати або людина, яка не знає специфіки
краю, або та, яка лукавить. Вже не повернуться, мабуть, поліщуки до тих часів, коли
мотоцикл з коляскою чи «Москвич» вважалися у селі розкішшю. Та й селами населені
пункти, в яких проживають бурштинокопачі, вже важко назвати: «хатинки», не гірші за ті,
що на околицях Києва, у кожному дворі стоїть джип чи інше престижне авто… Та й іншої
роботи людям ніхто поки що не запропонує – колгоспів уже немає, а на заробітки в Росію чи
Польщу, як ще кілька років тому, їхати у багатьох місцевих бажання немає. …
Читати повністю >>>
© Петро Хромих
За матеріалами unian.ua
Рівненська облрада дала погодження на видобуток
бурштину на Володимиреччині
30.08.2019

Компанія "Бурштин України" вже втретє подав пакет документів з
проханням надати погодження на отримання спецдозволу на геологічне
вивчення та дослідно-промисловий видобуток бурштину.
Підприємство подало документи у рамках рекультивації земель, порушених
незаконним видобутком бурштину. Рекультивація, нагадаємо, була погоджена два роки
тому постановою Кабміну. Вона передбачає, що державні підприємства, залучаючи
приватних інвесторів, мають право довидобувати бурштин, а потім рекультивувати
ділянки. Нагадаємо, 23 липня виконувач обов’язки голови Державної служби з геології та
надр, якій підпорядковується «Бурштин України», Вадим Гончаренко підписав наказ на
звільнення Дмитра Тяглія, який виконував обов’язки генерального директора державного
підприємства останні чотири роки. Новим в.о. гендиректора Держгеонадра призначила 36річного Ігоря Даниленка. З відкритих джерел відомо, що п.Даниленко був учасником АТО та
на початку цього року працював інспектором Святошинського управління поліції у Києві.
За даними ClarityProject, у 2017-2018 рр. Ігор Даниленко був співвласником та директором
київського ТзОВ «Пачука», яке працює у сфері нерухомості. Дмитро Тяглій зазначає, що
його не попередили про звільнення. За його словами, на підприємство раптово приїхали
представники Держгеонадр, представили нового директора та навіть не дозволили забрати
звільненому керівникові особисті речі. За словами Дмитра Тяглія, він викликав поліцію,
адже не було складено навіть акту прийому-передачі, а його на територію «Бурштину
України» вже не пропускають. Поліція, за словами п.Тяглія, приїхала, проте дані у єдиний
реєстр досудових розслідувань, як він просив, не внесла. За словами речника ГУ Нацполіції у
Рівненській області Антона Крука, Дмитро Тяглій викликав поліцію, повідомивши про
рейдерство. Проте рейдерства, за словами полісмена, не було. «Бурштин України» держпідприємство, яке підпорядковується Держгеонадрам, – зазначає Крук. – Полісмени
перевірили усі документи: є наказ Держгеонадр на призначення нового керівника. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rivnepost.rv.ua
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Консолідовані показники діяльності ГМК у липні та за 7 місяців 2019
р. За уточненими під час балансової наради в ОП «Укрметалургпром»
даними, в липні 2019 р. вироблено:
чавуну – 1,65 млн т (108% відносно червня 2019 р.); сталі – 1,78 млн т (108%);
прокату – 1,51 млн т (101%). За 7 місяців 2019 р. вироблено: залізорудного концентрату –
36,92 млн т (105% відносно аналогічного періоду 2018 р.); агломерату– 18,42 млн т (101%);
обкотишів – 12,77 млн т (102%); коксу валового (6% вол.) – 5,99 млн т (95%); чавуну – 11,89
млн т (99,8%); сталі – 12,72 млн т (104%); прокату – 11,0 млн т (102%); трубної продукциї –
0,67 млн т (103%). Станом на 13 серпня 2019 р., з основних діючих виробничих потужностей
в експлуатації знаходяться: 17 з 21 доменних печей, 8 з 9 мартенівських печей, 14 з 16
конвертерів, 5 з 15 електропечей та 15 з 15 машин безперервного лиття заготівки. В
вересні 2019 р. прогнозується виробництво основних видів продукції у наступних обсягах:
чавуну – порядку 1,75 млн т, сталі – 1,85 млн.т, прокату – 1,65 млн т. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ukrmetprom.org
Металлургические предприятия Украины
нарастят выплавку стали на 4%
22.08.2019

Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам
2019 г. нарастят выплавку стали на 4% по сравнению с 2018 годом - до
21,895 млн тонн. Об этом пишет fixygen.ua
Как сообщается в справочных документах Министерства экономического развития и
торговли (МЭРТ), поступивших в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", выпуск
общего проката возрастет на 3% - до 18,937 млн тонн, тогда как выплавка чугуна снизится
на 0,4% - до 20,478 млн тонн. Такой прогноз основан на производственных показателях
января-июля текущего года, уточнили в министерстве. При этом источник агентства в
МЭРТ добавил, что при сохранении существующих тенденций, поставки металлолома на
метпредприятия снизятся на 3% - до 3,238 млн тонн. Выпуск труб в текущем году может
возрасти на 19% - до 1,144 млн тонн, кокса снизится на 5% - до 10,305 млн тонн, метизов –
на 1%, до 186 тыс. тонн. При этом горнорудные предприятия могут увеличить добычу
железной руды на 4% - до 76,095 млн тонн, выпуск железорудного концентрата – на 5%, до
63,568 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 1%, до 53,696 млн тонн, в том
числе производство агломерата сохранится на уровне предыдущего года (31,706 млн тонн),
а окатышей возрастет на 3% - до 21,989 млн тонн. Как сообщал "Укрметаллургпром", в
январе-июле 2019 года произведено 36,92 млн тонн железорудного концентрата (105% к
аналогичному периоду 2018 года), 18,42 млн тонн агломерата (101%), 12,77 млн тонн
окатышей (102%), 5,99 млн тонн кокса валового 6%-ной влажности (95%), 11,89 млн тонн
чугуна (99,8%), 12,72 млн тонн стали (104%), 11 млн тонн проката (102%), 0,67 млн тонн
трубной продукции (103%). В 2018 году в Украине произведено железорудного
концентрата – 60,32 млн тонн (99,7% относительно 2017 года), агломерата – 31,68 млн
тонн (103%), окатышей – 21,36 млн тонн (106%), кокса валового (6% вл.) – 10,83 млн тонн
(104%), чугуна – 20,56 млн тонн (102% с учетом работы в январе-феврале 2017 г.
предприятий на НКТ и 105% без их учета), стали – 21,1 млн тонн (98,5% и 101%
соответственно), проката – 18,36 млн тонн (100% и 103% соответственно), трубной
продукции – 1,1 млн тонн (106%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Українські металурги звернулися до
Зеленського за підтримкою
28.08.2019

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» звернулося до
Президента з проханням підняти питання щодо можливості скасування
25%-го мита на імпорт української металопродукції до ринку США.
Як відомо, 23 березня 2018 року американський уряд, з міркувань національної
безпеки та на підставі розділу 232 закону США «Про розширення торгівлі» від 1962 р.,
запровадив 25%-е мито на імпорт усіх видів сталевої продукції, у тому числі, походженням з
України. Проте, згодом, 6 країн, а саме Австралія, Аргентина, Бразилія, Південна Корея,
Канада та Мексика, домоглися їх виключення з-під дії 25%-го мита. Україна також вела
відповідні перемовини з Білим Домом щодо виведення своєї металопродукції з-під дії
зазначеного мита, проте внаслідок низки причин переговорний процес було відкладено.
Разом з тим, ОП «Укрметалургпром» наголошує, що для України дуже важливим є
скасування цього 25%-го мита. Виробництво сталевої продукції та її поставки до США
забезпечують робочі місця нашим співвітчизникам – зокрема, металургійна та гірнича
промисловість надає можливість працювати 250 тис. осіб, які разом із членами їх родин
становлять близько 1 мільйона українських громадян, які залежать від цих галузей. Окрім
того, національний гірничо-металургійний комплекс генерує понад 35 млрд грн. податків, а
експорт металургійної продукції забезпечує валютні надходження до нашої країни. Так,
частка металургії в загальному експорті України до США складає 61%. Водночас, скасування
мита може створити передумови для перегляду соціальних стандартів для працівників
українського гірничо-металургійного комплексу. Єдиним виходом з ситуації, що склалася,
вбачається виведення української металопродукції з-під дії 25%-го мита з одночасним
отриманням безмитних квот на її поставки до ринку США. Такий крок у ніякому разі не
зашкоджуватиме національній безпеці США, оскільки частка України в структурі сталевого
імпорту до США складає менше 1%, а торговельне сальдо між Україною та Сполученими
Штатами є позитивним для американської сторони та перевищує 1 млрд дол. США. Тому, з
метою забезпечення подальшого розвитку провідної національної галузі та економічного
зростання України в цілому, вітчизняні металурги розраховують на підтримку Президента
Зеленського і звертаються до нього з проханням під час зустрічі з Президентом США
підняти питання про зацікавленість України отримати квоту на безмитні поставки
металовиробів в США та посприяти досягненню принципової згоди американської сторони
на відповідні переговори, а також доручити Кабінету Міністрів України та Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України відновити переговорний процес з офісом
торговельного представника США. Відзначимо, за даними Worldsteel, за 7 місяців 2019 р.
металургійними підприємствами країн світу вироблено 796,60 млн т чавуну, з яких 745,07
млн т доменним способом і 51,53 млн т методом прямого відновлення. Це на 3,92% вище за
показник аналогічного періоду 2018 р. (766,53 млн т). Перше місце, як і завжди, належить
Китайській Народній Республіці, металурги якої в січні-липні 2019 р. виплавили 473,45 млн
т чавуну, що на 6,54% перевершує показник 7 місяців 2018 р (443,57 млн т). Частка
китайського чавуну в світовому виробництві за січень-липень 2019 р. становить 59,4%.
Позиції інших країн-лідерів не змінилися.
Читати повністю >>>
За матеріалами ОП «Укрметалургпром»
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ІСД ще не визначився з покупцем Huta Czestochowa,
переговори тривають
28.08.2019

У "Донецьксталі" сподіваються спільно з "Метінвестом" вивести шахти
на новий безпечний і високотехнологічний рівень
25.08.2019

Керівництво ПрАТ "Донецьксталь", одним з основних акціонерів
якого є група "Метінвест", розраховує вивести роботу на шахтах на новий
безпечний і високотехнологічний рівень.
"За нашими плечима - багаторічний досвід, попереду - масштабні цілі. Переконаний,
разом ми зможемо не просто зберегти престиж шахтарської праці, а й виведемо
вугледобувну галузь нашого краю і всієї України на абсолютно новий безпечний і
високотехнологічний рівень", - йдеться в привітанні гендиректора "Донецьксталі" Ільдара
Салєєва працівників компанії з професійним святом - Днем шахтаря. Раніше Салєєв
повідомляв, що "Донецьксталь" прийняли до найбільшої Європейської асоціації вугілля
EURACOAL, компанія має намір в 2019 р інвестувати у виробництво $ 100 млн. "Це означає,
що європейські колеги високо оцінюють рівень розвитку нашої компанії і підприємствпартнерів, досвід і ті амбітні завдання, які перед нами стоять. Тільки в 2019р. ми інвестуємо
в розвиток і модернізацію $ 100 млн. А протягом наступних п'яти років реалізуємо низку
проектів, які дозволять збільшити видобуток удвічі. Це нові виклики і нові можливості для
всього колективу нашої компанії", - написав тоді Салєєв. Також повідомлялося, що АМКУ в
липні 2019 р. почав розгляд справ про концентрацію у вигляді придбання компанією
Metinvest B.V., холдингової компанії групи "Метінвест", понад 50% у статутному капіталі
ТОВ "Індастріал коал холдинг" LTD (ICH) і ТОВ "Шахта "Свято-Покровська №3" (Покровськ,
Донецька обл.). До угоди входить також опосередковане придбання Metinvest контролю над
ПАТ "Автопідприємство "Укрбуд" (Покровськ, Донецька обл.) і ПрАТ "Шахтобудмонтажне
управління №1" (Курахове, Донецька обл.). Група "Метінвест" у серпні 2018 р. офіційно
оголосила про покупку приблизно за $ 190 млн до 24,99% акцій кількох українських
активів, до складу яких входять підприємства з групи "Донецьксталь", що займаються
видобутком, збагаченням і продажем вугілля. Зі свого боку Fintest Trading Co Limited (Кіпр),
холдингова компанія групи "Донецьксталь", продала 40,847688% ПрАТ "Шахтоуправління
"Покровське" (Донецька обл., раніше – шахта "Червоноармійська-Західна №1"), а 57,2927%
акцій цього підприємства були переведені з ПрАТ "Донецьксталь" - метзавод" на ICH. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Interpipe Пинчука согласовал реструктуризацию
облигаций на $200 миллионов
28.08.2019

Компания "Интерпайп" получила согласие большинства держателей
еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2017 году на их
реструктуризацию путем выпуска новых евробондов на $82,1 млн.
"Согласие на предложения, изложенные в меморандуме о достижении согласия,
были получены от требуемой доли держателей облигаций", – указано в объявлении
компании. Данное решение о реструктуризации вступает в силу с 28 августа текущего года.
Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 г., ставка сохранена на уровне 10,25%
годовых. В рамках реструктуризации за каждые $1000 основной суммы существующих
облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма
выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн. Проценты по новым облигациям
будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в
срок до 31.12.2023 г. выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и
невыплаченные проценты. "Реализация самой реструктуризации остается предметом
дополнительных условий и эмитент рассчитывает в будущем сделать дополнительные
заявления относительно реализации реструктуризации", – отмечается в объявлении. Ранее
в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что из-за неблагоприятных рыночных условий и
влияния геополитических событий в регионе способность компании погашать долг
снизиласьь. В 2013 г. группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и
пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к
перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой ре структуризации. Согласно меморандуму, в целом к реструктуризации предлагается реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд, в том числе $1,17 млрд основной суммы, в $400
млн, в том числе $297,4 млн обязательств по еврооблигациям – в $82,1 млн. В этом объеме
также $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь", $125,4
млн – по кредитам на пополнение оборотного капитала, 4725,4 млн – по другим кредитам,
которые предложено реструктуризировать соответственно в $72,6 млн, $45 млн и $200,3
млн. Среди условий реструктуризации предусмотрена также пропорциональная выплата
держателям еврооблигаций суммарно $40 млн Exit fee. В рамках реструктуризации
акционер "Интерпайпа", бенефициаром которого выступает Виктор Пинчук и члены его
семьи, предоставит $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана. Кроме того, акционер обязался предоставить группе дополнительный буфер
ликвидности в размере $20 млн, если группа не выполнит прогнозы бизнес-плана и
рискует быть неспособной выполнить финансовые обязательства перед кредиторами за
счет собственных финрезервов. Группа также сможет получить кредит в $50 млн для
пополнения оборотного капитала. В документах также указывается, что новой
холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Ltd станет Interpipe Holdings Plc. Как
сообщалось, ранее в августе трубно-колесная компания "Интерпайп" подала документы в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange
Commission, SEC) о проведении реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Запрос компании на оформление реструктуризации – достижение Меморандума о
получении согласия (Consent Solicitation Memorandum) – датируется 14 августа 2019 года,
ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации состоится 29 августа 2019 года.
Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы – Interpipe Holdings Limited
(Кипр). Ранее стало известно, что "Интерпайп" в рамках реструктуризации намерен
увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн с процентной ставкой до 10,25%
годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31
декабря 2024 года. Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники
сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о
реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года. По
данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами
оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими
кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними
еврооблигациями с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и
инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по
которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа". "Интерпайп" с 2012 года не обнародует
финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited
является бизнесмен Виктор Пинчук.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД) наразі ще не
визначилася з покупцем металургійного комбінату Huta Stali Czestochowa
(Польща), що належить їй, переговори тривають.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління ISD Polska Костянтин
Литвинов у телефонній розмові з Польщі в середу, пропозиції потенційних покупців
розглядаються. "Меткомбінат Huta Czestochowa не продано. Це неправильна інформація,
пов'язана з неточним перекладом з польського видання, якому я пояснював ситуацію.
Процес не завершено, він триває - остаточного вибору ще немає", - пояснив співрозмовник
агентства. За його словами, одним із потенційних покупців Huta Częstochowa є китайська
компанія Sunningwell International Polska, яка запропонувала за підприємство 240 млн
злотих (близько $60 млн). "Водночас є ще кілька компаній, які також цікавляться
меткомбінатом. До того ж, це не чистий продаж, а продаж із банкрутством, тому потрібні
додаткові домовленості й формальності щодо низки супутніх моментів", - зазначив
Литвинов. Співрозмовник агентства припустив, що наступного тижня питання про
остаточний вибір інвестора буде вирішено. Як повідомлялося, ІСД підписала договір
купівлі-продажу меткомбінату Huta Czestochowa на початку липня 2005 року. Корпорацію
"ІСД" засновано в 1995 році. Вона інтегрованою холдинговою компанією, що володіє
пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації
входять Алчевський меткомбінат на НКТ, над яким втрачено контроль з кінця 2017 року, а
також ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина) і ISD-Huta Czestochowa (Польща).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Что скрывается за попыткой Метинвеста Ахметова и Новинского
купить несколько небольших компаний
30.08.2019

АМКУ начал рассмотрение весьма интересного дела, которое связано
с поглощением Группой Метинвест активов некогда могущественного
православного олигарха Виктора Нусенкиса.
Официально в компании Рината Ахметова и Вадима Новинского не комментируют
это заявление АМКУ. Но источники, знакомые с ходом дела, подтверждают, что это именно
Группа Метинвест в лице холдинговой компании Metinvest B. V. (Нидерланды) подала
заявку на концентрацию. НВ Бизнес решил разобраться зачем крупнейшему горнометаллургическому холдингу Украины покупать несколько небольших компаний.
Первый шаг. Осенью прошлого года Метинвест официально стал владельцем доли в
капитале группы «Донецксталь» в размере 24,9%. Остальные акции (или доли) были
распределены между несколькими кипрскими и виргинскими компаниями, бенефициары
которых неизвестны. Это Misandyco Holdings LTD, Mastino Trading LTD (обе — Кипр), Altana
Limited и Treimur Investments Limited (обе — Британские Виргинские Острова). Весьма
вероятно, что они близки к акционерам Метинвеста, который имеет опцион на выкуп
долей этих компаний. Из всех активов Нусенкиса наиболее привлекательны два: ЧАО
«Шахтоуправление «Покровское» (ранее — шахта «Красноармейская-Западная») и ЧАО
«Донецксталь-МЗ» (оба — Покровск, Донецкая область). Первое — крупнейшее в Украине
предприятие по добыче коксующихся углей, которые используются в металлургии.
Добывает более 4 млн тонн угля марки «К» в год. Второе владело старейшим
металлургическим заводом Украины — Донецким МЗ. С 2017 года акционеры не
контролируют имущество этого предприятия. Но метзавод, который остался в, так
называемой, ДНР — лишь один из филиалов этого юрлица. Второй, не менее значимый
филиал находится в Покровске, на контролируемой правительством Украины территории.
Это обогатительная фабрика «Свято-Варваринская», одна из крупнейших и наиболее
современных в Европе. Именно здесь обогащается уголь ШУ «Покровское» и после этого его
отправляют на коксохимические предприятия Группы Метинвест. Синергия в чистом виде.
Кто такой Нусенкис. Виктор Нусенкис — донецкий бизнесмен, которого называли
«православный олигарх». Это глубоко верующий человек, считается, что у него даже есть
церковный сан. Одной из особенностей его бизнеса было то, что он строил церкви и
часовни на всех своих предприятиях. А некоторые активы называл в честь святых.
Основным бизнес-активом Нусенкиса была группа компаний «Донецксталь», которая
объединяла металлургический завод «Донецксталь» (Донецк), Ясиновский и Макеевский
КХЗ (оба — Макеевка), Шахтоуправление «Покровское», обогатительную фабрику «СвятоВарваринская» (оба — Покровск) и ряд более мелких активов. Также ему принадлежали
небольшие активы в сельском хозяйстве и по производству продуктов питания. Большая
часть бизнес-активов находятся на территории Донбасса, которая временно не
контролируется правительством Украины. После 2017 года угольные предприятия,
которые остались на контролируемой части, испытывали большие финансовые сложности.
Не те юрлица? Но АМКУ рассматривает концентрацию частей в уставном капитале
ООО «Индастриал Коал Холдинг» и ООО «Шахта «Свято-Покровская № 3», которые
обеспечат превышение более 50% голосов в высших органах управления этих ООО. В
результате Metinvest B. V. также получит опосредованный контроль над ЧАО
«Автопредприятие «Укрбуд» и ЧАО «Шахтостроительное управление № 1». Это небольшие
компании, которые во время прошлогодней сделки достались новым владельцам как бы в
нагрузку. Но если внимательно посмотреть реестры Минюста и официальную отчетность
предприятий, то становится понятно, что позитивное решение АМКУ, вероятнее всего,
позволит Группе Метинвест получить контроль еще над одной компанией. Согласно
официальной отчетности ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», опубликованной на сайте
SMIDA.gov.ua, его крупнейшим акционером является ООО «Индастриал Коал Холдинг». Ему
принадлежит 57,29% акций угольной компании. Еще почти 9,99% акций напрямую владеет
Metinvest B.V. Остальные ценные бумаги распределены между тремя оффшорами. То есть
Группа Метинвест после сделки получит прямой и опосредованный контроль суммарно над
67% акций «Покровского». Структура владельцев «Донецкстали» пока не меняется. Но
новый менеджмент компании, перешедший из «Метинвеста», вроде бы неплохо
справляется со своими обязанностями и без оформления юридического контроля. Почему
Группа Метинвест спустя год решила оформить формальный контроль над угольной
компанией? Прошлой осенью инвестиционные аналитики отмечали, что 24,9% в капитале
группы «Донецксталь» позволяли контролировать ее деятельность и обеспечивать свои
потребности в коксующихся углях. Но при этом не нужно было консолидировать
отчетность этих юрлиц в отчетность Метинвеста. И это плюс. Так как инвесткомпания
Concorde Capital оценивала долги бизнесов Виктора Нусенкиса примерно в $1 млрд. Чтобы
понять изменения, произошедшие за год, нужно внимательно изучать отчетность ШУ
«Покровское». Возможно, финансисты Ахметова и Новинского смогли переоформить ее
долги на другие юрлица. Или, наоборот, убедились, что именно здесь нет критических
финансовых и юридических угроз для основного бизнеса. И дали добро на консолидацию
путем покупки долей у компаний-партнеров. Вопрос лишь в одном: почему это делается
столь скрытно, и в объявлении АМКУ нет ни слова о ШУ «Покровское»? Конечно, еще
существует вероятность, что ООО «Индастриал Коал Холдинг» совсем недавно избавилось
от акций «Покровского». Но такого объявления в официальной отчетности нет.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Канадский инвестиционный проект заинтересовал одну из
азиатских компании, которая вложит в него $50 млн
14.08.2019

Канадский проект по созданию нового железорудного производства в
Кривом Роге, который реализует Black Iron, заинтересовал одну из крупных
азиатских компании, которая якобы намерена вложить в него $50 млн.
"В сентябре 2019 года руководство Black Iron примет у себя азиатскую компанию
стоимостью несколько миллиардов долларов, которая выразила заинтересованность
инвестировать около $50 млн в акционерный капитал в обмен на получение контракта на
строительство. Эта группа уже завершила подробный анализ Шимановского проекта, что
привело к необязательному выражению заинтересованности, включая предложение о
финансировании на сумму $50 млн", - сообщается в пресс-релизе Black Iron, без уточнения
названия потенциального инвестора. Кроме того, отмечается, что финансовый консультант
Black Iron обратился к нескольким европейским экспортно-кредитным агентствам и
банкам с просьбой о выражении заинтересованности в предоставлении долгового
финансирования для строительства, и некоторые из этих групп заявили, что они сделают
это в конце августа. При этом, сообщается, что команда железорудного направления
Glencore обратилась к нескольким потенциальным компаниям, которые могут быть
заинтересованы в инвестировании вместе с ними в проект Black Iron, предложив совместно
с потенциальными инвесторами осуществить проверку проекта. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Рудник "Сухая Балка" нарастил производство
товарной железной руды на 0,8%

Ферросплавные предприятия будут лоббировать
свои интересы в новом парламенте
13.08.2019

Ферросплавные предприятия, владельцем которых является олигарх
Игорь Коломойский, намерены лоббировать свои интересы по поводу
снижения цен на электроэнергию в новом парламенте.
"Мы непременно будем использовать возможности для лоббирования интересов
ферросплавной отрасли Украины... Мы в прошлом году работали с прибылью, а в этом году
теперь работаем в "ноль", - сказал в ходе пресс-конференции генеральный директор
Никопольского ферросплавного завода Владимир Куцин. Однако гендиректор не смог
предоставить информацию о том, какая прибыль у предприятия была в прошлом году и
сколько предприятие инвестировало в модернизацию производства за последние
несколько лет для того, чтобы заранее снизить производственные затраты для работы в
условиях нового рынка электроэнергии. По его словам, предприятие ожидает снижения
цен на электроэнергию, поскольку при текущих тарифах для предприятия не выгодно
продавать продукцию за рубеж. Как сообщалось, сотни работников ферросплавных заводов
уже на протяжении нескольких дней проводят митинги под административными зданиями
НЭК "Укрэнерго", а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в
сфере энергетики и коммунальных услуг. Ранее Никопольский завод ферросплавов,
Запорожский завод ферросплавов и ряд других предприятий, которые контролирует
олигарх Игорь Коломойский, при помощи решений Окружного административного суда г.
Киева отменили для себя обязанность по оплате полной стоимости передачи
электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго".
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

16.08.2019

Рудник "Сухая Балка" в январе-июле 2019 г. нарастил производство
товарной железной руды на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 1,577 млн тонн.
В июле рудник произвел 209 тыс. тонн товарной руды, тогда как в предыдущем
месяце - 231 тыс. тонн. Рудник в 2018 г. нарастил производство товарной железной руды на
8,4% по сравнению с 2017 г. – до 2,725 млн тонн. "Сухая Балка" специализируется на добыче
железной руды подземным способом. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн
товарной руды в год. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На
руднике работает около 3,5 тыс. чел. Рудник входит в группу DCH А.Ярославского.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Британская Ferrexpo plc отчиталась
о росте производства
19.08.2019

Британская Ferrexpo plc в январе-июле 2019 года нарастила
производство товарных окатышей на 2,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 6,165 млн тонн.
Выпуск концентрата увеличился на 6,5% - до 7,712 млн т. В июле произведено 812
тыс. тонн окатышей, 1,113 млн тонн концентрата. В 2018 г. Ferrexpo увеличила суммарное
производство окатышей на 1,6% по сравнению с 2017 г. – до 10 млн 607,16 тыс. тонн. Как
сообщалось ранее, в 1 полугодии 2019 г. Ferrexpo нарастила чистую прибыль по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. на 78%, до $270 млн. Полугодовая выручка увеличилась на
28%, до $787 млн., за счет существенного роста цен реализации на железную руду на
условиях FOB, а также роста объемов продаж на 4%, до 4,990 млн. т. На фоне этого
показатель базовая EBITDA возрос на 59%, до $372 млн., при том что производственные
затраты C1 возросли на 11%, до $46/т, в связи с инфляцией в Украине и укреплением
гривни к доллару. Чистый долг Ferrexpo по состоянию на 30 июня 2019 г. снизился до $282
млн. по сравнению с $369 млн. на 30 июня 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Совместный бизнес Рината Ахметова и Игоря Коломойского
сократил добычу железной руды на 13%
21.08.2019

Криворожский железорудный комбинат в январе-июле 2019 г. снизил
выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. - до 2,519 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в июле КЖРК произвел 391 тыс. тонн
руды, тогда как в предыдущем месяце — 378 тыс. тонн. КЖРК в 2018 году снизил выпуск
товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017 годом — до 4,581
млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном
реализует продукцию ММК им. Ильича. Основным акционером КЖРК является компания
Starmill Limited, которой принадлежит 99,88% его акций. Starmill Limited в свою очередь
принадлежит группе СКМ Рината Ахметова и группе “Приват” Игоря Коломойского.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
СевГОК увеличил производство товарных
окатышей на 1,3%
21.08.2019

Северный ГОК в январе-июле т.г. увеличил производство товарных
окатышей, по оперативным данным, на 1,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 5,251 млн тонн.
За семь месяцев года выпуск концентрата возрос на 7,7% - до 7,120 млн тонн. В июле
СевГОК произвел 816 тыс. тонн окатышей, 1,042 млн тонн концентрата. Как сообщалось,
СевГОК в 2018 году увеличил производство товарных окатышей на 13,9% по сравнению с
2017 г.- до 8,450 млн тонн, но снизил выпуск концентрата - на 6,2%, до 10,660 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЦГОК нарастил выпуск товарных
окатышей до 1,4 млн тонн
21.08.2019

Центральный ГОК в январе-июле 2019 года нарастил выпуск
товарных окатышей, по оперативным данным, на 0,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 1,356 млн тонн.
За 7 мес. т.г. ЦГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,2% - до 2,495
млн тонн. В июле произведено 214 тыс. тонн окатышей и 373 тыс. тонн концентрата, тогда
как в предыдущем месяце - 207 тыс. тонн окатышей и 353 тыс. тонн концентрата. По
итогам 2018 года ЦГОК увеличил выпуск товарных окатышей на 2,3% по сравнению с 2017
г. - до 2,302 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата на 5,4% - до 4,415 млн
т. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины.
Специализируется на добыче и производстве железорудного сырья …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Ферросплавные заводы Игоря Коломойского
перешли на африканское сырье
14.08.2019

Никопольский
завод
ферросплавов
и
Запорожский
завод
ферросплавов используют марганцевую руду, произведенную в Украине, а
также импортное сырье, преимущественно поставляемое из Ганы.
“У нас импорта примерно 50%. 25-30% [от всего объема сырья] - ганская руда”, рассказал председатель правления НЗФ Владимир Куцин. Поставок из Австралии мало, так
как австралийская руда дорогая. “Немного Южной Африки, немного Габона. Но основное Гана”, - сказал Куцин, отвечая на вопрос об основных иностранных источниках сырья. На
Запорожском ЗФ доля импортной руды гораздо ниже. “Потребляем [сырье из Ганы].
Мелкую руду. Доля небольшая 5-7%, мы ее используем для понижения фосфора”, рассказал Павел Кравченко, председатель правления ЗЗФ. Основное сырье поступает с
украинских Марганецкого и Покровского ГОКов. Еще часть сырье предприятие берет со
шлаковых отвалов. Более низкая доля импорта на ЗЗФ по сравнению с НЗФ объясняется
отличиями в сортаменте выпускаемых ферросплавов. В частности, Никопольский ЗФ
выпускает продукцию с низким содержанием фосфора. Напомним, что в 2008 экс-акционер
ПриватБанка Геннадий Боголюбов купил одного из крупнейших в мире производителей
марганцевой руды - компанию Consolidated Minerals (Consmin) с основными активами в
Австралии и Гане. Сделка оценивалась приблизительно в $1,2 млрд. Однако в ноябре 2016
года накануне национализации ПриватБанка Боголюбов подписал соглашение о продаже
компании китайской China Tian Yuan Manganese Limited, “дочке” Ningxia Tianyuan Manganese
Industry Co., Ltd. (TMI). Тогда уточнялось, что китайская компания также предоставляет
связанной с Боголюбовым компании Grizal Enterprises Limited возможность в течение 10
лет после завершения сделки покупать до 600 тыс. тонн (+/- 10%) марганцевой руды в год
с месторождений в Гане. Никопольский и Запорожский ЗФ входят в сферу влияния Игоря
Коломойского, который вместе с Геннадием Боголюбовым был акционером ПриватБанка …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Никопольский ферросплавный сократил
выпуск продукции
20.08.2019

Никопольский завод ферросплавов сократил выпуск продукции на
4,8%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», которое ссылается на
Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.
Согласно информации, полученной Nikopolnews, сокращение произошло в период с
января по июль 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный
период НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 7,5% - до 409,58 тыс. тонн, но нарастил
ферромарганца - на 26,3%, до 26,33 тыс. тонн. Кроме того, завод увеличил выпуск других
ферросплавов на 81,9% - до 11,46 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, НЗФ в 2018 году
увеличил выпуск продукции на 3,6% по сравнению с 2017 г. - до 788,98 тыс. тонн, в том
числе нарастил выпуск силикомарганца на 7,1% - до 735,69 тыс. тонн, однако снизил
ферромарганца - на 45,4%, до 40,14 тыс. тонн. Также завод увеличил выпуск других
ферросплавов в 9,3 раза - до 13,15 тыс. тонн. НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по
производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для
производства ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 г. в
результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам nikopolnews.net
Запорожский завод ферросплавов увеличил
выпуск продукции на 8,6%
20.08.2019

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-июле 2019 года
увеличил выпуск продукции на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 155,88 тыс. тонн.
За семь месяцев завод нарастил выпуск силикомарганца на 17,1% - до 82,69 тыс.
тонн, ферросилиция - на 0,9%, до 46,71 тыс. тонн, ферромарганца - на 0,7%, до 22,29 тыс.
тонн. При этом предприятие снизило производство марганца металлического на 6,1% - до
4,19 тыс. тонн. В информации компании сообщается о проведении конкурса по отбору
аудитора для аудита финансовой отчетности общества за период с 1 января по 31 декабря
2019 г. Конечный срок подачи конкурсных предложений - 29 августа 2019 г. Как
сообщалось, ЗЗФ в 2018 г. снизил выпуск продукции на 7,2% по сравнению с 2017 г. - до
246,19 тыс. тонн, в том числе нарастил выпуск силикомарганца на 0,3% - до 123,95 тыс.
тонн, но снизил ферросилиция на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн, ферромарганца - на 4,2%, до
39,34 тыс. тонн. При этом предприятие снизило производство марганца металлического на
2,4% - до 7,46 тыс. тонн. ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции.
Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в
страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. Марганцевую руду предприятие импортирует с целью
достижения требуемого химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, НЗФ,
Стахановского ЗФ (находится на НКТ), Покровского (ранее - Орджоникидзевского) и
Марганецкого ГОКов до национализации организовывал ПриватБанк.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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МК "Азовсталь" завершил реконструкцию аспирации в дробильном
отделении участка сыпучих и ферросплавов
23.08.2019

Днепроспецсталь: производственные
итоги июля 2019 г.
16.08.2019

В июле 2019 г. завод сдал 18 752 т стали, что на 13,9% выше уровня
прошлого месяца. За этот же период на Предприятии произведено 13 466 т
проката, что на 6,5 % больше, чем в июне 2019 года.
Общая стоимость товарной продукции, произведенной в июле 2019 г., составила 673
052 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 1,5 % выше показателя прошлого месяца. За
семь месяцев 2019 года на Предприятии сдано 125 983 т стали (на 14,8% меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года) и произведено 87 579 т проката (на 10,9% меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года). За семь месяцев 2019 года производство
товарной продукции составило 4 972 673 тыс. грн., что на 12,4% меньше аналогичного
периода 2018 года. По итогам работы за период январь-июль 2019 года показатель
рентабельности по заводу – отрицательный.
Читать полностью >>>
По материалам Днепроспецстали
Метзавод Виктора Пинчука сократил
выплавку стали на 5,8%
18.08.2019

Завод “Интерпайп Сталь” в январе-июле 2019 года сократил выплавку
стали, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года — до 549 тыс. тонн.
В июле выплавлено 73 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 75 тыс.
тонн. Объем производства круглой стальной заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс.
тонн, что на 15% выше, чем за предыдущий год. “Интерпайп” входит в десятку крупнейших
в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять активов:
“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, “Интерпайп Новомосковский
трубный завод (НМТЗ)”, “Интерпайп Нико-Тьюб”, “Интерпайп Днепропетровский Втормет”
и электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь”. Конечным собственником
Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" сократило
выпуск непрерывнолитой заготовки в 2,9 раза
19.08.2019

Завод "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-июле 2019
года сократило выпуск непрерывнолитой заготовки в 2,9 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 62 тыс. тонн.
С января по середину марта предприятие полностью простаивало и частично
возобновило работу с середины марта текущего года, в настоящее время работает на треть
мощности. При этом в июле было произведено 10 тыс. тонн заготовки, в июне - 14 тыс.
тонн, в мае - 10 тыс. тонн, в апреле - 17 тыс. тонн, в марте - 11 тыс. тонн. Ранее причиной
сложившейся ситуации называли рост цен на лом черных металлов, что делало
невыгодным производство продукции. "Электросталь" в 2018 году сократила производство
непрерывнолитой заготовки на 34,2% по сравнению с 2017 г. - до 289 тыс. тонн. Донецкий
металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 г. начал испытывать нехватку покупной стальной
заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято
решение
построить
сталеплавильное
предприятие
"Электросталь".
ДМПЗ
специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката,
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МК "ArcelorMittal Кривой Рог" увеличил выпуск
общего проката на 17,1%
20.08.2019

ArcelorMittal Кривой Рог по итогам января-июля 2019 г. увеличил
выпуск общего проката, согласно оперативным данным, на 17,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,661млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали за семь месяцев возросла
на 26,3% - до 3,138 млн тонн, чугуна - на 28%, до 3,076 млн тонн. При этом производство
агломерата увеличилось на 26,9% - до 5,664 млн тонн, товарной железной руды снизилось
на 3,7% - до 527 тыс. тонн, но возросло железорудного концентрата - на 7,1%, до 5,780 млн
тонн, кокса - на 10,1%, до 1,629 млн тонн. В июле произведено 427 тыс. тонн проката, 513
тыс. тонн стали, 498 тыс. тонн чугуна, 874 тыс. тонн агломерата, 75 тыс. тонн товарной
железной руды, 825 тыс. тонн железорудного концентрата и 206 тыс. тонн кокса. Ранее
"ArcelorMittal Кривой Рог" заявлял, что в июле электроэнергия возросла в среднем на 20%
по сравнению с июнем, что отрицательно сказалось на себестоимости выпускаемой
продукции: ощутимый рост затрат по этой статье негативно сказывается на себестоимости
продукции предприятия после введения правительством с 1 июля новой модели оптового
рынка электроэнергии, а также изменения тарифа за передачу электроэнергии (до 347,43
грн/МВт час). При этом компания уточняла, что ежемесячно она потребляет от 300 до 340
млн кВт-ч в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных
агрегатов. В пресс-релизе АМКР во вторник со ссылкой на начальника управления закупки
сырья администрации по снабжению Олега Айко констатируется, что на совещании у
президента Украины промышленникам пообещали до 1 октября снизить тарифы на
электроэнергию. "Нас заверили, что до 1 октября промышленным предприятиям снизят
тарифы на электроэнергию на 15-20%. В этой встрече участвовали не только
представители Кабмина и профильных ведомств, но и основных производителей
электроэнергии. Мы признательны Офису президента, что они пригласили нас на встречу и
дали возможность обозначить позицию крупных промпредприятий, поскольку для нас это
крайне острая тема", - отметил Айко, который участвовал в совещании в Офисе президента
по сложившейся ситуации на рынке электроэнергии после ввода с 1 июля новой модели
оптового энергорынка. По его словам, в мире общий тренд на снижение цен на
энергоресурсы и сырье для металлургии - и на этом фоне рост затрат на электроэнергию с
1 июля на 20% ухудшает позиции украинских экспортеров на мировых рынках. Кроме того,
такой скачок цен негативно отразится на всей украинской экономике. Поэтому на
совещании обсуждались разные возможности для снижения цен на электроэнергию.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Металлургический комбинат "Азовсталь" завершил реконструкцию
аспирации в дробильном отделении участка сыпучих и ферросплавов
конвертерного цеха. Об этом сообщает minprom.ua
Как говорится в сообщении группы компаний "Метинвест", в состав которой входит
завод, в рамках проекта стоимостью 8,1 млн грн. установлено очистное оборудование
немецкой фирмы Lamellen–Jet. Сейчас проводятся пусконаладочные работы. Результаты
замеров при работе новой аспирации подтверждают, что степень очистки соответствует
лучшим европейским практикам. "Для нас было важно значительно снизить выбросы пыли
в атмосферу. Поэтому выбирали максимально эффективное и современное оборудование.
Также, чтобы выполнить экологические обязательства перед жителями города и при этом
не останавливать конвертерный цех на период реконструкции, мы закупали уже
дробленые материалы по стоимости на 20% выше, чем если бы подготавливали в
отделении цеха. Экологизация металлургического производства – реальная задача, мы
делаем уверенные шаги к чистому и современному металлургическому производству", –
подчеркнул гендиректор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили. К реконструкции
аспирации в конвертерном цехе "Азовстали" приступили в 2017 г. Для установки нового
очистного оборудования демонтировали старую аспирационную установку и изменили
систему подачи материалов. Построили компрессорную и шкаф управления для подачи
воздуха на новый карманный фильтр производительностью 11 000 куб. м/ч.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Кредиторы потребовали от Алчевского
комбината ИСД 125 млрд
28.08.2019

Хозсуд Луганской обл. возобновил дело о банкротстве ПАО "Алчевский
металлургический комбинат", ввел мораторий на удовлетворение
требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом.
Согласно судебным материалам, ранее суд получил заявления ряда компаний с
кредиторским требованиями к "Алчевскому меткомбинату" на общую сумму около 125
млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance. В том числе кипрская Margit
Holdings Limited (связана с российским ВЭБом) заявила требования к предприятию на 75,8
млрд грн, кипрские Indumet Limited – на 28,9 млрд грн, Landmont Limited – на 3,85 млрд грн,
Flodinal Limited – 1,8 млрд грн, "Ричком Лимитед" – 1,55 млрд грн. Кроме того, заявленные
требования французского Societe Generale составляют 1,4 млрд грн, BpiFrance Assurance
Export – 779 млн грн, Raiffeisen Bank International AG (Австрия) – 606 млн грн, Puyang
Refractories Group Co, Ltd (КНР) – 280 млн грн, ING DIBA AG (Германия) – 271 млн грн, Alwen
Trading Limited (Британские Виргинские острова) – 258 млн грн. ПАО "Днепровский
металлургический комбинат" заявило о требованиях на 5,27 млрд грн, ПАО "Алчевский
коксохимический завод" – 1,84 млрд грн, ООО "Луганское энергетическое объединение" –
871 млн грн, ООО "Сотис-Групп" – 650 млн грн, ООО "Инвестиционно-Кредитный Альянс" –
311 млн грн, ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" – на 295 млн грн. Алчевский металлургический
комбинат входит в корпорацию "ИСД", основными контролерами которой с 2010 г.
считаются структуры, близкие к российской госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ.РФ).
Среди миноритариев "ИСД" – Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Как сообщалось, в августе
Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз
Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан
виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа. Мосгорсуд также
удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – российской некоммерческой
организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии
переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей. В целом ВЭБ оценивал расходы на
покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд. В
декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над активами ПАО "Алчевский
металлургический комбинат", находящимися на оккупированной части Донбасса. По
данным СМИ, меткомбинат находится под контролем структур Сергея Курченко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Группа Метинвест инвестирует в надежность
промышленного оборудования
29.08.2019

Завершился плановый капитальный ремонт доменной печи № 2
металлургического комбината имени Ильича Группы Метинвест. Стоимость
восстановительных работ на второй домне - 48 млн грн.
Чтобы вернуть оборудование второй доменной печи в проектное состояние,
понадобилось 13 суток. Работы велись сотрудниками «Метинвест-Промсервис». Во время
капремонта проведена замена запорной арматуры системы испарительного охлаждения
печи, наклонного моста и оборудования литейного двора. Завершен ремонт-ревизия
оборудования колошника и пылеуловителя. Отремонтирована скиповая лебедка и лебедка
конусов. Выполнили промывку печи и замену водоохлаждаемых скоб. После чего внутри
шахты доменной печи с использованием робота восстановили ее футеровку. Параллельно
восстановили систему густой смазки по комплексу печи. Огнеупорщики провели
частичный ремонт футеровки воздухонагревателей. Завершился ремонт монтажом нового
засыпного устройства. Доменную печь уже задули, теперь она работает как часы.
«Плановые капитальные и предупредительные ремонты хорошо себя зарекомендовали.
Благодаря комплексной профилактике основных узлов промышленных агрегатов
поддерживается бесперебойная работа оборудования. А главное, обеспечиваются
безопасные условия труда сотрудников», - отметил генеральный директор меткомбината
имени Ильича Тарас Шевченко. Напомним, ММК построил две новые энергоэффективные
вентиляторные градирни, которые экономят природные ресурсы, инвестировав в проект
55,1 млн грн. Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook, одна из градирен охлаждает
воду для ЛПЦ-1700 и ЦХП - ее устройство позволяет оперативно менять параметры работы
и получать воду нужной температуры. Вторая градирня подает охлажденную воду в
кислородный цех - оснащена сверхточным современным оборудованием и способна
охладить воду в самые жаркие дни до +28°С. "После запуска двух новых полностью
автоматизированных агрегатов на меткомбинате подпитка оборотного цикла трех цехов из
реки Кальмиус снизилась в три раза", - констатируется в пресс-релизе компании.
Читать полностью >>>
По материалам mrpl.city, fixygen.ua

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

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

БАЙЄР виділить 300 тис грн на
соціальні проекти в Україні

Avellana Gold предупредила рейдеров и коррупционеров
об угрозе санкций США
27.08.2019

Все причастные к рейдерской атаке на американское предприятие
Avellana Gold могут быть внесены в санкционный список США. Об этом
заявил генеральный директор Avellana Gold Браян Сэвэдж.
Как сообщалось, Avellana Gold планирует инвестировать в украинскую экономику
свыше $150 млн. Компания работает на Мужиевском полиметаллическом месторождении
на Закарпатье и уже построила там современную обогатительную фабрику, которая
обеспечит работой местных жителей. Avellana Gold также за собственные деньги намерена
устранить последствия экологического бедствия, спровоцированного предыдущим
предприятием-банкротом. "С апреля 2019 г. американский инвестор подвергся рейдерской
атаке со стороны специально созданной в Великобритании фирмы Gofer Mining PLC.
Собственники фирмы-рейдера подали ложные данные в реестр в Великобритании, а также
обманным путем приписывают себе отношение к известному банку Barclays и британской
королевской семье. Но глава Британо-Украинской торговой палаты Бейт Томс в интервью
СМИ опроверг информацию о причастности рейдеров из Gofer Mining PLC к известному
банку Barclays, к любым другим членам королевской семьи и назвал такую информацию
обманом", - говорится в сообщении. Avellana Gold выразила обеспокоенность угрозой для
американских инвестиций и для инвестиционного климата в Украине из-за участия
представителей власти в "рейдерских атаках". Речь идет как о местных чиновниках и
судьях, так и о представителях центральной власти. В своем обращении американский
инвестор назвал "рейдеров" из Gofer mining PLC и близких к ним структур "опытной
группой преступников, которые преследуют цель навредить Avellana Gold и пользуются
поддержкой коррумпированных судей и чиновников". …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ОГХК увеличивает выпуск продукции на ИГОКе
после начала разработки новых участков
28.08.2019

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) увеличивает
выпуск продукции на ИГОКе после начала разработки новых участков,
выделенных на эти цели правительством в конце 2018 года.
Как сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на директора ИГОКа Виктора
Сивченко, в августе комбинат выйдет на рекордный выпуск ильменита из новых участков
карьера №8 - объемы существенно повлияют на производственные показатели филиала и
улучшат экономику предприятия. При этом уточняется, что на фабрике карьера №8 ИГОКа
предполагается в августе произвести 11,077 тыс. тонн ильменитового концентрата с
повышенным содержанием ильменита. "В планах на август мы закладываем, и не без
оснований, получение 11,077 тыс. тонн нового ильменитового концентрата. Это означает
почти полную загрузку перерабатывающих мощностей фабрики карьера №8, что очень
положительно повлияет на экономические показатели этого участка производства", говорит директор, которого цитирует пресс-служба. По его словам, в последнее время на
старых участках фабрика загружалась только наполовину. Так, выпуск концентрата в
марте-апреле текущего года не превышал 4,179 тыс. тонн и 5,338 тыс. тонн в месяц
соответственно. Завершающиеся запасы не позволяли фабрике получить полноценную
загрузку, что снижало экономику филиала в целом. Дополнительной положительной
новостью для обогатителей фабрики карьера №8 стало обнаружение содержания
титановых руд в породах с новых участков. В породах, которые перерабатываются в этом
месяце, содержание ильменита составляет 7,3%, отмечает Сивченко. В рудах, которые
ранее поступали на обогащение, содержание ильменита не превышало 5,23%. Это позволит
произвести больше готовой продукции из тонны новой руды, что положительно повлияет
на экономику производственного процесса иршанского филиала. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Демпинговая маржа китайских труб
в Украине составляет 86%
19.08.2019

Демпинг китайских поставщиков для бесшовных горячекатанных
труб, которые реализуются в Украине, составляет 86%. Об этом рассказал
директор по экономике и финансам “Интерпайпа” Денис Морозов.
В мае Минэкономразвития начало антидемпинговое расследование в отношении
импорта в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая по
заявке заводов “Интерпайпа”. По оценкам трубно-колесной компании, за последние 4 года
китайский импорт бесшовных г/к труб в Украину вырос более чем в 4 раза. В 2018 г. объем
поставок из Китая составил 32 тыс т. Это практически 50% всего украинского импорта,
отметил Морозов. “В 2019-м прогнозируется дальнейший рост импорта, и это уже видно по
итогам 1 полугодия”, - отметил он. Рост поставок из КНР Морозов объясняет агрессивным
подходом к продажам, а также политикой других стран-потребителей трубной продукции,
которые уже защитили свои рынки. “После введения США и ЕС ограничительных мер,
ожидается существенное перераспределение экспортных потоков китайских труб на рынки, на которых нет защитных барьеров. А на украинском рынке для дальнейшего существенного роста импорта продукции из Китая нет никаких препятствий”, - сказал Морозов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Трубный завод Виктора Пинчука скорректировал
отчет за первое полугодие
30.08.2019

ПАО “Интерпайп НТЗ” по итогам 6 мес. т.г. увеличило консолидированную чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом
2018 года — до 1 млрд 946,095, пишет Интерфакс-Украина.
Чистый доход за этот период вырос на 7,7% - до 7 млрд 639,763 млн грн (ранее
указывался доход 7 млрд 639,538 млн грн). Нераспределенная прибыль к концу первого
полугодия 2019 года составила 2 млрд 206,297 млн грн (ранее - 2 млрд 179,063 млн грн).
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 2018 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
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Компанія «Байєр» оголосила результати шостого щорічного конкурсу
програми соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього». Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Програма соціальних інвестицій була започаткована у 2013 для підтримки ініціатив
сільських громад. Основна місія програми – поліпшення життя людей у сільській місцевості
шляхом згуртування громад, підвищення громадської свідомості та соціальної активності
для вирішення місцевих проблем. На підтримку двох соціальних проектів, які перемогли у
конкурсі, виділять 300 тисяч гривень. Проекти, спрямовані на допомогу дітям з особливими
потребами та поглиблення знань школярів з біології та природознавства, будуть здійснені
у Вінницькій та Житомирській областях. «Я радий, що ми зараз оголошуємо результати вже
шостого конкурсу програми «Україна – житниця майбутнього». І особливо приємно, що
здійснені з нашою допомогою за ці роки проекти долучилися до вирішення місцевих
проблем громад у більшості областей України, - зазначив Франк Хатке, керівник Аграрного
підрозділу компанії «Байєр» в Україні, - Хоча ми усвідомлюємо, що одна компанія не зможе
вирішити усі проблеми українського села, але сподіваємося, що наша програма надихає
людей брати більш активну участь у поліпшенні життя у власних громадах». «Байєр» - це
міжнародна компанія, що працює в сферах охорони здоров’я та сільського господарства.
Продукти й послуги компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього
життя. «Байєр» дотримується принципів сталого розвитку та є соціально та етично
відповідальною компанією. У 2018 фінансовому році група компаній «Байєр» налічувала
близько 117 тис. працівників, а обсяг продажів становив 39,6 млрд євро. Сума капітальних
витрат за рік сягнула 2,6 млрд євро, витрати на дослідження та розробки - 5,2 млрд євро.
«Байєр» в Україні є частиною глобального концерну «Байєр АГ» зі штаб-квартирою в
Леверкузені (Німеччина). В Україні компанія «Байєр» розпочала роботу з 1992 р. Близько
500 професійних співробітників працюють для того, щоб представити інноваційні
продукти та знання про них для українських споживачів. «Байєр» в Україні представлений
на сьогодні такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних
препаратів, аграрний підрозділ, відділ захисту здоров’я тварин. Аграрний напрямок
компанії «Байєр» є одним із лідерів у сфері засобів захисту рослин на ринку України, а
також виробляє в Україні та імпортує до України якісне та високопродуктивне насіння
кукурудзи, ріпаку та овочів. Насіння кукурудзи та ріпаку представлене в Україні брендом
DEKALB, насіння овочів - брендами «Семініс» та «Де Ройтер». Важливим фокусом діяльності
аграрного підрозділу є розвиток цифрового сільгосподарства та точного землеробства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Нефтехимическая компания «Карпатнефтехим»
асширяет производство
15.08.2019

Предприятие «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано-Франковская обл.)
заканчивает строительство пилотной установки производства оксида
пропилена мощностью 2,7 тыс. т готовой продукции в год.
Пуск установки в эксплуатацию ожидается в ІІІ квартале 2019 г., говорится в заявке
предприятия на проведение оценки влияния на окружающую среду, обнародованной на
сайте Минэкологии. Оксид пропилена будет производиться из пропилена собственного
производства и перекиси водорода, который на первом этапе планируется закупать у
сторонних организаций. После реализации этого проекта в дальнейшем планируется
строительство промышленной установки по производству оксида пропилена мощностью
130 тыс. тонн в год и установки по производству перекиси водорода мощностью 90 тыс.
тонн в год. Оксид пропилена используется в химической промышленности для синтеза
полимерных материалов. Как сообщалось ранее, танкер Histria Atlas с 30 тыс. тонн
прямогонного бензина (нафты) для нефтехимического предприятия «Карпатнефтехим»
прибыл в порт Черноморска (ранее Ильичевск). Судно загружено в порту Бургас (Болгария)
11 августа. Вечером 12 августа оно пришвартовалось возле причала «Черноморского
топливного терминала». Поставка сырья непосредственно на предприятие будет
осуществляться по железной дороге. Это вторая поставка нафты на терминал в
Черноморске, до этого «Карпатнефтехим» получал сырье через Одесский морской порт.
Импорт через Черноморск начался в июле 2019 г. В «Консалтинговой группе А-95»
сообщили, что в прошлом месяце через «Черноморский топливный терминал» на
«Карпатнефтехим» поступило примерно 10 тыс. т нафты. Всего в июле нефтехимическое
предприятие получило по железной дороге 46 тыс. т прямогонного бензина: 31 тыс. т через
порт Одессы, 10 тыс. т через Черноморск и 5 тыс. т из Беларуси. По данным «А-95», после
вступления в силу российских санкций в отношении Украины с июня этого года
«Карпатнефтехим» прекратил импортировать прямогонный бензин из России, 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 сообщало издание 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 3220 человек.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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Під Львовом можуть закрити
величезну копальню
16.08.2019

На ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"
обговорено безпечні методи консервації рудника №2. Про це розповіли у
Головному управлінні Держпраці у Львівській обл.
Безпечні методи консервації обговорили на нараді з керівництвом "Полімінерала".
Під час зустрічі обговорили заходи, яких слід вжити з метою забезпечення безпеки людей
та збереження будівель, споруд, інших об’єктів, що перебувають в зоні шкідливого впливу
копальні. На ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие" Полиминерал "(Львовская
обл.) обсудили безопасные методы консервации рудника №2. Об этом рассказали в
Главном управлении Гоструда во Львовской обл. Методы консервации обсудили во время
совещания с руководством "Полиминерала". Во время встречи, в частности, разговаривали
о мерах, которые необходимо принять для обеспечения безопасности людей и сохранности
зданий, сооружений, других объектов, находящихся в зоне вредного влияния рудники.
Стебницьке ДГХП "Полімінерал" належить до екологічно небезпечних об’єктів. Площа
гірничого відводу становить 1290 га. Родовище розроблялося двома рудниками — № 1 та
№ 2. На 1986 рік родовище налічувало запаси калійних руд у обсязі 1,1 млрд тон. 14 вересня
1983 р. після сильного дощу відбувся прорив ґрунтової дамби хвостосховища між пікетами
7 та 8. Величезна маса висококонцентрованої ропи та твердих відходів (мулу) ринула у
басейн р. Солониці, а з неї - у р. Тисменицю, й далі, у Дністер та Чорне море. Сумарна маса
цього викиду становила понад 5 млн т, це був селевий потік з потужним гідравлічним
напором. Величезна маса соляних відходів забруднила всю навколишню територію (річки,
сади, городи, поля, ліси). Це завдало величезної шкоди флорі й фауні району, а також
гідробіонтам річок Солониці, Тисмениці, Дністра та Чорного моря.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.sq.com.ua
СМИ: Важнейшее предприятие в Днепропетровской обл.
будет принадлежать Коломойскому
19.08.2019

В пятницу, 16 августа, в Днепропетровском облсовете прошла сессия,
на которой проголосовали за приватизацию Аульской хлоропереливной
станции. Об этом сообщает портал dnepr.info
Аульская хлоропереливная станция обеспечивает жидким хлором водоочисные
предприятия Украины. Это стратегическое предприятие также обеззараживает воду части
Белоруссии и Молдовы. Сейчас АХС находится в коммунальной собственности громады и
сдается в аренду трудовому коллективу — договор заключен на годы вперед. Однако, в
облсовете состоялась очередная попытка проголосовать за приватизацию предприятия. В
феврале этого года на сессии облсовета в повестке дня в одном из блоков также
присутствовал этот вопрос. Некоторые депутаты выразили протест и попросили
голосовать за приватизацию отдельно, однако их было меньшинство. Остальные нардепы
проголосовали за блок, в котором был и этот вопрос, поэтому решение было принято. На
минувшей сессии этот вопрос опять был вынесен на обсуждение. Инициатором
приватизации выступило предприятие «ДнепрАзот», обратившееся с соответствующим
письмом к председателю облсовета Глебу Прыгунову. Справка dnepr.info: «ДнепрАзот»
принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. В 2018 году предприятие «засветилось» в
скандале, когда прекратило производство жидкого хлора, оставив без необходимого
реагента все водопроводно-канализационные хозяйства Украины, создав реальную угрозу
оставить без питьевой воды почти 20 млн. граждан. Депутатов не остановило ни
скандальное имя предприятия-инициатора, ни то, что с трудовым коллективом на годы
вперед заключен договор об аренде. За приватизацию проголосовали все нардепы.
Читать полностью >>>
По материалам dnepr.info
На денатурированный спирт для производственных нужд
будет действовать нулевой акциз
19.08.2019

Кабмин 14 августа принял постановление о Перечне продукции
химического и технического назначения, на производство которой
используется спирт этиловый денатурированный.
"На заседании Правительства принято постановление, которым принят Перечень
продукции химического и технического назначения, на производство которой
используется спирт этиловый денатурированный. Так, производители продукции, которая
вошла в этот перечень будут иметь возможность покупать спирт по нулевой ставке
акцизного налога", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной
политики и продовольствия. Также постановлением утвержден перечень добавок для
денатурации спирта и условия денатурации продукции химического и технического
назначения и парфюмерно-косметической продукции. Постановление подготовлено
Минагрополитики с целью реализации Закона Украины «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины
относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и
сборов». Реализация постановления, уверены в министерстве, создаст благоприятные
условия для увеличения спроса на спирт этиловый и будет способствовать развитию не
только спиртовой отрасли, но и смежных отраслей.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Государственная фискальная служба Украины
взялась за «Ривнеазот»
21.08.2019

Государственная фискальная служба заподозрила химзавод Дмитрия
Фирташа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных раз мерах. Об этом
пишет Егор Кажанов на портале oligarh.media
В августе Шевченковский райсуд Киева разрешил следственному управлению
финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС получить доступ к
финансовой документации «Ривнеазот», касающейся операций предприятия с компаниями
Ostchem Holding Limited (Кипр) и NF Trading (Швейцария) в 2013-2014 гг. Сделано это было
в рамках уголовного производства №32019100110000052, которое ГФС открыло в мае 2019
г. в отношении должностных лиц «Ривнеазота» по признакам преступления в ч. 3 ст. 212 УК
Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Основанием для
открытия уголовного производства стал акт о результатах проверки ЧАО “Ривнеазот” по
вопросам начисления и уплаты налогов при осуществлении операций импорта природного
газа от Ostchem Holding Limited (Кипр) за период с 01.09.2013 по 31.12.2013 и экспорта
минеральных удобрений в пользу NF Trading AG (Швейцария) за период с 01.09.2013 по
31.12.2014. Согласно ему, должностные лица ОАО “Ривнеазот” в ходе этих операций
занизили налог на прибыль в сумме 56,37 млн грн, то есть в особо крупных размерах. Во
время досудебного расследования ГФС установила, что, “Ривнеазот”, NF Trading AG и
Ostchem Holding Ltd являются связанными лицами, которое контролируются владельцем
Group DF Дмитрием Фирташем. Таким образом, хозяйственные операции трех структур
были признаны контролируемыми. В ГФС выяснили, что еще в марте 2011 “Ривнеазот”
заключил контракт на поставку природного газа российского происхождения с Ostchem
Holding Limited. Последняя структура отгрузила в адрес завода газ по цене $430 за 1 тыс. м³.
При этом ООО “Газпром-Экспорт” (РФ) декларировал поставку газа в 2013 г. на таможенную
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территорию Украины в адрес Ostchem Holding Ltd по цене $268,5 за 1000 м³. «Проведенным
анализом пунктов контрактов, заключенных между ООО “Газпром-экспорт” и Ostchem
Holding Limited… установлена их идентичность с основными пунктами контракта от
10.03.2011 № 393 и дополнительных соглашений к нему, заключенных между “Ривнеазот”
и Ostchem Holding Limited. Таким образом установлено, что контрактодержатель – Ostchem
Holding Limited – не выполняет каких-либо функций, которые могли повлиять на
увеличение цены продажи природного газа…Чистая рентабельность контролируемой
сделки с Ostchem Holding Limited превышает максимальное значение рыночного диапазона
чистой рентабельности сопоставимых компаний на 30,34%» – заключили в ГФС. Кроме
того, налоговики изучили контракты “Ривнеазота” на поставку аммиака от 27.02.2014 и
03.04.2014 с NF Trading AG, установив отклонение стоимости и рентабельности в 2014 г. от
минимального значения рыночного диапазона, что привело к занижению доходов завода, и
сокращению базы налога на прибыль. ...
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
АМКУ рассматривает вопрос приобретения
50% доли в УК "Файдаль Украина"
22.08.2019

АМКУ рассматривает вопрос приобретения физлицом-гражданином
Украины 50% доли в уставном капитале производителя лакокрасочных
материалов ООО "Файдаль Украина" (Киев).
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания АМКУ 22 августа. По
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 22
августа владельцами компании в равных долях и конечными бенефициарами являются
Сергей Хоменко и немецкая Feidal GmbH Lacke+Farben. ООО "Файдаль Украина" создано в
1998 году. По информации на сайте компании, "Файдаль Украина" является официальными
дистрибьютором немецкой лакокрасочной продукции Feidal, в 2004 году в Брусилове
(Житомирской обл.) был открыт завод по производству лакокрасочных материалов.
Зарегистрированный капитал ООО составляет 210 тыс. грн. Как известно, предприятие
FEIDAL GmbH Lacke + Farben – один из ведущих производителей лакокрасочного материала в
Европе, более 80 лет успешно работает на этом рынке. Наиболее крупные заводы
компании находятся в городах: Дюйсбурге, Крефельде, Дрездене, Дортмунде, в
промышленной федеративной земле Германии — в Северном Рейне, Вестфалии. Также
основано и успешно развивается совместное производство в Польше, России, Украине.
Немецкая продукция заслужено завоевала репутацию качественной, долговечной и
экологически чистой (отмечена европейским знаком экологичности "Голубой ангел"). С
1998 года «Файдаль Украина» является официальным дистрибьютором “FEIDAL GmbH
Lacke+Farben” на территории Украины. В начале 2004 года было организовано и успешно
развивается совместное немецко-украинское предприятие по производству лакокрасочной
продукции в Украине. По официальным данным Государственного комитета статистики
Украины предприятие "Файдаль Украина" получило статусы "Підприємство Року 2010" и
"Підприємство Року 2011". ООО "Файдаль Украина" имеет производственную базу в
г.Брусилов, Житомирской обл., на которой выпускается продукция ТМ "Feidal".
Производственные мощности, технологические возможности и профессионализм
сотрудников завода позволяют выполнять работу на качественном уровне. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Арбітражний суд Москви відклав справу про банкрутство
"Титанових інвестицій" Фірташа на 18 листопада
22.08.2019

Арбітражний суд Москви у четвер відклав на 18 листопада справу про
визнання банкрутом ТОВ "Титанові інвестиції" Дмитра Фірташа, передав
кореспондент "Інтерфаксу" з суду.
Таке рішення ухвалено за клопотанням адміністрації міста Армянська (Крим),
підтриманим іншими учасниками процесу, зокрема ВТБ. Представник адміністрації
пояснила, що 16 травня владі Криму було направлено звернення про видачу поруки щодо
зобов'язань боржника, проте необхідні зміни до бюджету Криму може бути внесено тільки
у вересні. За словами судді, в матеріали справи надійшло і клопотання влади Криму про
відкладення засідання. Відповідаючи на запитання судді, представник адміністрації
Армянська не змогла повідомити, чи планує влада Криму видати поруку. Водночас
представник боржника на засіданні заявив, що ведуться переговори щодо мирного
врегулювання спору. Представник ВТБ не підтвердив, але і не спростував "Інтерфаксу" факт
ведення переговорів. "Я не коментую", - сказав він. Суд відклав засідання і зобов'язав владу
Криму до наступного засідання представити свою позицію у спорі. Суд у травні залучив до
участі у справі про банкрутство ТОВ "Титанові інвестиції" владу Криму, оскільки міськрада
Армянська не змогла надати поруки за зобов'язаннями боржника і звернулася з цього
питання до влади Криму. На засіданні в березні представник "Титанових інвестицій"
зазначив, що підприємство продовжує роботу і "намагається" платити зарплату. За словами
тимчасового керуючого на одному з минулих засідань, станом на березень, вимоги
кредиторів розглянуто, реєстр у розмірі майже 3 млрд рублів сформовано. Він також заявив
тоді, що ознаки неплатоспроможності є, але він зацікавлений у відновленні підприємства.
Раніше суд ухвалив рішення проводити процедуру банкрутства ТОВ "Титанові інвестиції"
Фірташа як містоутворюючого підприємства. Відповідно до законодавства у разі
банкрутства таких підприємств передбачено можливість введення фінансового
оздоровлення на прохання публічного товариства і під його поруку. Крім того, закон
передбачає гарантії збереження 50% робочих місць на термін до трьох років. У разі
банкрутства містоутворюючих підприємств їх продаж можливий під час зовнішнього
управління та конкурсного виробництва. Відповідно до законодавства, під час розгляду
справи про банкрутство містоутворюючої організації особою, яка бере участь у справі,
визнається відповідний орган місцевого самоврядування. У зв'язку з цим суд тоді залучив
до участі в справі про банкрутство компанії адміністрацію Армянська. Виступаючи на
засіданні, представник трудового колективу боржника раніше пояснила суду, що на
підприємстві працюють близько 4 тис. осіб, що становить приблизно 60% працездатного
населення Армянська. Процедуру спостереження щодо "Титанових інвестицій" було
введено 20 лютого 2018 року за заявою ВТБ. Заборгованість компанії перед банком,
включена до реєстру, становить 2,5 млрд рублів. Законність цих вимог було встановлено в
попередньому процесі. В його рамках ВТБ стягнув $46,2 млн, зокрема $6,8 млн відсотків, з
української Ukrainian Chemical Products, якій банк видав $39,39 млн до 1 червня 2016 року
за договором, підписаним 24 квітня 2015 року. "Титанові інвестиції" спочатку виступали як
третя особа у справі, а потім суд зробив цю компанію співвідповідачем. Представники
Ukrainian Chemical Products і ТОВ "Титанові інвестиції" заявили на засіданні, що труднощі в
погашенні боргу виникли у зв'язку з приєднанням Криму до Росії та впровадженням
міжнародних санкцій. Ці компанії пред'явили зустрічний позов до ВТБ про визнання
кредитного договору недійсним, але суд його відхилив. Ukrainian Chemical Products - це
колишнє українське ПрАТ "Кримський титан", яке в 2014 році було перереєстровано з
Армянська до Києва і пізніше перейменовано. "Титанові інвестиції" зареєстровані в червні
2014 року і, за даними ЄДРЮО, належать кіпрській Letan Investments Limited - засновнику
холдингової компанії українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF International GmbH
(Австрія). У довгостроковій оренді "Титанових інвестицій" з осені 2014 року перебуває
майно заводу "Кримський титан" (великий виробник діоксиду титану, Армянськ, Крим).
Наразі підприємство називається "Вірменська філія ТОВ "Титанові інвестиції". …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Есть большие шансы приватизировать
Одесский припортовый завод
28.08.2019

И.о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Виталий Трубаров считает
большими шансы приватизировать Одесский припортовый завод. Об этом
он сказал в интервью Радио НВ.
«Есть большие шансы приватизировать это предприятие. В рамках закона [о
приватизации] мы отобрали советника - американскую крупную компанию Pericles,
которая специализируется на таких проблемных активах. Мы общались с ними, с
американским посольством, которое помогает нам в этом процессе. У людей есть путь, как
добиться того, чтобы мы смогли приватизировать это предприятие", - сказал он. Трубаров
добавил, что "некоторые дельцы в нашей стране, используя нереформированные суды,
запретили ФГИ и Кабинету Министров" провести приватизацию завода. "Где-то месяц
назад мы смогли снять ограничения и подали Кабмину на согласование проекты договоров
с советником и по ОПЗ в том числе, но, к сожалению, Кабмин так и не смог их принять», отметил он. Отметим, в ФГИ обеспокоены тем, как руководство ОПЗ провело конкурс по
отбору компании-партнера для работы на давальческом сырье. Об этом сообщил и. о.
председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook.
"То, что ОПЗ запустился, это позитив, но то, как руководство провело конкурс по отбору
давальца, вызывает много вопросов не только у Фонда государственного имущества как
органа управления, но и у праоохранителей. Компании, которые предлагали лучшие
ценовые предложения, были проигнорированы, и сейчас оспаривают результаты отбора.
Фактически менеджмент ОПЗ воспользовался несовершенством процедур корпоративного
управления и не сообщил в Фонд как орган управления о проведении конкурса,
предложениях участников и его результатах, или сделал это намеренно для легализации
непрозрачного отбора и предоставления одной из компаний сомнительного преимущества
", - заявил Трубаров. По его словам, ФГИУ дважды обращался к менеджменту предприятия с
требованием предоставить документы по конкурсу, и дважды не получал ответа. "Фонд
дважды обращался к менеджменту завода с требованием предоставить документы по
конкурсу и дважды получал ответ, что то руководство на больничном, то работники завода
задействованы в подготовке визита Президента в Одессу (хотя они не имеют к этому
никакого отношения), и ответ дать некому. Не предоставило правление ОПЗ информацию и
по решению Наблюдательного совета, что является обязательными к исполнению. Я, как
руководитель Фонда, против сомнительных конкурсов, договорняков и дерибана ", написал глава ФГИ. Он отметил, что ОПЗ подлежит приватизации, а Кабинет министров
утвердит отобранного инвестиционного советника Pericles Global Advisory, который также
сомневается, что при нынешнем правлении ОПЗ удастся провести качественную
подготовку к приватизации. Напомним, в начале августа ОПЗ возобновил производство
аммиака и карбамида на давальческом сырье после более годового простоя. Трубаров
заявил, что руководство завода нужно изменить, чтобы "положить конец коррупции". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua, ukrinform.ru
ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

«Слуга народа» Руслан Горбенко «погорел»
на шинном сговоре
14.08.2019

Верховный суд подтвердил факт сговора на рынке шин, «крестным
отцом» которого считается экс-регионал и новоиспеченный депутат от
“Слуги народа” Руслан Горбенко. Об этом пишет oligarh.media
Хозяйственная палата Верховного суда Украины 1 августа 2019 г. поставила точку в
годичном судебном противостоянии крупных участников шинного рынка с АМКУ. ВСУ
отказал киевскому ООО “Интершина УА” в отмене решений предыдущих инстанций,
которые оставили в силе вердикт админколлегии АМКУ. В апреле 2018г. АМКУ оштрафовал
киевские ООО “Шинные Технологии”, ООО “Интергума-2010” и ООО “Интершина УА” на 6,4
млн грн. Штраф выписан за сговор на двух тендерах “Укрпочты” по закупке автомобильных
шин в 2015 г. На первый тендер в июне того года подались четыре участника, двоих из
которых – ООО “Аскания Авто” та ООО “Имеко ЛТД” – заказчик дисквалифицировал.
Допущенные к торгам “Интершина УА” и “Шинные Технологии” разыграли тендер с
ценовым предложением 13,18 млн грн, хотя один из дисквалифицированных участников
предлагал поставить шины заказчику за 11,6 млн. Со второго тендера в декабре 2015 года
было дисквалифицировано ООО “СК Шина” с предложением 9,6 млн грн. Допущенные к
тендеру “Шинные Технологии” и “Интергума-2010” разыграли тендер по цене 13,26 млн
грн. После того как главой “Укрпочты” в апреле 2016 года стал Игорь Смелянский, а
тендерный отдел возглавил Александр Неход, была проведена ревизия закупок за
предыдущие годы. “Часть материалов мы сами передали в Национальное
антикоррупционное бюро, так как отказаться от работы и просто “банить” эти компании на
последующих тендерах мы права не имели, а так будет хоть какое-то воздействие”, –
сообщил источник “ОЛИГАРХА” в “Укрпочте”. Ревизия старых контрактов вылилась в
уголовное производство НАБУ (№ 52016000000000452 от 29.11.2016), которое в феврале
2017 г., собрав достаточно информации, передало ее в АМКУ. Последний начал собственное
расследование, выяснив, что “Интершина УА”, “Интергума-2010” и “Шинные Технологии”
связаны друг с другом. У “Интершина УА” и “Интергума-2010” одни и те же учредители:
Валентина, Александр и Руслан Горбенко. Также Горбенко был одним из учредителей
“Шинных Технологий”, но вышел из компании в 2015 г. накануне скандальных тендеров, и
сейчас фирма записана на некоего Андрея Стрелкова. Кроме того, компании использовали
одинаковые номера телефонов и ip-адреса, документы для них готовило одно лицо, и т.д. И
хотя формализованное решение АМКУ касается двух тендеров “Укрпочты” в 2015 г.,
проблема может быть куда шире. С 2014 года “Интершина УА” заключила 160 контрактов с
госзаказчиками на 160 млн грн, “Интергума-2010” – 107 контрактов на 320 млн грн, а
“Шинные технологии” – 17 контрактов на 2,8 млн грн. И приблизительно в трех десятках
случаев компании конкурировали друг с другом. Решение АМКУ сделало невозможной
дальнейшую их победную поступь в Prozorro. Компании попали в “черный список” АМКУ и
на них наложен трехлетний бан на участие в публичных закупках. Впрочем, эта
неприятность была быстро решена еще год назад: со второй половины 2018 года тройка
уличенных в сговоре перестала принимать участие в закупках, и в это же время на арену
вышел новый участник – зарегистрированное в Борисполе ООО “Днепрошина”. С марта
2018 г. она приняла участие почти в 390 тендерах и подписала контрактов на 200 млн грн,
разделив пьедестал победителя в Prozorro с компанией “Укравтозапчасть”, близкой к
корпорации “Богдан” Олега Гладковского. “Днепрошина” оформлена на двух луганчан –
Вячеслава Бабича и Александра Дегтярева (стоит отметить, что Руслан Горбенко раньше
был депутатом Луганского горсовета от Партии регионов), а ее связь со структурами
Горбенко подтверждается одинаковыми телефонами. В регистрационных документах
“Днепрошины” указан номер 380443930082, который также использовала в тендерных
предложениях “Интершина УА”. Кроме того, в запасе у Горбенко сейчас есть еще одно
юрлицо – лично оформленное на него “Интершина плюс”, которое со второй половины
2018 г. выиграло подряды на 50 млн грн. Одним словом, фигуранты сговора фактически
вышли сухими из воды …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Export promotion office of Ukraine
на «Київгумі»
22.08.2019

ТОВ «Київгума» 20 серпня 2019 р. відвідали експерти державної
установи «Офіс з просування експорту України» та представник британської
консультаційної компанії CTA Economic & Export Analysts Ltd.
Ці організації спрямовують свою діяльність на розвиток економічного сектору, і
зокрема на підтримку українського бізнесу та просування вітчизняного експорту на ринки
ЄС. Метою візиту спеціалістів стало обговорення можливості розвитку бізнесу «Київгуми».
Зокрема, ми намітили плани щодо подальшого співробітництва та надання важливих
ділових консультацій. Планується, що це допоможе нашому підприємству виходити на нові
ринки країн Європейського Союзу та значно посилити свої експортні потужності. Ми щиро
вдячні експертам за візит! Впевнені, що наша співпраця буде корисною та результативною.
Відзначимо, «Київгума» приділяє величезну увагу якості своєї продукції, тож підприємство
проходило одразу два аудити. Успішне проходження аудитів дозволить підтвердити
відповідність медичних та стерильних медичних виробів високого класу ризику вимогам до
їхньої якості. Це, своєю чергою, обов’язково призводить до розширення ринку збуту.
Нагадаємо, «Київгума» вже більше 2х років співпрацює з Європейським банком реконструкції
та розвитку (ЄБРР) по програмі «Technical Support». …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Київгума»
 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ)

Основной акционер "Одесский завод отделочных материалов"
Петр Косюга сконцентрировал 96,2% акций общества
13.08.2019

Основной акционер ЧАО "Одесский завод отделочных материалов"
Петр Косюга сконцентрировал 96,18% акций общества и стал владельцем
доминирующего контрольного пакета акций.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее письмо ЧАО
"ОЗОМ" получило 9 августа. По состоянию на второй квартал 2019 года, Косюга владел
89,53% простых именных акций ЧАО. Отметим, 31 мая 2018 года в рамках 17-й выставки
«Интер-транспорт» прошла конференция «Гидротехническое транспортное строительство: новые материалы и технологии». Предприятие ЧАО «ОЗОМ» представило доклад
«Мобильные дорожные поркытия - решение проблематики подъездных дорог в условиях
бездорожья» — обзор нового продукта - мобильное дорожное покрытие «ОЗОМ-МОБИ» тип
80. Докладчиком от компании выступил руководитель направления «Мобильные
дорожные покрытия» Андрей Пронченко. ЧАО "ОЗОМ" создано в 1998 году. Предприятие
занимается разработкой, производством и поставкой различных материалов для
антикоррозионной защиты трубопроводов. По данным годового отчета на сайте компании,
по итогам 2018 года "ОЗОМ" увеличил чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с 2017
годом, до 2,9 млн грн, чистый доход возрос в 1,7 раза – до 96,4 млн грн. Согласно
информации в Едином госреестре, конечным бенефициаром ЧАО является Петр Косюга. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, ozomua.com
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Вітаємо ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»
із 19-ю річницею!
21.08.2019

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» входить у ТОП-5
вітчизняних скловиробників. За 19 років своєї роботи склоробами пройдено
складний динамічний шлях здобуття провідних лідируючих позицій.
За роки роботи підприємство освоїло випуск близько 400 видів різноманітної
склотари, в тому числі для таких відомих торгових марок як «Немірофф», «Хортиця»,
«Прайм», «Хлібний Дар», «Закарпатський», «Болград», «Pepsi -Cola», а також «Юрія -Фарм»
та інших. Скляні пляшки постачають майже всім лікеро-горілчаним заводам та компаніям,
розташованим у радіусі 500 кілометрів від Костополя. Продукцію костопільчан охоче
купують в Угорщині, Словаччині, Польщі, Німеччині, Латвії, Литві, Болгарії, Іспанії, Молдові,
Білорусі, Азербайджані, Туркменістані та інших країнах. Серед постійних покупців – дві
провідні європейські компанії – СЕDС International Spolka z.o.o. та Stock Polska sp. z.o.o., що
знаходяться на території Польщі. Завдяки інвестиціям ПрАТ «Костопільський завод
скловиробів» наростив обсяги продажу склотари на експорт, частка якого в діяльності
підприємства у 2018 році склала – 58%. Запроваджуючи нові технології, нові підходи до
вирішення проблем якості і безпеки виробництва продукції, нові принципи управління
виробничими процесами, встановлюючи сучасне обладнання та технології від провідних
компаній на ринку скляної тари, підприємство максимально забезпечує споживачів
високоякісною та безпечною, екологічно чистою продукцією…
Читати повністю >>>
За матеріалами sklo.kiev.ua
Vetropack - провідний виробник скляної
тари в Європі
29.08.2019

Ветропак зазначає, що тенденція використання скла в якості
пакувального матеріалу для продуктів харчування і напоїв зберігається. Про
це повідомляє служба новин Асоціації «Скло України».
У своєму останньому фінансовому звіті виробник контейнерного скла заявив, що під
час здійснення покупок, споживачі усе більше піклуються про своє здоров'я та навколишнє
середовище, і це ще більше підвищує попит на скло. Група Ветропак із головним офісом в
Швейцарії збільшила чистий обсяг продажів до 361,2 млн шв. фр. (365,6 млн дол. США) в
першому півріччі звітного року. Збільшення склало істотні 5,8% після коригування
відносно валютних курсів або 3,2% у номінальному вираженні. Грошовий потік був
високим і склав 81,5 млн шв. фр. (2018 г.: 71,6 млн. шв.фр.), а маржа грошового потоку
збільшилася до 22,6% чистого обсягу продажів (у 2018 р. - 20,5%). За звітний період
Vetropack Group була роботодавцем для 3 346 осіб (у 2018 г. - 3 304). Ще минулого року
Ветропак відповів на ріст попиту на контейнерне скло розширенням своїх потужностей. У
першому ж півріччі 2019 року компанія інвестувала 47,3 млн. шв. фр. (47,8 млн. доларів
США). Інвестиції були зосереджені на зведенні нової печі з кольорового скла і капітальному
ремонті виробничих систем на скляному заводі в Немшова, Словаччина. Також було
проведено роботу з підготовки нової печі в Україні, яка запланована на друге півріччя. У
першому півріччі 2019 виробництво зросло на 2,8% до 730 000 тонн (для порівняння у 2018
за цей проміжок часу - 710 000 тонн). У прогнозі Ветропак на решту року говориться, що
ринкове середовище залишатиметься стабільно сприятливим.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Скло України»

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

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

 СВІТЛОТЕХНІЧНА & КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Старокостянтинівські авіатори успішно використовують вітчизняну
систему світлосигнального обладнання

Як бізнес стимулював розвиток картоннопаперової галузі України
15.08.2019

В Україні набирає обертів бізнес з виробництва гофротари.
Вітчизняні підприємці звернули особливу увагу на упаковку років 5–6
назад. Про це пише Інна Коваль на порталі mind.ua
Окрім того що вони підвищили вимоги до якості картону, адже упаковка має
захищати продукцію від пошкодження та давати можливість транспортувати її на будь-які
відстані, багато хто захотів, щоб вона стала впізнаваною для покупців. Також у 2018 році
бізнес підвищив попит на так звані SRP-упаковки (для швидкої викладки товарів на
полиці), і українські гофрокартонні комбінати не могли впоратися із замовленнями. Тому
відразу два провідні виробники гофротари – Київській картонно-паперовий комбінат
(ККПК) і херсонський завод «Дунапак-Таврія» – цього літа запустили виробничі лінії з
переробки гофрокартону з багатокольоровим друком. Київський комбінат посідає друге
місце в Україні за обсягами випуску гофротари, на новій лінії він зможе випускати до 20
млн кв. м гофротари на рік, «Дунапак-Таврія», що посідає четверте місце, – 16–18 млн кв. м
на рік. «Протягом останніх трьох років попит на гофрокартон в Україні зростає на 3–7% на
рік, і ми вважаємо, що ці темпи будуть триматися. До того ж наші замовники стають все
більш вибагливими. Тому ми й вклали біля 2 млн євро інвестицій у запуск нової лінії», –
повідомив Костянтин Туригін, виконавчий директор заводу «Дунапак-Таврія». Київському
картонно-паперовому комбінату кредит на закупівлю нового обладнання надав ЄБРР – 5
млн євро на сім років. Завод «Дунапак-Таврія» – це приватні австрійські інвестиції, само
підприємство знаходиться у невеличкому містечку Олешки Херсонської області.
Як австрійці знайшли нішу для інвестицій? Відкриття заводу «Дунапак-Таврія»
відбулося у квітні 2013 р., а інвестором виступила австрійська група Dunapack Packaging,
яка, у свою чергу, входить до потужного концерну Prinzhorn Holding. Концерн посідає третє
місце в Європі зі збору макулатури, виробництва паперу та гофрокартонної тари. Інвестиції
на той момент у олешківський завод склали 38 млн євро. Насправді це вже другий завод
гофротари групи Dunapack Packaging в Україні. Перший – у містечку Ходорів Львівської обл.
відкрили ще у 1999 р., проте він залишився невеличким. Вірогідно, обрання Херсонської
обл. для другого заводу пояснювалося тим, що на півдні України просто не було подібних
виробництв, а попит на гофротару був. Австрійці не згорнули свої інвестиції навіть у 2014–
2015 роках, коли була реальна загроза вторгнення військ Росії з Криму та руйнування
підприємства. За п’ять років «Дунапак-Таврія», разом із заводом у Ходорові, посів четверте
місце в Україні серед 16 виробників гофротари. На сьогодні обидва заводи мають до 1000
замовників, при цьому більш ніж 800 замовників – це клієнти «Дунапак-Таврія». Це
ексклюзивні замовники – ті, що мінімум один раз на рік щось замовляють. Серед основних
замовників – виробники сільгосппродукції, кондитерських виробів, алкоголю. Є компанії зі
сфери мебельного, будівельного бізнесу, виробництва побутових приладів та іграшок,
засобів медицини. Окрім відомих всім нам чотириклапанних коробок, завод випускає
вироби складної вирубки, наприклад, для пакування вина та пива в переносну тару, для
перенесення кави в поїздах, складного пакування електроніки. Для створення таких
складних замовлень працює цілий конструкторський відділ та дизайнери. Кожен варіант
спочатку відтворюють на проектувальному ризографі, а потім доопрацьовують до
промислового рівня. Саме для таких вимогливих замовників завод у 2016 році поставив
лінію, яка може наносити п’ять кольорів на вироби. Виробничі лінії, що спроможні
наносити два та три кольори, працюють на заводі від початку. До цього часу для
замовників чотириклапанної тари вистачало двох і трьох кольорів, та у 2019-му їх стало
замало, тож довелося встановити лінію на чотири кольори. Усі лінії завантажені на 98%. Як
папір стає гофрокартоном? Гофрокартон виробляють зі звичайних пласких рулонів паперу:
під великим тиском та температурою папір проходить крізь гофровалки, які роблять його
гофрованим, і він вже не розгладжується. Зверху наклеюється плаский шар паперу, і
виходить двошаровий гофрокартон. Завод виробляє трьох- та п’ятишаровий гофрокартон,
його профіль може бути від 2 до 7 мм. І в цих п’яти профілях використовується майже 100
комбінацій паперу. Конструктори намагаються використовувати, з одного боку, найменш
важкі папери, щоб знизити їх витрату і, таким чином, масу тари, з іншого – шукають
конструктивні рішення. Саме комбінації паперу дозволяють усім замовникам постачати
різну упаковку. Конструктори та дизайнери окрім пакувальної тари розробляють дитячі
розмальовки та складані будиночки, 3D-конструктори з гофрокартону, меблі на кшталт
полиць та крісел. Власні технологи роблять клей на основі крохмалю, яким машини
склеюють листи гофрокартону, а колористи змішують фарби з екологічно чистих пігментів,
якими фарбують готову упаковку. Колір на виробничій лінії контролює спеціальний
спектрофотометр, якщо він не співпадає з еталоном, викликають колориста і він корегує
тон фарби. Усю сировину, що надходить на завод, перевіряють на якість, а готову
продукцію тестують на міцність в сучасній заводській лабораторії. Один рулон паперу для
гофрування важить 3 тонни, його висота складає 2,5 метра. Проте майже всі етапи роботи
механізовані. Пакувальники наклеюють спеціальні QR-коди, на вантажних карах стоять
електронні зчитувачі, тож сам вантажник відразу бачить, в яку частину складу везти готову
продукцію. Сьогодні на заводі працює приблизно 300 робітників.
Читати повністю >>>
© Інна Коваль
За матеріалами mind.ua
Киевский картонно-бумажный комбинат увеличил объем
товарной продукции - до 3,1 млрд грн
16.08.2019

Киевский картонно-бумажный комбинат в январе-июле 2019 года
увеличил объем товарной продукции (в денежном выражении) на 3,3% по
сравнению с тем же периодом 2018 г. - до 3 млрд 180 млн грн.
Как сообщалось, по итогам января-июня комбинат увеличил этот показатель на
4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистическим
данным ассоциации, в натуральных показателях комбинат за январь-июль сократил
выпуск гофротары на 2,3% - до 131,54 млн кв. м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в
Украине после Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом).
Комбинат сократил и выпуск картона на 3,2% - до 115,581 тыс. тонн, в том числе выпуск
тарного картона (включая бумагу для гофрирования) вырос на 2,8% до 84,3 тыс. тонн,
тогда как коробочного сократился на 16,3%, до 31,28 тыс. тонн. Прирост сохранил выпуск
бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции - по итогам января-июля он
составил 2,9%, до 47,14 тыс. тонн. Выпуск туалетной бумаги в рулончиках увеличился на
5,7% - до 256,37 млн шт. По данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом
непрофильных производителей) выпуск гофротары за семь месяцев 2019 года сократился
на 2,7% - до 567,3 млн кв. м, бумаги и картона - на 10,7%, до 497,5 тыс. тонн, туалетной
бумаги вырос на 3,3% - до 401 млн рулончиков. Киевский КБК - одно из крупнейших
предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс.
человек. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего
зарубежья. Как сообщалось, в 2018 году ККБК увеличил объем производства на 17,3% по
сравнению с 2017 годом - до 5 млрд 691 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Першими в Україні розробку тернопільських інженерів використовують війскові авіатори Старокостянтинова, повідомляє он-лайн видання
Depo.Хмельницький за інформацією офіцера АрміяInform Сергія Жмурка.
На летовищі бригади тактичної авіації ім.П.Франка, що на Хмельниччині, розгорнута,
успішно пройшла випробування та експлуатується сучасна світлотехнічна система нового
покоління "Фотон". Це розробка вітчизняного виробника - Тернопільського товариства з
обмеженою відповідальністю "Об'єднання світлотехнічних підприємств корпорація
"Ватра". Світлосигнальне обладнання аеродрому забезпечує візуальне орієнтування та
безпосередньо створює світлосигнальну картину. При забезпечені польотів вночі або в
складних метеоумовах світлотехнічне обладнання забезпечує точний вивід літака на
аеродром посадки, зниження, приземлення, пробіг по злітно-посадковій смузі та руління на
стоянку. "На сучасному етапі технічного розвитку світлосигнальних систем "Фотон" найперспективніший варіант. Система дозволяє льотчику візуально бачити летовище на
відстані понад сорок кілометрів. Водночас, комплекс є ще й досить мобільним. Особливо
приємно, що це - українське обладнання і ми ні від кого не залежимо, адже всі необхідні
запчастини є на місці. До того ж, обладнання має гарантію п’ять років, або п’ять тисяч
годин. До речі, на хмельницькому аеродромі обладнання справно працює, практично без
вимкнення, вже більше трьох років," - розповів провідний спеціаліст командування
Повітряних Сил Збройних Сил України Володимир Манаєнков. Відзначимо, що й цінова
політика тут доступніша: вартість тернополяни оцінили в кілька сотень тисяч гривень, а не
мільйон євро на одне летовище, як то пропонувала швейцарська корпорація.
Старокостянтинівське летовище стало безпечнішим завдяки кулібінам з Тернополя ще з
кінця 2016 р. Нова система випробувана і на міжнародних навчаннях "Чисте небо – 2018",
що відбувались у жовтні 2018-го року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами khm.depo.ua
Фінал сезону сертифікаційних курсів
СКС OK-net
14.08.2019

Учасники відвідали цехи заводу Одескабель, побачили всі етапи
виробництва симетричних ЛАН-кабелів, волоконно-оптичних кабелів,
поспілкувалися з командою співробітників підприємства.
Відбулася жвава дискусія з переваг і недоліків різних рішень СКС та телеком ринках,
де учасники змогли поділитися своїм досвідом, а також висловити побажання щодо деяких
продуктів і рішень, які ще не досить представлені на ринку України. Високу оцінку з боку
учасників отримало рішення OK-net для організації волоконно-оптичної дистрибуції (ODF)
завдяки своїй гнучкості та універсальності. За великим рахунком на базі такої оптичної
патч-панелі можна організувати будь-яку конфігурацію з різними типами конекторів і
типами волокон (як одномодовими так і багатомодовими) потрібної ємності від 6 до 120
портів. А за необхідності гібридних рішень - розширити "мідними" портами необхідної
категорії. По закінченню курсів та здачі іспитів за стандартами монтажу, проектування,
інсталяції об'єктів IT інфраструктури фахівці отримали сертифікати СКС OK-net, що в свою
чергу дозволяє їм давати 25 річну гарантію на СКС OK-net. Нагадаємо, в 2018 році ПАТ
«Одеський кабельний завод« Одескабель» ввів в експлуатацію новий виробничий комплекс для
випуску сучасних LAN-кабелів, що дозволило підприємству збільшити обсяг продукції, що
випускається. Новий комплекс складається з німецького та французького виробничого
обладнання, що дозволяє випускати кабель, який відповідає всім нормам міжнародних
стандартів. В рамках Міжнародного форуму сталої енергетики SEF 2018 р. у Києві, на
урочистій церемонії SEF AWARDS 2018, ПАТ «Одескабель» було нагороджено за кращий
місцевий продукт сталої енергетики Східної Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Одескабель»
Компания Хмельницкого построит в ИП "Белая Церковь"
производственно-офисный комплекс
29.08.2019

UNISET LLC приобрела участок на территории индустриального парка
"Белая Церковь" (проект UFuture) для строительства офисного и
производственно-складского комплекса, сообщает пресс-служба компании.
Строительные работы начнутся в следующем году, а запуск в эксплуатацию первой
очереди запланирован на 2021 г. Комплекс будет специализироваться на разработке и
производстве электротехнических щитов и систем автоматизации, которые будут
комплектоваться компонентами американской корпорации Eaton. "Размещение UNISET
наилучшим образом соответствует экосистеме индустриального парка, поскольку
позволит наладить цепи поставок и сотрудничество между резидентами, а также будет
способствовать созданию совместных проектов. Именно в этом состоит добавленная
стоимость таких парков. Мы, в свою очередь, предоставляем комплексную поддержку
нашим клиентам, доступ к нашим партнерам и поощряем их сотрудничать между собой", —
рассказал директор индустриального парка "Белая Церковь" Владимир Хмурич. На первом
этапе UNISET создаст около 20 рабочих мест. Для реализации проекта компания надеется
привлечь инженерно-технический персонал, а также выпускников учебных заведений. На
базе предприятия, кроме административных, складских и производственных помещений,
будет организован учебный центр для повышения квалификации и производственных
навыков сотрудников UNISET. "Мы потратили два года на поиск земельного участка и
остановились на партнерстве с компанией UFuture. Предложенные условия сотрудничества
лучше всего соответствуют нашим требованиям, а земельный участок имеет удобное
расположение и соответствует юридическим и техническим критериям. Индустриальный
парк оказывает всестороннюю поддержку нашей команде, и мы надеемся как можно скорее
воплотить проект в жизнь", — сообщил директор UNISET Евгений Моря. Напомним,
инвестиционная группа UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого
планирует в течение двух лет вложить 2,5 млн долларов в строительство завода по
изготовлению композита в индустриальном парке "Белая Церковь". Как сообщалось,
первый завод в ИП "Белая Церковь" — Plank Electrotechnic, который первым в Украине
будет производить современные электроустановочные системы, официально открыт в
апреле текущего года, в его создание UFuture инвестировала $2,8 млн. UFuture объединяет
компании и социальные проекты Хмельницкого. В состав группы, помимо ИП "Белая
Церковь", входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев" имени
Сикорского, оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы:
UDP Renewables (создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные
электростанции), фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки
UNIT.City и LvivTech.City.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Свесский насосный завод запустил в эксплуатацию
автоматическую формовочную линию

Крупный харьковский завод затерялся
в прошлом тысячелетии
20.08.2019

12.08.2019

Опыт компании FED (Харьков) в модернизации производства должен
быть использован в реформировании предприятий "Укроборонпрома". Об
этом сообщил председатель наблюдательного совета "Укроборонпром".
«В Харькове на одной территории работает две компании с одинаковым названием ФЭД. Одно частное акционерное общество, другое - государственное предприятие. Я их
посетил на прошлой неделе. Они занимаются агрегатостроением для авиации и железной
дороги. Одно уже давно в ХХI веке, другое - затерялось в прошлом тысячелетии. На частном
ФЭДе работают молодые специалисты, средняя зарплата - 21 тыс.грн. Государственный
ФЭД сильно отстал - и технологически, и кадрово. Средняя зарплата - всего 9 тыс. 600 грн в
месяц. Я бы очень хотел из всего "Укроборонпрома" сделать большую копию вот этого
частного ФЭДа», - отметил председатель наблюдательного совета государственного
концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам,
приватизация госпредприятий аэрокосмической отрасли, создание совместных
предприятий с частным бизнесом даст толчок для развития ОПК страны. «Президент
сказал, что он ожидает в ближайшем будущем начала широкомасштабной приватизации...
Когда увидим успешные примеры приватизации компании необоронного сектора,
успешные примеры инвестиций в Украину, тогда уже, конечно, можно говорить о снятии с
отдельно взятых предприятий внутри "Укроборонпрома" статуса "не подлежащие
приватизации стратегические объекты". Верю, что и наш отечественный бизнес мог бы
успешнее работать, чем государство в оборонном секторе», - подчеркнул председатель
наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua

Свесский насосный завод (Aurum Group) запустил формовочную
линию по технологии холодно-твердеющих смесей производства Omega
Foundry Machinery Ltd (Великобритания).
Как сообщалось, инвестиции группы в эту линию составили 30 млн грн. С началом ее
работы завод планирует улучшить качество производимой продукции, а также освоить
производство новой номенклатуры литых деталей и комплектующих для грузовых
железнодорожных вагонов. Ранее учредитель Aurum Group Алена Лебедева отмечала, что
модернизация литейного производства группы позволит при снижении себестоимости
продукции выпускать высокоточное литье с высокой производительностью. Линия также
обеспечит потребности "Дизельного завода" в производстве среднего вагонного литья
(упор передний и задний). Со временем завод планирует отливать и другую номенклатуру
железнодорожной продукции. Свесский насосный завод выпускает более 200
наименований насосного оборудования, работающего на предприятиях тепловой и
атомной энергетики, металлургической, пищевой, химической, нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности. Также промышленные насосы работают в
системах водоснабжения и орошения, водоотлива угольных шахт и метрополитенов, в
коммунальных хозяйствах, в системах шлюзового хозяйства, на ГРЭС. По данным
финотчета предприятия на его сайте, в 2018 году его чистый доход вырос на 58,6% к 2017
году, до 83,54 млн грн, чистая прибыль – в 3,5 раза, до 3,82 млн грн. На экспорт в прошлом
году отгружена продукция на 45,5 млн грн, в том числе в Россию – на 42,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Хозсуд Киева решил взыскать 32,7% акций
«АвтоКрАза» в пользу Ощадбанка

ГП «Зоря»-«Машпроект» отгрузило пять газотурбинных
двигателей для корветов вьетнамского флота

21.08.2019

14.08.2019

Хозсуд Киева решил взыскать 32,7% акций производителя большегрузных автомобилей, холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг,
Полтавская область) в пользу Государственного Ощадного банка.
В рамках отдельных судебных дел долговые претензии госбанка к компании
достигали 1,3 млрд гривен. В августе 2018 года Киевский апелляционный хозсуд отказался
удовлетворить апелляционную жалобу "АвтоКрАЗа" на решение Хозсуда Киева от 10 марта
2016 года. "АвтоКрАЗ" специализируется на производстве 33 базовых моделей и около 260
модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. Предприятие контролирует
депутат Верховной Рады Константин Жеваго. 20 августа суд полностью удовлетворил иск
Ощадбанка к ООО "Феррекспо", ООО "Газотурбинные технологии", ООО "Новые промышленные технологии", ООО "Проминек", ООО "Перт" об обращении взыскания на принадлежащие им акции "АвтоКрАЗа" номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного
капитала предприятия) в счет погашения долга компании перед Ощадбанком по кредитному договору путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного
производства. Также сообщается, что в среду Государственная исполнительная служба
готовится реализовать 23% акций "АвтоКрАЗа", которые ранее были взысканы согласно
постановлению Северного апелляционного хозяйственного суда от 22 июля и решением
Хозсуда г. Киева от 19 декабря 2016 г. После вступления решения хозяйственного суда
Киева в силу Ощадбанк получит возможность реализовать через Государственную
исполнительную службу контрольный пакет акций должника (почти 56%). …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения
«Зоря»-«Машпроект», входящая в ГК «Укроборонпром», отгрузило пять
газотурбинных двигателей для военно-морского флота Вьетнама.
Заказ - двигатели «Др76п» (Заводской № 15мдв126, 15мдв138 и ДТС-760116),
«Др76л» (№15мдв111) и «Дс- 761.Л1 »(№ 15мдв161) из состава главного газотурбинного
агрегата (ГГТА) М15э.1, мощностью 4000 кВт каждый - отправлен вьетнамский
Генеральной импортно-экспортной корпорации «Ван Суан Васуки». Стоимость
николаевских двигателей составила 7 миллионов 470 тысяч долларов. Ракетные катера
(корветы) проекта 1241 (шифр «Молния») были разработаны в СССР еще в 1976 году.
Основное вооружение таких кораблей составляли четыре пусковые установки
противокорабельных ракет П-15М «Термит» (или ПКР П-100 «Москит»). В 2006 году власти
Вьетнам заключил с контракт Российской Федерацией на строительство ракетных катеров
проекта 12418 (модернизированный вариант «Молнии»). Вместо устаревших «Термитов»
они оснащены противокорабельным ракетным комплексом 3К24Е «Уран-Э» (4х4 ПУ - 16
ракет). Два первых корвета строилилсь в РФ, а еще 6 на местном предприятии Ba Son
Limited. Все корветы проекта 12418 были построены и введены в состав флота. Именно на
таких катерах используется газотурбинные агрегаты, которые были отправлены ГП НПКГ
«Зоря» - «Машпроект» во Вьетнам.
Читать полностью >>>
По материалам niknews.mk.ua

Skyrizon и Xinwei Group в сделке по покупке свыше 50%
акций "Мотор Сич" приняли ряд обязательств

ГП «Антонов» и «Ивченко-Прогресс» заключили соглашение
о сервисе двигателей почти на миллиард гривен

21.08.2019

Китайские Skyrizon и Xinwei Group в поданной на согласование в
АМКУ сделке по покупке свыше 50% акций ПАО "Мотор Сич" приняли ряд
социальных и производственных обязательств.
Среди них, сохранение рабочих мест и зарплаты и обеспечение завода заказами на
достаточном для его развития уровне, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в
правительстве. По его словам, это предусмотрено договором о сотрудничестве между
Украиной в лице "Укроборонпрома" и Skyrizon и Xinwei от 27 апреля прошлого года и
новым акционерным соглашением от 19 июня 2019 г. Собеседник агентства добавил, что в
числе этих обязательств инвестиции в разработку новых двигателей и их модернизацию,
индексация зарплаты на уровень инфляции. Он напомнил, что структура собственности
"Мотор Сичи" до решения о возможной сделке была крайне запутана и непрозрачна,
связана с оффшорными компаниями и приближенными к почетному президенту компании
Вячеславу Богуслаеву. "В результате сделки компания должна стать частью глобальной
публичной компании, прозрачной для управления и контроля, принимаемых решений и
деятельности на рынках с точки зрения норм международного права", – отметил источник.
По его мнению, сделка даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок сбыта, сохранив
производство в Украине. Собеседник агентства напомнил, что основным рынком сбыта для
предприятия исторически была Россия, в результате чего после российской агрессии в 2014
году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято
решение о сокращенной рабочей неделе. Единственным адекватным рынком сбыта для
загрузки предприятия является рынок КНР, считает собеседник агентства. "Подписанными
договорами прямо запрещены поставки оборудования и технологий из предприятия
"Мотор-Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в
г.Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных
поставок в страну-агрессор неуместны", – подчеркнул он. Источник также указал, что
"Мотор Сич", в отличие от ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро
"Прогресс" им.Ивченко, более 25 лет является частным предприятием, не относящимся к
числу стратегических с точки зрения украинского законодательства, а его акции до
недавнего времени котировались на биржах (в апреле 2018 г. суд по ходатайству
следователя СБУ приостановил их обращение – ИФ). Собеседник агентства напомнил, что
другими обязательствами китайских инвесторов по сделке является передача "Укроборонпрому" блокирующего пакета акций свыше 25% "Мотор Сич" и перечисление через
спецфонд госбюджета $100 млн грантового финансирования авиастроительной отрасли
Украины. Как сообщалось, указанный проект по вопросам развития аваиадвигательного
производства в Украине и строительства крупноузлового производства в китайском
г.Чунцин был начат в 2015 году на базе договоров о сотрудничестве между "Мотор-Сич",
китайской частной компанией Skyrizon Aircraft и котирующейся на Шанхайской бирже
Xinwei Technology Group. В его рамках украинское предприятие в 2016 году уже получило
льготное кредитное финансирование в размере $100 млн, а в Чунцине к настоящему
времени начато строительство сборочного производства. 7 июня этого года в АМКУ было
подано совместное заявление от имени государства Украина в лице "Укроборонпрома" и
китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций
"Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ГП «Антонов» 15 августа заключило соглашение с ГП «ИвченкоПрогресс» об услугах по авиационных двигателей на 920 млн грн. Об этом
сообщается в системе «Прозорро».
К концу 2022 предоставят услуги по ремонту авиационных двигателей и/или их
деталей, сборочных единиц, модулей и агрегатов, предназначенных для гражданских
самолетов Ан-124-100 «Руслан», Ан-225 «Мрия», Ан-148, Ан-74, Ан-72. Объем заказа будет
указываться в дополнительных соглашениях. Также на днях «Антонов» заключил с ОАО
«Мотор Сич» соглашение о других двигателей на такую же сумму. Сообщают Наші гроші.
Ранее сообщалось, что на турецком беспилотном летательном аппарате (БПЛА),
разработки компании Baykar, будут установлены турбовинтовые двигатели производства
ГП “Ивченко-Прогресс”. Как сообщает “Український мілітарний портал” со ссылкой на
импортно-экспортную информацию, первые туробгвинтови двигатели АИ-450Т будут
установлены на БПЛА Akinci Taarruzi производства турецкой компании Baykar. Первая его
демонстрация состоялась в 2018-м году. Ожидается, что он сможет осуществлять полет на
высоте 12200 метров (40000 футов) и нести до 900 кг вооружения на внешних подвеска и
до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа. АИ-450Т является конверсией двигателей АИ450, которые разрабатывались “Прогрессом” для украинских образцов БПЛА. Сначала на
турецкие беспилотники планировалось ставить импортные двигатели, но они не подошли
по ряду параметров. Работы проходят в рамках созданного совместного украинскоготурецкого предприятия между ГП “Укрспецэкспорт” и Baykar Defence.
Читать полностью >>>
По материалам actual.today, inform.zp.ua
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Corum произведет подъемную машину для
экстренной эвакуации шахтеров

Суд арестовал недвижимость топменеджера «Мотор Сичи»
21.08.2019

Снежнянский машзавод «Мотор Сичи» перечислил в «бюджет ДНР»
минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также
стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.
Жовтневый райсуд г. Мариуполя арестовал имущество директора «Снежнянского
машиностроительного завода» (СМЗ) АО «Мотор Сич». Предприятие находится на временно
неконтролируемой территории Донецкой области, его руководство подозревают в
финансировании, так называемой, “ДНР”. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений. Директором предприятия является Александр
Недашковский. Согласно материалам ходатайства следователей СБУ, после 7 апреля 2014
года директор и начальник финансового отдела «СМЗ» приняли решение о продолжении
деятельности обособленного подразделения АО «Мотор Сич» — «Снежнянский МЗ» на
территории, которая временно подконтрольна террористической организации «ДНР».
Одновременно, с целью скрыть причастность должностных лиц обособленного подразделения к финансированию террористической организации и оплаты СМЗ, так называемых,
«налогов и других обязательных платежей» в «Центральный республиканский банк ДНР»
(ЦРБ ДНР), была внедрена схема проведения операций, которые имеют признаки
бестоварных, с субъектами предпринимательской деятельности, которые находятся как на
территории Украины, так и на территории Российской Федерации. Все эти компании
контролировались одним и тем же человеком, который объявлен в розыск. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Железнодорожные подшипники HARP получили сертификат
качества согласно европейским нормам TSI

06.08.2019

Спецмашина может поднять из шахты 22 человека одновременно.
Такую технику используют во время подземных работ в случае аварии или
поломки основной клетевой машины.
Оборудование поможет сделать труд горняков еще более безопасным. Подъемная
машина Ц-3х2,2АР может поднимать клеть с людьми с глубины почти километр за
считанные минуты. Это - лебедка с 3-метровым барабаном и специальной системой
управления, которая расположена на поверхности. Установят ее на вентиляционном стволе
в шахтоуправлении Покровское («Донецксталь»). Она поможет обезопасить горняков в
случае аварий или поломки основной клетевой машины. «Максимальная грузоподъемность
14 тонн позволяет достать клеть с горнорабочими с глубины более 900м всего за две с
половиной минуты. И это - проверенная надежная техника, которая не подведет в сложной
ситуации и может гарантировать безопасность людей», - считает Виктор Свистунов,
начальник отдела Дирекции по капитальному строительству «Донецкстали». Для ШУ
Покровское оборудование изготовит «Корум Дружковский машиностроительный завод».
«Машина спроектирована и будет изготовлена так, чтобы максимально избавить заказчика
от затрат на ее обслуживание, — комментирует Михаил Потапов, и.о. генерального
директора CorumGroup, — Она укомплектована самой современной системой управления и
автоматизации. Запуск системы в шахтоуправление Покровское запланирован на июнь
2020 года». Corum Group входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Corum
Group – крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам Corum Group
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

22.08.2019

Буксовые и вагонные подшипники европейского типа WJ/WJP с
параметрами 130x240 мм Харьковского подшипникового завода получили
сертификат качества согласно европейским нормам TSI.
Наличие этого документа позволяет компании начать поставки железнодорожных
подшипников ХАРП на европейский рынок. Этим ХАРП подтверждает свою роль одного из
ведущих европейских игроков в отрасли машиностроения. В рамках аудита завод
подтвердил эффективность системы менеджмента качества и ее соответствие требованиям
стандарта TSI. Аудит железнодорожного производства ХАРП провела словацкая компания
Výskumný ústav dopravný (VUD), лидер в области международной экспертизы, испытаний и
сертификации. Аудиторы ознакомились с производством, порядком организации и контроля производства. «Экспертная комиссия обращала внимание в первую очередь на существующую систему менеджмента качества. Проверка осуществлялась по всему переделу
производства подшипников. Также аудиторы оценивали наличие оборудования и его
работоспособность, персонал и его квалификацию. То есть верификация осуществлялась на
всех этапах, начиная от закупки комплектующих и заканчивая приемо-сдаточными
испытаниями. К слову, о комплектующих наших подшипников. Мы работаем с лучшими
европейскими поставщиками. В частности, материал для изготовления полиамидных
сепараторов нам поставляют такие мировые компании, как DuPont и BASF. По результатам
проверки экспертная комиссия высоко оценила уровень автоматизации процессов в
железнодорожном производстве ХАРП», – рассказал технический директор. …
Читать полностью >>>
По материалам ХАРП
Энергомашспецсталь поставит 2000 тонн валков индийской
компании SAIL ROURKELA STEEL PLANT
29.08.2019

Положительная репутация поставщика качественной валковой
продукции дала ПАО «Энергомашспецсталь» возможность заключить новый
договор на поставку валков индийской компании SAIL RSP.
Это уже третий заказ в этом году от Rourkela Steel Plant, входящей в группу Steel
Authority of India (SAIL). Данная компания является крупнейшим сталелитейным
концерном в Индии, специализирующимся на производстве чугуна, стали, толстого листа,
полосового и сортового проката. Всего, в течение 2019 года, индийский производитель
стали SAIL RSP заказал у ЭМСС порядка 2000 тонн продукции. Очередной контракт на
поставку опорных валков был подписан в августе текущего года. Согласно договору, ПАО
«ЭМСС» изготовит и поставит на индийский завод в город Руркела 10 опорных валков для
нового современного стана горячей прокатки «2250». Весь объем готовых изделий будет
отгружен заказчику в период с 2020 по 2022 гг. Общий вес поставки – 463 тонны.
Напомним, месяцем ранее, между ПАО «ЭМСС» и Steel Authority of India был подписан
договор на изготовление и поставку 25 опорных валков. …
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «ЭМСС»
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

13.08.2019

Группа
компаний
KNESS
построила
первую
солнечную
электростанцию, все основные комплектующие которой, включая
солнечные панели, изготовленные в Украине.
ФЭС “Залесье” пиковой мощностью 14 МВт оборудована более 37926 солнечными
панелями SNRG, созданными украинским заводом KNESS PV. Инверторные станции и
металлоконструкции для крепления панелей изготовлены KNESS Product. Станция будет
генерировать почти 15600 МВт / ч экологически чистой электроэнергии в год. Этого
достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 7800 домохозяйств и предотвратить
выбросы в атмосферу 15 тыс. тонн углекислого газа в течение года. Солнечная
электростанция расположена в Хмельницкой области на 26 га земли, непригодной для
сельскохозяйственного использования. Заказчиком строительства выступила компания
“ENERGY SUN”, проектирование и строительство станции выполнил ООО «Подольский
Энергоконсалтинг», входящая в состав группы компаний KNESS.
Читать полностью >>>
По материалам vinnytsianews.com
Запоріжтрансформатор подав "збитковий"
позов до ДФС на 247 млн грн
19.08.2019

Запорізький окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом
ПрАТ “Запоріжтрансформатор” до Офісу великих платників податків ДФС
про скасування податкового повідомлення.
Відповідно до звітності “Запоріжтрансформатора”, його збиток за 2018 рік склав
503,45 млн грн, за 2017 рік - 469,7 млн грн. Це підприємство пов’язують з Костянтином
Григоришиним. Як писав Finbalance, низка банків (у т.ч. Райффайзен Банк Аваль, ІНГ Банк,
Промінвестбанк) подали кілька позовів до підприємства з вимогою погасити
заборгованість. Нагадаємо, 16 травня 2019 року Верховною Радою (ВР) України на 41
пленарному засіданні було прийнято рішення щодо внесення змін до Податкового Кодексу
України, що виключає код УКТ ЗЕД 8504 23 00 00 з пункту 64 підрозділу 2 Перехідних
положень Податкового кодексу України. Відзначимо, згідно з цим кодом операції з ввезення
трансформаторів на митну територію України звільнялися від ПДВ, що як наслідок давало
цінові преференції в розмірі 20% будь-якому іноземному виробникові, дискримінуючи
українського виробника ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Справедливість відновлена і
відтепер вітчизняний виробник бере участь в тендерах на поставку трансформаторного
обладнання на рівних умовах з усіма гравцями, включаючи іноземних. Від усього колективу
висловлюємо подяку всім, хто переживав за долю підприємства, всім тим, хто брав активну
участь в просуванні даного питання на розгляд ВР: народним депутатам Запорізького краю,
керівництву Запорізької обласної адміністрації, Запорізької обласної ради, керівнику
комітету з питань податкової та митної політики.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Керівники "Енергоатому" і "Турбоатому" підписали 5-річну
Програму модернізації обладнання

Компанія IBM призначила нового
керівника в Україні

28.08.2019

14.08.2019

Американська компанія International Business Machines оголосила
про призначення Богдана Хорощака новим директором IBM в Україні. Про
це "Економічній правді" стало відомо із власних джерел.
Повідомляється, що 13 серпня він замінив на цій посаді Валерія Шляхова, який
залишив компанію. "Я дуже радий можливості масштабувати свій досвід у сфері ІТ-послуг
на благо клієнтів IBM в усій екосистемі України. Вони підвищують ефективність бізнесу
шляхом упровадження найбільш прогресивних рішень, а саме: використання переваг
технологій з відкритим кодом і мультихмарних середовищ", - сказав Хорощак, коментуючи
своє призначення. Хорощак працює в ІТ-індустрії 14 років і спеціалізується на розвитку
бізнесу, управлінні продажами й консультуванні. Він прийшов в IBM у 2012 році на посаду
торгового представника в Україні. У 2014–2015 рр. керував департаментом програмного
забезпечення. У 2015–2017 рр. очолював напрям цифрових продажів і поновлення ліцензій
на ПЗ в країнах Центральної та Східної Європи. З листопада 2017 року й до нинішнього
підвищення керував департаментом технічного сервісу (GTS) в Україні. У 2007 р. Хорощак
закінчив Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ" і отримав диплом за
спеціальністю "Інтелектуальні системи прийняття рішень". International Business Machines один із найбільших у світі виробників і постачальників апаратного та програмного
забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг. Нагадаємо, в жовтні 2018 року
IBM домовилася про придбання розробника програмного забезпечення Red Hat за 33 млрд
дол. Зазначалося, що це стане найбільшим придбанням в історії компанії. У січні 2019 року
IBM представила перший у світі квантовий комп'ютер для комерційного використання.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Винницкая KNESS построила на Хмельниччине солнечную станцию
полностью из отечественных комплектующих

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський та генеральний
директор АТ "Турбоатом" Віктор Суботін підписали Програму модернізації
обладнання 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС.
Окрім того, був підписаний договір між ВП "Атомкомплект" НАЕК "Енергоатом" і
"Турбоатомом" на виготовлення і постачання конденсатора "блочно-модульного"
виконання для заміни конденсатора турбіни К-1000-60/1500-2 на енергоблоці №5
Запорізької АЕС. Він забезпечить підвищення надійності експлуатації енергоблока і
підвищить його потужність на 25-60 МВт. Відповідно до тендерних процедур, сума
договору складає 485 млн грн. Термін поставки конденсатора травень-липень 2020 року.
Виготовлені "Турбоатомом" аналогічні конденсатори вже успішно експлуатуються на
енергоблоках №2, №3 і №4 Запорізької АЕС, енергоблоці №1 і №2 Южно-Української АЕС,
на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС виконується монтаж конденсатора. "Турбоатом"
висловив готовність протягом наступних декількох років виготовити нові конденсатори
для енергоблоків №1 та №6 Запорізької АЕС, енергоблоків №1, №2, №3 та №4 Рівненської
АЕС, №1 і №2 Хмельницької АЕС. За словами Юрія Недашковського, чотири роки тому був
даний новий потужний старт співпраці, яка полягає не тільки в обслуговуванні парку
турбін, а й в заміні і модернізації обладнання. Відзначимо, в серпні 2019 року "Турбоатом"
повністю завершив виготовлення модернізованого обладнання – лопаток напрямного
апарату – для Дністровської ГЕС-1, станційний № 6. Наразі останні 7 лопаток напрямного
апарату (НА) для турбіни ПЛ60-В-600 відправлені на станцію, таким чином вироблені всі 24
лопатки НА. У виробництві залишається робоче колесо. За договором з ПрАТ
"Укргідроенерго", підписаним у серпні 2018 року, харківське підприємство здійснює ремонт
лопатевої системи робочого колеса, а також виконає модернізацію лопаток НА. ...
Читати повністю >>>
Читайте також: Підсумки виконання
За матеріалами АТ "Турбоатом"
колективного договору за І півріччя 2019 р. >>>

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

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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Дослідно-проектний центр кораблебудування розробляє
модернізацію патрульних катерів Island

Замість радянських літаків – бразильські: чим може
поповнитися бойова авіація України
12.08.2019

09.08.2019

Українські військові зацікавилися бразильськими літаками Embraer:
делегація на чолі з командувачем повітряними силами вже побувала за
океаном - – оглянули штурмовики та виробничі потужності.
Наприкінці липня цього року група військових на чолі з командувачем Повітряних
сил України Сергієм Дроздовим побувала в Бразилії. «Проходять зустрічі з командуванням,
ознайомлення з бойовими можливостями авіації цієї країни, системою підготовки пілотів,
льотно-технічного складу та інші питання», - звітували військові. Згодом он-лайн видання
Infodefenca.com деталізувало: українську делегацію зацікавив конкретний літак – і вже
відбулася зустріч із його виробниками. Бразильський літак створений як тренувальний і за
своїми характеристиками схожий на Л-39 «Альбатрос» – чехословацьку розробку ще 1970-х
років. В Україні польоти на ньому – обов’язкова ланка підготовки майбутніх пілотів.
«Третій і четвертий курси вже переходять на реактивний літак Л-39. Льотчики п’ятого
курсу вже навчаються на тих типах авіаційної техніки, на яких будуть працювати у військах.
Курсанти отримують кваліфікацію льотчика третього класу із нальотом 250 годин в
середньому», – розповідає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. ...
Читати повністю >>>
© Роман Пагулич
За матеріалами radiosvoboda.org

ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" за власною
ініціативою розпочало розробку варіанту модернізації патрульних катерів
Island, які у вересні минулого року були передані США ВМС України.
Модернізація катерів направлена на максимальне підвищення бойової ефективності.
Наразі фахівцями підприємства вже отримано необхідну технічну документацію щодо
катерів, яка дозволяє здійснити модернізацію із використаням всіх можливостей Island.
"Ми готуємо пропозиції, і у найближчий час вони будуть надані командуванню ВМС. На
нашу думку, проект має передбачати, що модернізація катерів Island має здійснюватися на
Миколаївському суднобудівному заводі", – заявив директор-генеральний конструктор ДП
"Дослідно-проектний центр кораблебудування" Вадим Борисов. За його словами,
остаточний варіант модернізації патрульних катерів буде прийнято після того, як ВМС
України отримає широкий практичний досвід застосування Island. Зазначимо, що катери
типу Island – швидкохідні патрульних катерів Берегової охорони США, призначені для
патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018
року два такі катери були передані США Військово-морським силам України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

ДСНС оголосила тендер на закупівлю
пожежного літака Ан-32П

Имущественный комплекс «Черноморского судостроительного
завода» выставлен на продажу
13.08.2019

Спецавіазагін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Держслужби з надзвичайних ситуацій оголосив тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П або еквівалентного з очікуваною вартістю 500 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі державних закупівель
ProZorro. Згідно з інформацією, літак повинен мати термін служби не менше 16 тис. годин
або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років). Також літак має бути
обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих чи
поранених у кількості 24 осіб. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня,
аукціон має відбутися 21 жовтня. Термін поставки - до 8 червня 2020 року. Як
повідомлялося, в травні Кабмін затвердив надання державних гарантій по кредиту на суму
до 500 млн грн для закупівлю протипожежного літака для Держслужби з надзвичайних
ситуацій. Для закупівлі літака в 2019 році планується залучити кредит під державні
гарантії на суму до 500 млн грн. Погашення кредиту планується до кінця 2023 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua

14.08.2019

Фахівці авіаційних підприємств України та Польщі обговорили шляхи
розвитку літаків типу Міг-29. Про це повідомляє UATV із посиланням на пресслужбу “Укроборонпрому”.
Обговорення відбулося на конференції на базі ДП “Львівський державний авіаційноремонтний завод”. Від польської сторони учать у заході взяли представники низки
профільних компаній авіаційної галузі. Від української – представники “Укроборонпрому”,
керівники державних авіаремонтних підприємств, Повітряних сил ЗСУ. Під час конференції
учасники обговорили широкий спектр виробничих питань, із якими стикаються
представники двох сусідніх держав у процесі експлуатації, ремонту та модернізації МіГ-29.
“Варто зауважити, що досвід польських партнерів у цьому питанні становить понад 20
років, українські ж авіаремонтники працюють із літаками МіГ-29 більш ніж 25 років. Тож
під час заходу сторони поділилися власним багаторічним досвідом організації експлуатації
та забезпечення справності парку винищувачів. У підсумку конференції напрацьовано
модель обміну спеціалізованою інформацією та робочими рекомендаціями між представниками країн-учасників. Також досягнуто домовленостей щодо проведення таких зустрічей
на регулярній основі й розширення переліку країн-учасників”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також! Миколаївський "НАРП":
модернізація Іл-76МД, Су-24, Бе-12 >>>

ДК "Укроборонпром" виграв тендер
на поставку Ан-178 в Перу
14.08.2019

ДК "Укроборонпром" став переможцем тендеру, оголошеного МВС
Перу, на покупку військово-транспортних літаків. Про це повідомив
Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.
За його словами, в перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan
(США-Італія) і C-295 (Airbus). "Перу може стати першим експортним полігоном для нового
літака, створеного на ДП "Антонов". На нашу користь у цьому випадку зіграли як
професіоналізм і наполегливість контрактників "Укроборонпрому", так і легендарна
надійність торгової марки "Антонов", – підкреслив Букін. За його словами, в тендері брало
участь ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну. У конкурсі, де
оцінювалися експлуатаційні характеристики, терміни поставки, розширені гарантії,
навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, Ан-178 випередив усіх конкурентів.
Для інформації: Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов",
яке входить до складу ДК "Укроборонпром". У виробничій кооперації за програмою Ан-178
задіяно близько 200 компаній з 15 країн. Ан-178 є подальшим розвитком сімейства
регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158. Його висота польоту – 12 км, дальність –
5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу
для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн
вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери. Літак може сідати і злітати з
будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових. Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015
року та знаходиться в процесі сертифікації. У липні 2018 року ДК "Укроборонпром"
представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак
виконав демонстраційний політ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
.
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Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод
"Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Читайте також: Франція і Україна підписала
контракт на покупку 55 вертольотів Airbus >>>

Україна та Польща обговорили вдосконалення
літаків Міг-29

Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua

15.08.2019

На продажу выставлен целостный имущественный комплекс ПАО
«Черноморский судостроительный завод». Его планируют продать за 55 433
471 $, сообщает портал verhovenstvo.com
Комплекс расположен в г. Николаев, улица Индустриальная, 1, в Заводском районе
города, с выходом в Бугский лиман. Имущественный комплекс состоит из более сотни
помещений различного назначения, автотранспорта, товарно-материальных ценностей,
оборудования. Недвижимость находится на земельном участке общей площадью 173,9870
га, который передан на праве постоянного пользования. Предполагается, что снижение
цены возможно, если по закону, торги будут проходить в два этапа: на вторых торгах
уценка составит 60%, на третьих – 99%.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com

Читайте також: ДП "Антонов" розпочне роботи
з відновлення лівійського «Руслана» >>>

20.08.2019

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Ltd
обратились к Президенту и главе Верховного суда с предупреждением о
намерении обратиться в европейские суды за защитой их прав инвесторов.
Компании заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн
инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом. "В последние годы с
целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода
путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в
судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов
прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter. Среди своих противников
компании, в частности, называют нынешнего собственника предприятия экс-начальника
Николаевского морского торгового порта (НМТП) Василия Капацину, а аукцион по продаже
завода за $4 млн называют "искусственным". "Государству нанесены убытки в сумме 103
млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается,
земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода
передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждается в письме. ПАО
"Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан",
до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный
завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров,
буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. В ноябре 2013 года Хозяйственный суд
Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по
некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "КонсалтингГамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.). В начале декабря 2018 года по итогам второго
повторного открытого аукциона, целостный имущественный комплекс "Океана",
выставленный на торги по стартовой цене 1,1 млрд грн, был приобретен за 122 млн грн
ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) за 122 млн грн. По заявлениям нового
менеджмента судозавода, который на рынке увязывают с Капациной, сегодня "Океан"
отрабатывает программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации на
мощностях предприятия строительства полнокомплектных крупнотоннажных суден, а
также готовит планы по участию в оборонных госпрограммах судпрома Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Херсонскую верфь инспектирует
голландский заказчик
29.08.2019

На Херсонской верфи холдинга Смарт Мэритайм Груп полным ходом
идут работы по строительству очередного, уже третьего, танкера-химовоза
для голландской компании VEKA Shipbilding WT B.V.
29 августа предприятие посетил представитель заказчика Хайг Спаргарен (Huig
Spaargaren) и осмотрел площадки, на которых сейчас строится корпус танкера. «Для меня
очень важно видеть, как идут работы, есть ли прогресс, на каком этапе сейчас наш заказ,
вкладываются ли исполнители в оговоренные сроки» - отметил г-н Спаргарен. «Особое
внимание со стороны заказчика объясняется еще и тем, что, по сравнению с первыми двумя
танкерами, в чертежи по желанию клиента был внесен ряд системных изменений. И сейчас
голландская сторона наблюдает, насколько точно эти изменения внедряются» - рассказал
и.о.директора по маркетингу Юрий Корниенко. Хайг Спаргарен ходом выполняемых работ
остался доволен: «Благодарю каждого, кто причастен к нашему проекту на Херсонской
верфи. Всё делается на совесть». Следующий визит представителей VEKA Shipbilding WT
B.V. планируется примерно через месяц. Отметим, компания Смарт Мэритайм Груп
открывает для себя новое направление деятельности: сотрудничество с грузинскими
партнерами. Отремонтированный буксир «Тамара-1» уже спущен на воду. 20 июля судно
зашло на Николаевскую верфь. Главный строитель верфи Игорь Татарченко рассказал: «На
буксире была сложная кранцевая защита, только элементов, которые нужно было
демонтировать - 540 штук, не считая резиновых колес и т.д». Кранцы служат прокладкой
между бортом судна и пирсом или другим судном, они предотвращают повреждения
лакокрасочного покрытия корпуса и контактные нагрузки. После того как ремонтные,
покрасочные и рихтовочные корпусные работы были завершены, «Тамара-1» спущена на
воду. В ближайшее время ожидается прибытие на ремонт еще одного буксира – «Тамара-2».
Читать полностью >>>
По материалам Смарт Мэритайм Груп

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

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

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

FAW выводит на украинский рынок
пять моделей автомобилей

Чешская CZ Loko поставит в Украину локомотивы
на сумму 9 млн евро
10.08.2019

Чешская компания CZ Loko подписала контракт на поставку четырех
локомотивов серии EffiShunter 1600 крупнейшему в Украине горнометаллургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог».
Техника стоимостью 9 млн евро будет передана заказчику в 2020 году, передает
Radio Praha. "CZ Loko – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения
в Центральной Европе. Планируется, что два из четырех тепловозов CZ Loko будут
задействованы в обслуживании нового отделения непрерывной разливки стали (проект
МНЛЗ-2,3), строительство которого планируется завершить в этом году», - заявил директор
транспортного департамента «АрселорМиттал Кривой Рог» Алексей Рыбалкин.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
Укрзалізниця планує отримати наступну
партію локомотивів GE у 2020 р.
12.08.2019

АТ «Укрзалізниця» завершило перший етап переговорів з компанією
General Electric щодо придбання наступної партії локомотивів. Про це
йдеться в інтерв’ю голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова.
«У General Electric завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їхній
графік. Зараз обговорюємо поставку від двадцяти до сорока локомотивів», - розповів
Кравцов. Також керівник компанії озвучив плани щодо оновлення парку електровозів. За
його словами, в Укрзалізниці визначилися з технічною потребою і з цього питання
тривають комунікації з усіма виробниками. «Мова йде про обслуговування її у наступні
десятиліття, що впливає на ціну. Також важливим питання для нас є фінансування. Ми
очікуємо отримати його від країн, де знаходяться компанії, у яких будемо закуповувати
техніку. Це - широко розповсюджена практика. Зараз найбільшу активність проявляють
Alstom і CRRC», - зазначив очільник Укрзалізниці. У компанії нагадують, що у 2018 році
Укрзалізниця підписала меморандуми про співпрацю з Alstom і CRRC щодо будівництва
електровозів для Укрзалізниці. Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого 2018 р. в присутності
тодішнього президента України Петра Порошенка було підписано угоду між АТ
«Укрзалізниця» та компанією General Electric, що передбачає модернізацію локомотивного
парку та поставку нових локомотивів на суму $1 млрд. Перший етап угоди передбачав
постачання 30 вантажних локомотивів, виготовлених у США, а також локалізацію певної
частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. Поступово
рівень локалізації в Україні буде доведений до 40%. Укрзалізниця вже отримала всі 30
локомотивів General Electric, з яких останні 5 прибули до України 1 лютого 2019 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
КВБЗ презентує регіональний
дизель-поїзд ДПКр-3
20.08.2019

Знайомтеся: регіональний дизель-поїзд ДПКр-3. Третій поїзд у родині
моторвагонного рухомого складу від Крюківського вагонобудівного заводу,
другий – серед дизель-поїздів.
Саме у ці дні і тижні він народжується у корпусі пасажирського вагонобудування
підприємства: металоконструкція з нержавіючої сталі отримує необхідну комплектацію і на
очах перетворюється на потужний красень-поїзд із високим рівнем комфорту для
пасажирів. Коротко нагадаємо: першими у цій когорті були два двосистемні швидкісні
електропоїзди ЕКр-1 «Тарпан», що вже п’ять років трудяться на залізницях України. Другим
– приміський дизель-поїзд ДПКр-2. Він понад три роки курсує на лініях Львівської
залізниці. Це достатній час, щоб стверджувати: поїзди від КВБЗ вдалі, надійні, потужні,
пристосовані до інфраструктури Укрзалізниці. До них немає претензій у машиністів, не
послаблюється увага ні з боку пасажирів, ні з боку любителів та шанувальників залізничної
техніки, фотографів, блогерів. Тож усіх цих людей, беззаперечно, цікавить, а що там за
новий дизель-поїзд незабаром вийде на випробування, а затим – і на маршрути. Він стане
візитною карткою, екзаменом на зрілість для молодшого покоління конструкторів
Крюківського вагонобудівного. Якщо ЕКр-1 та ДПКр-2 були дітищами наших іменитих
лауреатів Державної премії України, досвідчених і відомих у своїй сфері фахівців Олега
Шкаброва, Георгія Ігнатова та їх колег, то новий проєкт якраз своєрідна «дипломна робота»
їх учнів. А це головний конструктор моторвагонного рухомого складу Олексій Гречкін, його
заступники Дмитро Єгоров, Іван Кутумов, їх колеги. Вони спираються на досвід попередніх
проєктів, та водночас втілюють у життя політ своєї творчої думки і натхнення.
Потужний, екологічний, економічний поїзд >>>
За матеріалами КВБЗ
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

 АВТО & ТЕХНІКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Національна гвардія закупить 25
вахтових МАЗів
12.08.2019

Національна гвардія України оголосила тендер на закупівлю
спеціалізованих вахтових автомобілів на шасі МАЗ (або аналога, хоча
спочатку хотіли лише МАЗ) на майже 63 млн грн.
До шасі висуваються такі вимоги: безкапотна 2/3 місна кабіна, колісна формула 4х2,
колісна база не менше 4 100 мм, монтажна довжина рами не менше 5 800 мм, двигун
потужністю не менше 130 к. с. стандарту Євро-2 або вище, вантажопідйомність не менше
5450 кг, повна маса не більше 10 100 кг, об’єм паливного баку не менше 200 л., розмір коліс
не менше R20. Кузов-фургон повинен бути обладнаний не менше ніж 26 м'якими
сидіннями, з можливістю регулювання кута нахилу спинки, системами опалювання та
кондиціонування повітря, ЖК-телевізором діагоналлю не менше 24-32 дюйма, а також
робочим столом типу – купе з розеткою для підключення комп’ютера (ноутбука)….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
Аграрная компания для перевозки агропродукции
и спецтехники выбрала тягачи Scania
14.08.2019

Для транспортной компании из Полтавского региона, которая
специализируется на перевозках агропродукции и спецтехники, была
передана партия из шести автомобилей Scania R440 Евро 5.
Тягачи Scania R440 комплектованы высокой спальной кабиной Highline, LED фарами,
большим багажным отсеком вместо второй спальной полки, которая обеспечивает большое
пространство внутри и много места для хранения вещей, системой климат-контроля,
панелью приборов с 7-дюймовым цветным монитором. Боковые аэродинамические обтекатели и передний бампер окрашены в цвет кабины, что добавляет привлекательности и
практичности. Отметим, что владелец компании обратил внимание на автомобили Scania
еще во время тест-драйва нового поколения грузовиков на заводе в Швеции в прошлом
году. Именно тогда он твердо решил, что они появятся в автопарке компании.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Новый бренд автобетононасосов в
портфеле Техкомплект

В Одессе появятся новые трехсекционные
трамваи

23.08.2019

16.08.2019

Со 2 сентября в Одессе впервые за всю историю электрического
трамвая начнут работать сочлененные трамвайные вагоны, которые в
просторечье называют "гармошками".
Первые трамваи-"гармошки" будут иметь длину чуть более 30 метров и по
компоновке напоминать чешский проект "Кобра", однако с совершенно новыми кузовами и
одесским дизайном передней и задней маски по образцу трамваев "Одиссей". Собственно
кузова изготовлены на Калушском заводе "Будмаш", который ранее изготовлял кузова
односекционных трамваев для Одессы, Запорожья, Харькова, Киева и не только. Процент
низкого пола будет около — 20% в средней секции. Единственным "старым" элементом
будут рамы ходовых тележек от трамваев типа "Татра-Т3". Два новых трамвая строят за
средства городского бюджета (закупка кузовов) и КП "Одесгорэлектротранс" (сборка и все
остальные комплектующие). А за счет кредита ЕБРР будут приобретены более
совершенные новые вагоны заводской сборки. Трехсекционные "гармошки" будут
работать на магистральном трамвайном маршруте "Север-Юг", а первое время до его
запуска будут курсировать от Пересыпи до поселка Котовского по нынешнему маршруту
№7. Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов
предоставить кредит в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по
обновлению инфраструктуры общественного транспорта в Украине. Инвестиции будут
предоставляться на приобретение новых троллейбусов, автобусов, трамваев и вагонов
метро и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, включая
автоматический сбор платы за проезд, автоматическое определение местоположения
транспортных средств и движения транспорта. Также Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) готов предоставить кредит в размере 50 млн евро муниципальному
предприятию "Киевский метрополитен" для закупки 50 вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Группа компаний АИС – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей
FAW в Украине планирует в ближайшие месяцы представить на украинском
рынке сразу 5 новинок.
Большинство из них появится в продаже до конца года. Автомобили будут
представлены сразу во всех сегментах автомобильного рынка: легковые, легкие
коммерческие, среднетоннажные и большегрузные. По итогу первого полугодия 2019 года
FAW Group произвела 1,6 млн. автомобилей. На протяжении нескольких десятков лет FAW
Group сотрудничает с ведущими мировыми автоконцернами, выпуская автомобили как под
собственным брендом, так и автомобили Volkswagen, Audi, Mazda, Toyota. Компания
представлена в 40 странах мира, ей принадлежит 28 дочерних компаний, а ещё в 18
компаниях FAW владеет контрольным пакетом акций. В США, ЕС и Китае работает пять
Research&Development центров компании. Эксклюзивные дистрибьюторские соглашения
между АИС и China First Automotive Group Corporation (FAW) были подписаны в этом году.
Старт продаж запланирован на октябрь 2019 г. Первой моделью, доступной к покупке
станет седан FAW B30. Отметим, согласно опубликованному в июле 2019 года очередному
рейтингу крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 – FAW Group заняла 87-е место!
За год позиции компании улучшились сразу на 38 позиций! Всего в Fortune Global 500 в
этом году вошло 129 китайских компаний. Согласно опубликованным данным оборот
компании за истекший финансовый год составил $89,8 млрд, что больше на 29%, чем годом
ранее. Численность сотрудников компании превышает 142 тыс .чел. FAW Group – один из
ведущих мировых производителей легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
Основанная в 1953 году, компания является старейшей и автомобильной группой Китая.
Годовой объем продаж превышает три миллиона единиц. По итогу первого полугодия 2019
года компания произвела 1,6 млн. автомобилей. FAW Group на протяжении нескольких
десятков лет сотрудничает с ведущими мировыми автоконцернами, выпуская автомобили
как под собственным брендом, так и автомобили Volkswagen, Audi, Mazda; Toyota.
Читать полностью >>>
По материалам ГК «АИС»

Завод спецтехники Техкомплект в своем портфеле брендов собрал
немало именитых "итальянцев" - это автогидроподъемники COMET, OIL &
Steel, краны-манипуляторы PM и COMET, автобетоносмесители IMER.
А теперь мы готовы предложить еще один интересный итальянский бренд
спецтехники для дорожного строительства - торговую марку SERMAC, автобетононасосы от
которой считаются одними из лучших в мире. Еще один интересный продукт от торговой
марки SERMAC - автобетононасосы с автобетоносмесителями. Такое комбинирование
функционала в одной единице спецтхники предоставляет покупателям возможность не
только распределять бетон на строительном объекте, но и транспортировать бетонную
смесь от точки продаж непосредственно к месту использования. Также, Техкомплект
предлагает строительным и дорожностроительным компаниям купить ленточные
конвейеры для бетона от итальянской торговой марки IMER, широко известной в Украине
как изготовитель высокотехнологичных автобетоносмесителей и мобильных бетонных
заводов. Предлагаемые итальянские ленточные конвейеры для бетона IMER ORULT
идеально подходят для работы с фундаментами зданий, применяются в работе на объектах
малоэтажного строительства, используются для вкапывания бетонных столбов и
проведения дорожных работ. Ассортимент IMER Group состоит из телескопических
ленточных конвейеров для бетона IMER LT 1201 и IMER LT 1601.
Читать полностью >>>
По материалам Завода спецтехники «Техкомплект»
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 АВТО & ТЕХНІКА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Мінекономрозвитку розширило перелік української сільгосптехніки,
вартість якої компенсується з державного бюджету

Комтранскомплект поставит автотранспортному предприятию
Каменского горсовета 30 автобусов Ataman
13.08.2019

ООО "Комтранскомплект" (Киев) поставит коммунальному автотранспортному предприятию Каменского горсовета 30 автобусов малого
класса Ataman производства АО "Черкасский автобус" за 64,8 млн грн.
Согласно информации на ProZorro, соответствующее намерение о заключении
договора опубликовано 12 августа. Автобусы закупаются у единственного участника – по
договорной процедуре, за средства местного бюджета. Заказчик обосновывает применение
этой процедуры закупки вместо открытых торгов отсутствием конкуренции на этом рынке
(в том числе по техническим причинам). Также в сообщении указывается, что в городе
сложилась тяжелая ситуация с транспортными перевозками из-за жалоб населения на
плохое техническое состояние автопарка. При этом сообщается, что уполномоченным
лицом заказчика был проанализирован рынок автобусов малого класса ("Эталон А081",
"Богдан 22", ЗАЗ А10, МАЗ, Ataman) на соответствие утвержденным техническим
характеристикам, по результатам которого был сделан вывод, что им соответствует только
автобус Ataman 092Н6. Срок поставки автобусов – до конца текущего года. Городской
низкопольный автобус Ataman 092Н6 (Евро 5) на агрегатах Isuzu выпускается "Черкасским
автобусом" с 2016 года, рассчитан на 49-52 пассажира (в том числе 14-17 сидячих мест).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мер Львова оглянув процес виготовлення тролейбусів
«Електрон», які замовило місто
15.08.2019

Львів робить ставку на екологічні види транспорту — трамваї,
тролейбуси, електробуси та активно працює над покращенням сфери
перевезень пасажирів. Про це пише city-adm.lviv.ua
Так цього року місцевий виробник — ТзОВ «Спільне українсько-німецьке
підприємство «Електронтранс» (Україна) і ПАТ «Концерн-Електрон» (Україна) —
виготовить на замовлення міста 50 нових низькопідлогових тролейбусів. Хід виробництва
тролейбусів для міста оглянув міський голова Львова Андрій Садовий. «Я завжди з таким
трепетом приїжджаю на Електрон. Тому що це виробництво відбулося завдяки великій
спільній праці громади міста і людей з підприємницьких кіл. Бо, в принципі, його би могло і
не бути цього виробництва. Коли ми планували вже будувати трамвайну колію на Сихів, то
виникло питання — а які трамваї там мають їздити? Ми порахували, що купувати за
кордоном, то це орієнтовно 2 млн євро коштуватиме один вагон. Тому експериментально
Електрон погодився зробити один взірець. Ми його купили. І потім трамваї, автобуси,
тролейбуси, електробуси. І так воно все почалось. тепер ти приїжджаєш сюди, і приємно,
що люди мають роботу, отримують зарплату, податки йдуть в місцевий бюджет. І сьогодні
тут, як ви знаєте, на замовлення міста виготовляють 50 тролейбусів. Наступний великий
тендер, який місто буде оголошувати, це ще на 100 тролейбусів. І ще буде великий тендер
на 100 автобусів, і ще 10 трамваїв. І я хочу вірити, що потуги Електрону настільки зростуть,
що вони зможуть вигравати ці тендери і брати це все в роботу. Співпраця Львова з
«Електронтранс» розпочалася у 2013 році із замовлення першого низькопідлогового
трамвая. Наступний аналогічний трамвай місто замовило у 2014 році, а у 2015 році місто
отримало від «Електрону» електробус. Найбільше і різнопланове замовлення виробник
отримав від Львова у 2016 році: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, які було замовлено спеціально
для сихівського напрямку, та замовлення на автобуси, які місто повністю отримало у 2017
році. У 2018 році — 50 автобусів. Загалом за останні 5 років Львів замовив у
«Електронтрансу» 135 одиниць транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, 1 електробус та 105
автобусів — 50 з них замовлено торік. Закупівля нових 50 тролейбусів відбувається завдяки
співпраці між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відповідно до договору, Львівська міська рада виступає гарантом щодо кредитних
зобов’язань ЛКП «Львівелектротранс» перед Європейським банком реконструкції та
розвитку. ЄБРР організовує пакет фінансування в сумі до 17,5 млн. євро на придбання до 50
нових тролейбусів, який складається з 13-річного кредиту ЄБРР в сумі до 15 млн. євро і
кредиту Фонду чистих технологій в сумі до 2,5 млн. євро. Кошти будуть надані ЛКП
«Львівелектротранс», яке експлуатує в місті 10 тролейбусних маршрутів загальною
протяжністю майже 75 км. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами city-adm.lviv.ua
Корпорація «БОГДАН» розпочала виконання контракту на
постачання тролейбусів для міста Хмельницький
28.08.2019

На виробничих площах ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК
«Богдан Моторс» триває процес виготовлення 10 тролейбусів «Богдан
Т70117» для міста Хмельницький.
Загалом, відповідно до підписаного договору між ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан
Моторс» та ХКП «Електротранс», місто Хмельницький отримає 10 тролейбусів «Богдан
Т70117» і 10 автобусів «Богдан А70132». Сума контракту складає майже 100 млн. гривень.
Транспортні засоби будуть передані Хмельницькому на умовах лізингу. «Богдан Т70117» це приклад справді «українського» продукту, тролейбус, локалізація виробництва якого
складає більше 80%, до того ж із асинхронними тяговими двигунами харківського заводу
«Електроважмаш». Наразі на маршрутах м. Хмельницький курсує вже більше 20
тролейбусів «Богдан» і вже невдовзі їх стане на 10 одиниць більше. Відзначимо,
автомобільна компанія «Богдан Моторс» наголошує на необхідності проводити закупівлю
електроавтобусів виключно українського виробництва, що вироблятимуться на українських
автозаводах повного циклу (зварювання, фарбування, складання), із встановленням
захисного мита на ввезення імпортних електроавтобусів та імпортних потужних зарядних
станцій у розмірі 100 %. Про це представники компанії заявили під час наради Робочої
групи щодо розвитку електротранспорту в Україні, що відбулась в Мінінфраструктури. На
думку автовиробника такі захисні кроки нададуть поштовх для розвитку виробництва
електротранспорту в Україні, створенню нових робочих місць, покращення екологічної
ситуації в країні, а також задля збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та скороченню дефіциту Пенсійного фонду. забруднення атмосфери в Україні від автотранспорту в
середньому складає понад 30 %. У невеликих містах таке забруднення складає близько 50
%, а вже у великих містах України автомобільний транспорт генерує до 80 % усіх шкідливих
викидів (безпосередньо у Києві – це майже 90 %). Київ увійшов до десятки найбільш
забруднених міст світу, обігнавши за рівнем забруднення Рим, Париж і Лондон. У рейтингу
«Pollution Index 2018 Mid-Year» – Київ отримав 67,55 балів за індексом забруднення.
Нагадаємо, на початку червня поточного року «Богдан Моторс» заявила про намір створити
об’єднання на підтримку виробництва електротранспорту в Україні головним завданням
якого буде захист інтересів виробників екологічного транспорту в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
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Комісія при Мінекономрозвитку розширила перелік техніки та
обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково
компенсується за рахунок коштів державного бюджету України.
Ключовим критерієм отримання компенсації із бюджету на придбання с/г техніки і
обладнання, згідно з умовами програми, є ступінь локалізації її виробництва на території
України до 60%. “Нашим основним завданням при запуску програми було підтримати
українського виробника. На початку програми критерії участі в ній змогли виконати лише
40 підприємств-виробників сільгосптехніки, в програмі було менш як 800 найменувань
техніки і обладнання. А зараз документи надходять з майже 200 підприємств, в 16 разів зріс
список техніки, якої тепер понад 12,5 тисяч найменувань. При тому, що вимоги до
локалізації, зокрема для складної самохідної сільськогосподарської техніки, зросли з 35%
до 55%. Це свідчить про ефективність програми для стимулювання виробництва саме
української сільгосптехніки”, - підкреслив Голова Комісії Степан Кубів. Комісія провела
аналіз стану та результатів виконання програми за 6 місяців (з грудня 2018 року до травня
2019 року) та розглянула нові заявки від виробників сільгосптехніки та обладнання. Після
опрацювання заявок та перевірки заявників на відповідність техніки та обладнання
критеріям участі у програмі Комісія оновила перелік виробників, техніки та обладнання на
2019 рік. “Завдяки програмі сьогодні активно створюються додаткові робочі місця,
зростають надходження до бюджетів усіх рівнів. Так, у 2018 році було створено додаткових
5 тис робочих місць, а бюджети усіх рівнів отримали 1,6 млрд грн. Разом з тим важливо
уважно стежити за дотриманням критеріїв участі в програмі, яка має стимулювати
створення робочих місць та сприяти виробництву української продукції”, - підкреслив у
своєму виступі Степан Кубів.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua

Ознайомитись з оновленим переліком
можна за посиланням >>>

У Мінагрополітики обговорили можливості українсько-корейської
співпраці в сфері с/г машинобудування
15.08.2019

Відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України Віктора Шеремети з представниками корейських
компаній Daedong Industrial Co. Ltd та Hyundai Corporation.
Метою зустрічі стало представлення корейській делегації потенціалу АПК України та
вивчення можливостей для розвитку співпраці, зокрема, в секторі сільськогосподарського
машинобудування. «Забезпечення українських аграріїв якісною сільгосптехнікою, яка
сприятиме підвищенню продуктивності виробництва, є важливим завданням
Мінагрополітики. Для цього ми шукаємо можливості для двосторонньої співпраці в сфері
сільгоспмашинобудування з міжнародними виробниками. Сьогодні ми вбачаємо значний
потенціал українсько-корейського співробітництва, зокрема, у створенні спільних
підприємств та реалізації інвестиційних проектів», - зазначив Віктор Шеремета. Крім того,
заступник Міністра відмітив, що серед пріоритетів Уряду України і Мінагрополітики є
надання додаткових ресурсів агровиробникам для розвитку. Так, з метою технічного
переоснащення сільгоспвиробників Уряд запровадив державну фінансову підтримку,
зокрема, йдеться про часткову компенсацію вартості с/г техніки і обладнання вітчизняного
виробництва (40%). Також держава здешевила кредити для сільгоспвиробників, крім того,
діє окрема програма зі здешевлення кредитів для малих фермерів. Під час заходу було
зазначено, що технологічна потреба в оновленні машинно-тракторного парку щороку
становить майже 40 тис. одиниць тракторів і понад 5 тис. одиниць зернозбиральних
комбайнів, а також іншої техніки і обладнання на суму понад 1,5 млрд дол. США. «Ми
налаштовані на максимальне сприяння у розширенні двосторонньої співпраці в сфері
сільгоспмашинобудування, і готові надати в рамках своїх компетенцій допомогу в
налагодженні взаємовигідної співпраці», - підкреслив заступник Міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
Представники KMZ Industries відвідали шведську
металургійну компанію SSAB
16.08.2019

Представники нашої компанії – генеральний директор KMZ Industries
Валерія Калашник та директор із закупівель та логістики KMZ Industries
Вячеслав Попов відвідали завод SSAB в м. Хямеенлінна (Фінляндія).
Саме на цьому підприємстві виробляється вся надміцна оцинкована сталь під
однойменною торговою маркою. Співпраця KMZ Industries та шведського металургійного
гіганта SSAB триває вже понад десятиліття. Тут ми закуповуємо найкращий у світі
оцинкований метал – сталь S350 GD із покриттям цинку Zn 275, Zn 350, Zn 450, Zn 600, адже
від його якості залежить, скільки пропрацює елеваторне обладнання. Загалом у 2018 році
металоспоживання KMZ Industries склало близько 4 тис. тонн оцинковки та 2,5 тис. тонн
чорного металопрокату. Цього року плануємо збільшити обсяги закупівель. Нагадаємо, в
липні KMZ Industries підписала дилерську угоду з MORILLON – всесвітньо відомим виробником
вивантажувальних систем для силосів. Ми поповнили свій асортиментний портфель
високопродуктивними зачистними і гідравлічними шнеками виробництва цієї компанії – це
дозволить нам пропонувати рішення по вивантаженню з урахуванням найскладніших
завдань наших клієнтів – у тому числі тих, які працюють зі складним продуктом, схильним
до злежування (в першу чергу – маслоекстракційних заводів), або потребують підвищеної
швидкості вивантаження (200 т/год і вище). Високопродуктивне обладнання MORILLON
також орієнтовано на портові термінали, де важлива безперебійна робота в режимі 24/7, а
ключовими показниками ефективності є надійність і швидкість перевалки. Угода з
MORILLON – це нові можливості для клієнтів із цього сегменту, які сьогодні все активніше
розглядають можливості співпраці з українськими виробниками елеваторного обладнання.
MORILLON працює на ринку з 1865 року і має унікальний досвід у розробці та виробництві
промислових вивантажувальних систем для найбільш складних видів сипучої продукції.
Обладнання MORILLON відомо своєю якістю і довговічністю. Понад 100 тисяч систем
виробництва цієї компанії встановлені у 37 країнах по всьому світу, серед яких Австралія,
Великобританія, США, Саудівська Аравія, Шотландія, Нідерланди, Японія та багато інших.
Читати повністю >>>
За матеріалами KMZ Industries

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

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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
 АВТОТЕХНІКА

Україна озброює світ: Що за бронетехніку
ми постачаємо Іраку

16.08.2019

08.08.2019

Україна посідає 12 місце у списку 25 найбільших експортерів зброї у
світі, оприлюдненому 11 березня 2019 р. Стокгольмським міжнародним
інститутом досліджень проблем миру (SIPRI).
Depo.ua пропонує серію матеріалів про найбільших імпортерів української зброї та
техніки. На черзі Ірак, з яким пов'язаний не один скандал за участі України, та все ж ця
країна - дуже перспективний покупець вітчизняних озброєнь. Співробітництво України з
Іраком завжди супроводжувалось скандалами, у тому числі й міжнародними. Це майже
завжди призводило до іміджевих втрат, а також до втраченої вигоди. Дипломатичні
відносини між Україною та Іраком були встановлені 16 грудня 1992 року. У травні 2001
року почало свою діяльність Посольство України в Іраку, а починаючи з 2007 року
функціонує Посольство Республіки Ірак в Україні. Разом з тим, офіційна співпраця у
оборонній сфері почалась у жовтні 2000 року, коли Україна підписала з Іраком угоду "Про
співробітництво у галузі торгівлі та науково-технічної кооперації". Щоправда, іноземні
розвідки стверджують, що насправді почалося все дещо раніше…
Читати повністю >>>
© Руслан Рудомський
За матеріалами depo.ua
Українсько-турецьке підприємство вже
має 4 оборонні проєкти
13.08.2019

Спільне підприємство, створене держкомпанією "Укрспецекспорт" та
турецькою компанією Baykar Defence, вже має в роботі чотири проєкти з
виробництва озброєння та військової техніки (ОВТ).
"Логіка такої співпраці наступна. Якщо в загальному, без розголошення деталей, у
нас є якийсь вид озброєння, у турецької сторони є багато напрацювань в електроніці. Ми
беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні системи електронні. Ми створюємо
новий продукт. У нас в роботі вже є чотири такі проєкти", - повідомив гендиректор
концерну "Укроборонпром" Павло Букін. За його словами, виробничі площі будуть
розміщені в Туреччині, а перші проєкти реалізуватимуться у сфері створення високоточної
зброї. "Створюючи це спільне підприємство, ми бачимо конкретну перспективу в
конкретних кейсах. В першу чергу це протитанкові системи та кероване озброєння. Це
будуть нові зразки спільного українсько-турецького виробництва, у цих продуктів буде
велика конкурентна здатність", - сказав гендиректор Укроборонпрому. Перспектива
співпраці в цьому проєкті – забезпечення потреб Збройних сил України та Туреччини, а
також експорт на ринки третіх країн. "Це підприємство створюється саме для спільної
розробки нових видів озброєння та військової техніки, постачання їх Збройним силам
України та Туреччини, в першу чергу, та на експорт… Це взагалі перше спільне
підприємство Укроборонпрому з іноземними партнерами. Це повноцінна військова
компанія з паритетною участю двох сторін", - пояснив Букін.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Держслужбу експортного контролю тимчасово очолив екс-глава
апарату гендиректора "Укроборонпрому"
23.08.2019

Уряд України тимчасово поклав обов'язки глави Державної служби
експортного контролю на заступника голови цієї служби Дениса Радова. Про
це повідомляє портал interfax.com.ua
Відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв 21 серпня і оприлюднив на
своєму сайті. Одночасно уряд звільнив від цих обов'язків Юрія Лівчина, скасувавши
відповідне розпорядження від 5 липня 2019 р. Денис Радов був призначений заступником
голови Держслужби експортного контролю рішенням уряду від 14 серпня цього року
терміном на п'ять років з випробувальним терміном 6 місяців. Держекспортконтроль центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Основними завданнями Держекспортконтролю України згідно з Указом є: реалізація
державної політики у галузі державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, подвійного використання та інших товарів, що не внесені до
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких
відповідно до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання” можуть бути застосовані
процедури державного експортного контролю…
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Цифрова трансформація "Укроборонпрому" – завершено перехід
на повністю електронний документообіг
30.08.2019

У ДК "Укроборонпром" на всіх етапах діловодства запроваджено
електронний документообіг, який інтегровано до системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади.
Таким чином Концерн став першою державною структурою в оборонній сфері та
загалом однією з перших державних інституцій в Україні, де відмовилися від паперового
діловодства. "Починаючи з серпня цього року в “Укроборонпромі” повноцінно діє
електронний документообіг. Тобто все діловодство Концерну, а також листування з
державними органами, організаціями та підприємствами всіх форм власності, завдяки
використанню провідних сучасних цифрових технологій, переведено в електронну форму,
яка має повну юридичну силу. Це унеможливлює будь-які бюрократичні затримки та
дозволяє за лічені секунди отримувати всю необхідну інформацію, дозволяє контролювати
виконання завдань з точністю до секунди та ефективно приймати управлінські рішення.
"Укроборонпром", як і у випадку із запровадженням електронних майданчиків ProZorro,
став одним із перших в Україні, хто запровадив електронну систему на всіх рівнях
документообігу – отримання вхідної кореспонденції, вчинення резолюцій, спільна розробка
та погодження документів, підпис документів кваліфікованим цифровим підписом та їх
відправка кореспондентам, все відбувається в цифровому юридично вагомому вигляді. Від
моменту впровадження електронного документообігу час доставки листів від Концерну до
адресатів скоротився від 2-5 діб до 1-2 годин, погодження документів прискорилось до 2-3
годин. А це означає, що немає більше затримки проміж прийняттям рішення та його
доведенням до виконавців. Водночас, найбільшою перевагою та викликом впровадження
електронного документообігу є безпрецедентна прозорість та контрольованість руху
кожного документу, що абсолютно унеможливлює маніпуляції з документами будь-кого з
учасників процесу! Але ми не зупиняємося на досягненому, наступним шляхом буде
інтеграція machine learning в інформаційний простір Концерну, що дозволить вийти на
новий рівень управління Концерном та його підприємствами на підставі достовірної
всебічної аналітики.", – повідомив Генеральний директор Концерну Павло Букін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
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Два украинских производителя бронетехники
выходят на внешний рынок

Кабмин предоставил право ряду компаний осуществлять реализацией
собственных товаров военного назначения на внешний рынок, а также
осуществлять импорт таких товаров для нужд производства.
В их число попали компании: ООО «Украинская бронетехника». Известна по своим
бронеавтомобилям "Варта". ЗАО «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА».
Выпускает бронеавтомобили под брендом "Козак". Отметим, что техника и "Варта" и
"Козак" стоят на вооружении различных силовых структур Украины и неплохо себя
зарекомендовали. "Практика" даже участвовала в международных выставках и
анонсировала интерес к своей технике со стороны иностранных заказчиков. Однако в
конкретные контракты это пока не вылилось.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

Фірма з оточення Пашинського має сплатити
Міноборони 2,4 мільйона штрафів
08.08.2019

На початку липня Господарський суд Києва частково задовольнив
позов Міноборони до ТОВ "Українська бронетехніка" про стягнення
штрафних санкцій у розмірі 2,4 мільйона гривень.
Ще в січні 2019 р. Міністерство звернулось до Господарського суду з метою стягнути
з приватної фірми значно більшу суму в 6,6 мільйонів гривень через невиконання умов
контракту в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин. Деталі
контракту та суть порушень ТОВ "Українська бронетехніка" не розкриваються через
секретність даних. "Це вже другий позов Міністерства оборони проти даної фірми. В грудні
2018 р. був виграний інший позов про стягнення пені у сумі 302,2 тис. гривень", - йдеться у
повідомленні. ТОВ "Українська бронетехніка" до 2015 р. називалася ТОВ "Укрглавпак" і
спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси. Директор Олександр Кузьма є родичом
відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 р. був помічником на громадських
засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної
безпеки і оборони. На початку 2000 Микола Кузьма був помічником народної депутатки
Раїси Богатирьової, на той час членкині Партії регіонів, яка пізніше стала Міністром
охорони здоров’я. У 2015 році у коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом
створення бронемашини "Варта". У 2019 р. ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200
млн грн на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного
замовлення на постачання бронемашин "Варта". Після оприлюднення даного факту в ЗМІ
приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Сергієм Пашинським.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Львівський бронетанковий завод налагодив серійну
модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року
12.08.2019

ДП "Львівський БТЗ" налагодило серійну модернізацію танків Т-64
зразка 2017 р., які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями,
засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.
Завдяки цьому вдалось значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною
бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська та відмінно показав
себе у протистояннях з агресором на Сході України. Саме цей танк у 2017 році проявив себе
у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під
час минулорічного параду з нагоди Дня Незалежності України. Під час модернізації у бойову
машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який
забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у
будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Водночас інші члени екіпажу отримають
нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем 3-го покоління. Ці
прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть
під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Міноборони України створило умови для
знищення "ХКБМ ім. Морозова"
18.08.2019

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.
Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства
на дводенний робочий тиждень.
Причина цього – низка рішень Міноборони, які створюють умови для знищення
одного з провідних оборонних підприємств України. Міністерством оборони припинено
фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ "Лозівський
ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки
"71", виробляти необхідну кількість корпусів. 85-те військове представництво Міноборони
заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на
потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі
передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з
виготовлення БТР-4 для українського війська. Водночас, Міноборони висунуло до ХКБМ
претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення.
Також Міністерство оборони, без пояснення причин, припинило фінансування розробок
нових видів бронетехніки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
В Украине наладили модернизацию БТР-50.
Что помінялось?
29.08.2019

На ДП «Завод им. Малышева», входящего в состав «Укроборонпром»,
проведено очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная
боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.
Усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2
мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с. Машина также
получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота,
доработаны узлы ходовой части. Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел
ходовые тестирование на пересеченной местности и огневые испытания. БТР-50 с новым
харьковским двигателем стал более быстрым и мобильным, как на суше, так и на воде.
Кроме того, значительно возросла надежность машины и ее эксплуатационные
характеристики. «С целью дозагрузки производственных мощностей завода была
разработана модернизация БТР-50. В Украине этот бронетранспортер не находится на
вооружении, но во многих армиях мира, особенно в азиатских и африканских регионах, он
успешно эксплуатируется. И «Завод им. Малышева» сейчас может предложить
модернизацию этих боевых машин более мощными двигателями. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.ua

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

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

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Саудівська Аравія придбала в України
800 ракет та 150 ПТРК
13.08.2019

В травні 2019 р. з України до Саудівської Аравії було поставлено
протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) та ракет до них, виробництва
КБ “ЛУЧ” на загальну суму у 51,321 млн доларів.
Реалізували продукцію через ДП “Прогрес”, яке входить до складу держкомпанії
“Укрспецекспорт”. Через порт Миколаєва у травні відправлено: переносний протитанковий
комплекс “Скіф” (з тепловізором Eye-LR-S Aselsan) – 30 одиниць; легкий переносний
протитанковий комплекс “Корсар” – 120 одиниць; ракета Р-2ОФ (калібром 130 мм,
уламково-фугасна) – 300 одиниць; ракета РК-2І (калібром 130 мм, інертна для тренувань) –
10 одиниць; ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 500 одиниць; ракета РК3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 20 одиниць. ПТРК «Корсар» може
використовуватись зі станка та без нього, коли стрільба ведеться з брустверу чи плеча.
Наведення ракети здійснюється по лазерному променю. ПТРК «Скіф» – це експортна назва
протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П», яка постачається для української армії.
Цей ПТРК встановлений на пусковій установці у вигляді триноги. Відзначимо, минулого
року Саудівська Аравія придбала 950 ракет та ПТРК українського виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
На КЗ «Імпульс» завершено встановлення комп’ютеризованих
високотехнологічних верстатів
28.08.2019

На КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» створюється новітній
виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських
боєприпасів та ракетного озброєння.
Наразі завершено встановлення десятків комп’ютеризованих високотехнологічних
верстатів. Про це заявив Генеральний директор Концерну Павло Букін. «Це – новий цех із
новітніми верстатами, призначеними для високоточної обробки. Його створено у рекордні
терміни завдяки координації основних державних стейкхолдерів – Кабміну, МЕРТ,
Концерну та заводу «Імпульс». Вже найближчим часом розпочнеться виробництво
комплектуючих, вкрай необхідних для завершення створення замкнутого циклу
виробництва артилерійських боєприпасів та ракетного озброєння. Фактично, вперше з
історії України ми створюємо підприємство, яке здатне у необхідній кількості виробляти
всю номенклатуру засобів ініціювання до всіх артилерійських снарядів та ракетного
озброєння», – повідомив Генеральний директор Павло Букін. Аналогічні центри наразі
створюються у кожному кластері Концерну. Йдеться про харківський «Завод ім. Малишева»,
запорізьку «Іскру», луцький «Мотор» і ще з десяток підприємств «Укроборонпрому».
«Наразі Концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних
підприємств за 30 років», – підкреслив Павло Букін. Для організації виробництва на
шосткинському заводі здійснено масштабні роботи з підготовки цеху, який відповідає
міжнародним нормам високоточного виробництва. Підлогу залито спеціальним
полімерним покриттям високою міцності, здатним витримати верстати вагою понад 5
тонн. Для забезпечення стабільного режиму вологи та температури налагоджено систему
кондиціонування та фільтрації повітря. Крім того, оновлено система електроживлення,
освітлення та застосовано енергозберігаючі технології. “Вже завершено 90% робіт із
запуску високоточного виробничого майданчика. Впродовж наступних 30-50 днів
триватиме налагодження усіх верстатів. На новому обладнанні ми вироблятимемо деталі із
точністю, яка вимірюється у мікронах. Окрім того, завдяки цим верстатам ми значно
знизимо собівартість продукції. Для розуміння: востаннє таке масштабне оновлення
обладнання відбувалося десятки років тому. Тобто, ці новітні верстати сформують
виробничі потужності «Імпульсу» на наступні десятиріччя», – заявив директор КП
«Шосткинський казенний завод «Імпульс» Євген Чернов.
Читати повністю >>>
За матеріалами shostka-news.com

Колегія ДКА України підвела підсумки діяльності підприємств
та установ галузі за І півріччя 2019 року
20.08.2019

В ході засідання Колегії ДКА підведено підсумки роботи підприємств та
установ космічної галузі за І півріччя 2019 р. та визначено пріоритетні
напрямки роботи на майбутній період.
За підсумками роботи у І півріччі 2019 р. підприємствами галузі вироблено товарної
продукції на суму понад 2077,2 млн. грн. та реалізовано товарної продукції на суму понад
1601,5 млн. грн. Загальний обсяг валової продукції складає понад 2069,9 млн. грн. Обсяги
виробництва товарної продукції (в порівняних цінах) збільшилися на 31,8 %, а обсяги
реалізації продукції збільшилися на 2,3 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Зростання обсягів товарного виробництва та реалізації продукції за підсумками
звітного періоду спостерігається на ДП «КБ «Південне» на 24,7% відповідно. Збільшився в
звітному періоді на 29,1 % експорт продукції – частка експортованої продукції складає 78,5
%. Основний напрямок експорту – країни ЄС, США та інші країни (експортовано на суму
1245,049 млн. грн., що становить 99,1% від загальної суми експорту продукції). Прибутковою в звітному періоді була діяльність 4 підприємств, а саме: ДП «КБ «Південне» ( 13,1 млн.
грн.), ПАТ «ХАРТРОН» (5,040 млн. грн.), ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» (1,345 млн.грн.), ДП
НДТІП (33,0 тис. грн.). Сплачено за підсумками звітного періоду до бюджетів усіх рівнів та
державних цільових фондів 471,397 млн. грн., в тому числі до бюджету – 282,803 млн. грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників галузі станом на 1 липня 2019 року
становить 15 660 осіб що на 859 осіб, або на 5,3% менше ніж на початок року. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами nkau.gov.ua
В Україні вперше за часи новітньої історії провели вогневі
випробування ступеня ракети-носія
24.08.2019

В Україні, вперше за часи її новітньої історії, провели вогневі
випробування ступеня ракети-носія, а саме - класу "Циклон-4". Про це УНН
повідомляє з посиланням на пресслужбу КБ "Південне".
“Напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої
історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся
прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу “Циклон-4”, спроектований КБ
“Південне” та виготовлений на Південмаші", - вказали в КБ. Як зазначається, це заключні та
найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня
ракети-носія “Циклон-4” - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити
супутники в цільову точку. "Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали
відмінно, двигун ступеня вмикався п’ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ
“Південне". Випробування визнано успішними! По закінченню проведення всього обсягу
випробувань ми представимо більш детальний звіт”, - додали у КБ. У конструкторському
бюро зауважили, що до складу третього ступеня РН “Циклон-4” входить рідинний ракетний
двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні
конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія “Циклон4М”. Нагадаємо, в квітні ракета Antares, розроблена за участю України, стартувала до МКС.
Antares - це ракета-носій, розроблена американською компанією Northrop Grumman
Innovation System за активної участі КБ “Південне”, ПівденМаш та інших підрядників.
Належить до ракет середнього класу. Вона є двоступінчатою і призначена для запуску
корисних вантажів масою до 8’000 кг (15000 фунтів) на низьку навколоземну орбіту, а саме
- на МКС. Це відбувається в межах програми співробітництва Commercial Resupply Services з
NASA за допомогою космічного корабля Cygnus.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Зустріч ДКА із делегацією Національного центру космічних
досліджень Французької Республіки (CNES)

 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

30.08.2019

На підприємстві з виробництва зброї “Форт” виявили
порушень на 32,5 мільйона - МВС
23.08.2019

Аудит виявив на заводі “Форт” неефективне управління та
неефективне використання коштів на 32,5 млн грн. Про це заявив директор
Департаменту внутрішнього аудиту МВС Олександр Грибовський.
Зокрема, за його словами, результати позапланової перевірки підприємства "Форт"
"приголомшили". "Результати нас приголомшили. Загалом за результатами аудиту було
виявлено низку проблем в організації управління державними фінансовими ресурсами, що
призвели до порушень та неефективного витрачання коштів на загальну суму 32,5 млн грн.
З них тих, що вже призвели до втрат - на загальну суму 24 млн грн", - сказав Грибовський.
Окрім того, за його словами, впродовж останнього року підприємство систематично мало
прострочену заборгованість з виплати зарплати, яка станом на 1 серпня цього року досягла
33 млн грн, "і це при тому, що підприємство весь час звітувало про її відсутність". "Лише
завдяки втручанню міністерства... на даний час ця заборгованість погашена", - уточнив
Грибовський. Він додав, що заборгованість не заважала керівнику безпідставно
нараховувати собі премії, зазначивши, що загалом зайво було нараховано 465,5 тис грн.
Крім того, за даними Грибовського, станом на 1 липня є залишки готової продукції на понад
67 млн грн, які не забезпечені контрактом. Частина отриманого обладнання для
виробництва патронів не була введена в експлуатацію або не використовувалося, заявив
він. "Підприємству виявилося вигідніше купувати готові заготовки за кордоном, ніж
виготовляти їх на вже наявних потужностях", - додав Грибовський. "Підприємством за
2016-2018 роки та за перший квартал 2019 року проведено витрати на загальну суму 17,7
млн грн, які не передбачені фінансовим планом. Більше того, зазначені безпідставні
витрати стали наслідком неефективних управлінських рішень, а саме - сплати штрафних
санкцій за несвоєчасну поставку, випуск бракованої продукції, несвоєчасну сплату податків
на суму 10, 2 млн грн, оплату юридичних або інших сумнівних консультаційних послуг за
наявності власної юридичної служби вартістю 3,6 млн грн, додаткових витрат на усунення
браку - 3,3 млн грн", - уточнив Грибовський. Своєю чергою глава МВС Арсен Аваков нагадав,
що контракт з начальником підприємства "Форт" Віктором Писаренком вже розірвано. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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В ДКА відбулась зустріч із Президентом CNES паном Жаном-Івом Ле
Галлем та із заступницею керівника департаменту з питань програмування,
міжнародної діяльності та якості CNES пані Паскаль Ультре-Герар.
З української сторони в зустрічі взяли участь Голова ДКА та представники ДП «КБ
«Південне» ім. М.К. Янгеля» та НЦУВКЗ. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи
співробітництва у сфері космічної діяльності та висловили зацікавленість у предметному
опрацюванні питання співпраці за наступними напрямами: Окремі комплектуючі до
космічних ракетних двигунів; Місячна місія; Кліматична космічна обсерваторія
(міжнародна ініціатива CNES, до якої планує долучитись Україна). За першим напрямом
найближчим часом очікується обмін даними між спеціалістами для визначення подальшого
формату співпраці. За напрямом «Місячна місія» домовлено про створення українськофранцузької робочої групи та попередньо визначено контактних осіб, які
координуватимуть взаємодію в рамках групи. За напрямом «Кліматична космічна
обсерваторія» було повідомлено про організацію CNES першого засідання Організаційного
комітету Космічної кліматичної обсерваторії 22-23 жовтня 2019 року під час Міжнародного
астронавтичного конгресу у м. Вашингтон. ДКА повідомило про свої плани взяти участь у
засіданні, де представити пропозиції щодо структури управління Кліматичної космічної
обсерваторії, можливого внеску України до неї та стратегії подальшої діяльності
обсерваторії. У рамках зустрічі сторони висловили обопільну зацікавленість в опрацюванні
й інших можливих напрямів співпраці, які б були взаємовигідними для обох сторін.
Нагадаємо, делегація ДКА взяла участь у засіданні 62-ї сесії Комітету ООН з питань мирного
використання космічного простору. З 12 по 21 червня 2019 року у Відні проходить 62-а сесія
Комітету ООН з питань мирного використання космічного простору. Згаданий захід є
основним щорічним майданчиком, який збирає керівників урядових органів дев’яносто
двох країн-членів вказаного Комітету. Завданням Комітету ООН з космосу є координація
міжнародних зусиль у космічній сфері з метою досягнення Цілей зрівноваженого розвитку
ООН. Основними акцентами сесії Комітету 2019 року є розгляд проекту Порядку денного
«Space 2030», обговорення ролі космосу у боротьбі з кліматичними змінами, його вплив на
збереження водних ресурсів та інноваційний розвиток людства, тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НКАУ

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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ГК "Прометей" с покупкой активов "Кернел" увеличит
земельный банк на 8 тысяч га

Названо найбільш рентабельні
культури

14.08.2019

18.08.2019

Виробництво переважної більшості рослинницької продукції в с/г
підприємствах у 2018 р. було прибутковим. Про це зазначив директор ННЦ
«Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.
За його словами, найбільш рентабельним стало виробництво шишок хмелю (60,9%)
та насіння соняшника (32,5%). Рентабельність виробництва зерна, якого торік
сільськогосподарські підприємства збільшили на 17,1% – до історичного рекорду у 70 млн
т, практично зберегла рівень 2017 року (25,0%), який у 2018 році склав 24,7%. Проти 2017
року найбільше зріс рівень рентабельності вже згаданих шишок хмелю (з 17,7% до 60,9%),
проса (з 24,5% до 34,7%), овочів закритого ґрунту (з 1,7% до 8,5%), кукурудзи на зерно (з
23,7% до 27,2%). Рентабельним стало виробництво насіння льону-довгунцю (18,6% проти 10,8% у 2017 році). Натомість втратили позиції найбільш рентабельні продукти 2017 року.
Рентабельність виробництва ягідних культур зменшилася з 85,9% у 2017 році до 19,5% у
2018 році, винограду – з 51,6% до 22,6%, насіння ріпаку й кользи – з 43,6% до 31,1%,
плодових культур – з 27,3% до 3,4%, вівса – з 21,2% до 10,3%, бобів сої – з 28,8% до 21,0%.
Рівень рентабельності виробництва насіння соняшнику зменшився з 41,3% у 2017 році до
32,5% торік. Збитковим стало виробництво високорентабельної у 2017 році гречки (-17,2%
у 2018 році проти 32,7% у 2017 році), буряку цукрового фабричного (-11,4% та 12,4%
відповідно), а також жита (-2,2 та 20,2%), зазначив науковець. У 2018 році виробництво
основних видів рослинницької продукції у сільськогосподарських підприємств було
рентабельним із збереженням рівня 2017 року по зерну, різким зростанням по окремих
видах технічних культур – льон-довгунець та хміль, і зменшенням рівня рентабельності по
більшості видів «топової» продукції 2017 року. Негативний вплив на обсяги виробництва
збитковості чутливої для внутрішнього ринку продукції гречки та цукрових буряків може
пом’якшитись результатами нинішнього року, підсумував Лупенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Сільське господарство залишається одним із ключових
рушіїв української економіки
23.08.2019

Протягом останніх років частка продукції АПК у загальному експорті
товарів з України становить ≈ 40%. Про це зазначила заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.
«АПК залишається одним із ключових рушіїв української економіки, темпи
зростання продовжують спостерігатись і у 2019 році. Так, за сім місяців поточного року
валове виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 12% порівняно з
аналогічним періодом минулого року, що стало відмінною передумовою для нарощування
експортних поставок, які зросли на 21%. Основу зовнішніх поставок складають традиційні
зернові і олійні культури, рослинні олії і шроти, які загалом формують понад 80% обсягів. В
той же час необхідно відмітити зростання за такими групами, як: м'ясо – на 17%, молочна
продукція – на 6%, плоди та ягоди – на 11%, продукти переробки овочів та плодів – на
22%», - відмітила Олена Ковальова. Також заступник Міністра зупинилася на стані і
перспективах окремих підгалузей тваринництва і рослинництва. Так, Мінагрополітики,
враховуючи високу собівартість виробництва молочної продукції, працює разом з
учасниками ринку над можливими інструментами державної підтримки. Зокрема,
розглядаються варіанти з надання кредитів та/або компенсації на оновлення,
модернізацію обладнання для переробки, доплата за вироблене молоко екстра класу. Що
стосується рослинницької продукції, крім тенденцій ринку зернових, олійних та
зернобобових культур, закцентовано на необхідності врахування в діяльності нового
стандарту на пшеницю. Так, особливістю нового стандарту є не тільки кількісне зменшення
класів, з шести до чотирьох, але й акцент на показники, що визначають хлібопекарські
властивості зерна: білок та клейковина. Крім того, Олена Ковальова зупинилась на
найбільш актуальній темі останніх років – питаннях логістики, оскільки значні обсяги
експорту потребують динамічного розвитку всіх транспортних складових. Мінагрополітики
на регулярній основі проводить засідання логістичного штабу, який став платформою для
взаємодії між аграріями та логістичними операторами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Світовий банк та Мінфін підписали угоду про залучення $200 млн
на проект прискорення інвестицій в сільське господарство
28.08.2019

Між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
підписано угоду для залучення $200 млн на проект «Програма
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».
Залучення позики дозволить створити та ввести у загальний доступ Державний
аграрний реєстр, провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості
про них до Державного земельного кадастру, розробити методологію розробки планів
землекористування для об'єднаних територіальних громад, провести супутникове картографування території України, посилити систему державного контролю на держкордоні
України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик, розробити та ввести в
експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та
вимог ринків експорту, створити автоматизовану систему для оповіщення усіх сторін щодо
змін у Державному земельному кадастрі, підвищити обізнаність власників та користувачів
земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту. «Сільське господарство й
український агробізнес загалом – це одна з ключових точок для підвищення продуктивності виробництва, підтримки економічного розвитку, і збільшення темпів зростання
ВВП, що особливо важливо для нас як для Міністерства фінансів, - сказала Маркарова. Україна, яку колись називали житницею Європи і яка зараз має потенціал стати глобальним
постачальником продуктів для світу, потребує таких проектів, як цей, зокрема, для
підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі. Упевнена, його успішна
реалізація стане хорошим прикладом для наступних проектів з іншими МФО, що дозволить
нам збільшувати кількість інструментів для участі приватного бізнесу у розвитку
агросектору». Проект буде реалізовано рамках Стратегії сприяння залученню приватних
інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням КМУ
від 5 липня 2019 р. № 595. Він має на меті підтримати зусилля Уряду України, зокрема
Мінагрополітики, Мінрегіону, Мін‘юсту, Держгеокадастру, Держспоживслужби, спрямовані
на створення сприятливого середовища для приватних інвестицій, зокрема малих і
середніх підприємств, в секторі сільського господарства та агробізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністрства фінансів України
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Группа компаний "Прометей" после приобретения у аграрной группы
"Кернел" трех агропредприятий в Николаевской области увеличит
земельный банк на 8 тыс. га - до 18 тыс. га.
"Банк покупаемых земель составляет 8 тыс. га. На приобретенных землях планируем
выращивать пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, горох. А от рапса, скорее всего,
откажемся - предприятия расположены в рисковой зоне, и расходы на его выращивание
достаточно большие, а отдача не такая, как хотелось бы", - сообщила пресс-служба группы
"Прометей". Кроме того, группа купила силосный элеватор мощностью хранения 62 тыс.
тонн зерновых в Одесской области и ведет переговоры о покупке еще двух элеваторов. До
конца года компания планирует приобрести как минимум один. "Вряд ли будем покупать
земельные активы, поскольку необходимо осваивать приобретенные. Однако у компании
есть желание и возможности и дальше расширять земельный банк и инвестировать в
аграрное производство. На базе элеваторов компании сейчас создаем агромаркет,:
наращиваем продажу минеральных удобрений и планируем в ближайший месяц заняться
реализацией СЗР и семян", - уточнили в группе. Как сообщалось, Антимонопольный
комитет Украины разрешил 9 августа 2019 года супруге собственника группы компаний
"Прометей" Рафаэля Горояна Кристине Гороян через ООО "Буцефал" (Николаев)
приобрести доли в уставном капитале ООО "Агрофирма "Висла", ООО "Злагода" и
сельскохозяйственном ООО Агрофирма "Украина" (все - Николаевской обл.) и ООО
"Прометей Николаевская филия" (Одесской обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в
высшем органе управления обществ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Агрохолдинг KSG Agro нарастил чистую
прибыль до $5,5 млн
14.08.2019

Агрохолдинг KSG Agro в январе-июне 2019 года нарастил чистую
прибыль в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до
$5,48 млн. Об этом сообщает портал fixygen.ua
Согласно неаудированному отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи в
среду, его выручка за этот период сократилась на 4% – до $8,38 млн. По итогам первого
полугодия KSG Agro увеличил валовую прибыль в 1,7 раза - до $1,65 млн и операционную –
на 16%, до $1,34 млн. По состоянию на 30 июня 2019 года общие активы KSG Agro выросли
на 16% - до $73,34 млн. KSG Agro на эту дату имеет кредитов и займов на сумму $39,48 млн,
что на 11% меньше, чем по состоянию на 30 июня 2018 года, из них долгосрочные – $17,86
млн. Согласно отчету, компания сократила выручку в растениеводческом сегменте на 4,4%
в первом полугодии 2019 года – до $1,62 млн, в животноводческом - на 15,3%, до $3,71 млн
и в сегменте переработки - на 47,2%, до $1,14 млн, однако сегмент "другие операции"
(производство топливных пеллет и тепловой энергии) по выручке показал рост в 4,1 раза –
до $1,91 млн. За шесть месяцев 2019 года объем продаж свиней составил 48 тыс. голов – на
уровне аналогичного периода прошлого года. Вертикально интегрированный холдинг KSG
Аgro занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и продажей
зерновых и масличных культур. По состоянию на 30 июня 2019 года земельный банк
холдинга в Украине составлял около 27 тыс. га. KSG Agro по итогам 2018 года получил $0,31
млн чистой прибыли, что в 2,9 раза меньше по сравнению с 2017 годом. Выручка за
прошлый год выросла на 7% - до $24,76 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агролига получила более €1,5 млн
чистой прибыли
15.08.2019

Группа компаний «Агролига» в первом полугодии 2019 г. получила
€1,525 млн чистой прибыли, что на 29,1% больше, чем за аналогичный
период 2018 г. (€1,175 млн).
Как свидетельствуют данные отчета компании, опубликованного на Варшавской
фондовой бирже, выручка группы выросла на 63% — до €19,4 млн. Валовая прибыль за
отчетный период по сравнению с прошлогодним показателем выросла почти вдвое — до
€2,4 млн, операционная— в 2,3 раза, до €2,1 млн против €0,93 млн в прошлом году. Для
справки: группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке с 1992 г. Занимается
выращиванием широкого спектра зерновых культур, производством растительного масла
и молочным животноводством. В мае 2019 г. группа объявила о завершении деятельности в
сфере животноводства и продаже своего стада.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка планують
оновити парк комбайнів
22.08.2019

Для забезпечення зростаючих обсягів виробництва сільгосппродукції
українському АПК необхідно істотне оновлення парку сільгоспмашин. Про
це повідомляє портал ukranews.com
Так один з найбільших за розміром земельного банку агрохолдингів Європи, група
компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, планує часткове
оновлення парку сільгосптехніки, в тому числі комбайнів. В Україні вже освоїли
виробництво широкого спектру сучасної сільгосптехніки, але потужні трактори і комбайни
як і раніше доводиться імпортувати, пише "Деловая столица". Трактори і комбайни основні категорії агротехніки, які нашим сільгоспвиробникам доводиться закуповувати за
кордоном. Великі агровиробники віддають перевагу техніці всесвітньо відомих брендів. Вся
ця техніка - дуже дорога, проте практика показує, що її продуктивність, робочий ресурс і
вартість обслуговування значно перекриває економію від закупівлі дешевих китайських
або білоруських зразків. Один з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг"
вважає за краще купувати дорогу, але високотехнологічну і найбільш якісну техніку. У групі
компаній планують чергове часткове оновлення парку комбайнів, але з вибором
конкретної марки ще не визначилися. "Основна марка сільгосптехніки у нас - John Deere. З
більш ніж 300 тракторів їх більшість. Є також трактори Case і New Holland, - розповів
керівник департаменту механізації Харченко. - З майже двох сотень комбайнів - також
більшість марки John Deere. При цьому всі обладнані автотреками. Без автотреків ніхто у
нас цю техніку не використовує". Як заявляв раніше в інтерв'ю РБК керівник департаменту
впровадження інноваційних проєктів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій, агрохолдинг
впровадив повну комплексну систему передачі даних з усього парку сільськогосподарських
машин для аналізу, яка визначає точне місце розташування, швидкість і витрату палива
техніки. Також дистанційно передаються дані з бортових комп'ютерів техніки…
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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И. о. директора "Астарта" назначен
Вадим Скрипник




ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
НАСІННЯ. АГРОХІМІЯ (ДОБРИВА & ПЕСТИЦИДИ / ЗЗР)

23.08.2019

И. о. директора холдинга "Астарта", крупнейшего украинского
производителя сахара, назначен начальник управления растениеводства,
заместитель директора с/х производства "Астарты" Вадим Скрипник.
Согласно пресс-релизу компании, на этой должности Скрипник сменил Желько
Эрцега, возглавлявшего это направление с сентября 2014 г. По информации агрохолдинга,
Скрипник в течение четырех лет работы в команде "Астарты" занимал различные
руководящие должности в сфере агропроизводства (как в главном офисе, так и в регионах).
Начинал карьеру в холдинге с руководителя проектов департамента с/х производства, был
генеральным директором дочерней агрофирмы ООО "Хмельницкое". До работы в "Астарте"
три года работал в международной агрокомпании. Отметим, чистая прибыль агрохолдинга
"Астарта" в январе-июне 2019 года составила EUR30,27 млн, что на 18,7% меньше чем за
аналогичный период 2018 года. Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже,
ее консолидированная выручка за январь-июнь этого года выросла на 30,2% – до
EUR227,96 млн, что обусловлено ростом сельскохозяйственного сегмента (за отчетный
период его доля в общей выручке составила 47%). Компания указывает, что в отчетном
периоде выручка в сегменте сельскохозяйственного производства выросла в 2,1 раза – до
EUR106,23 млн. В частности, "Астарта" извлекла выгоду из роста цен на кукурузу, увеличив
объем ее продаж в первом полугодии 2019 года почти в три раза. Экспорт всего зерна
достиг 95% общего объема (525 тыс. тонн) против 80% в первом полугодии 2018 года.
Сахарный сегмент сгенерировал выручку EUR55,32 млн, что на 18% ниже показателя за
январь-июнь 2018 года, или 24% общей выручке. В частности, "Астарта" сократила
производство и продажи сахара на фоне снижения цен. Экспорт сахара составил 14 тыс.
тонн или 9% от общего объема. Сегмент соевых продуктов нарастил выручку на 15,8% - до
EUR45,98 млн или 20% общей выручки, что обусловлено ростом объема продаж, который
компенсировал снижение цен. Экспортные продажи в этом сегменте выросли с 75% до 87%
(110 тыс. тонн). Доходы сегмента молочного животноводства при более благоприятных
ценах на продукцию выросли на 14,3% – до EUR16,75 млн или 14% общей выручки. Валовая
прибыль компании в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,5% - до EUR68,73 млн,
операционная прибыль сократилась на 7% - до EUR37,99 млн. Показатель EBITDA компании
за отчетный период вырос на 6,3% - до EUR63,62 млн. "В первом полугодии 2019 года
компания сконцентрировалась на увеличении операционного денежного потока и
продажах запасов. Это позволило компании уменьшить кредитную нагрузку, выплатив
долговые обязательства на EUR49 млн, и укрепить финансовое положение. По состоянию
на 30 июня 2019 года компания нарушила определенные финансовые условия по ряду
банковских кредитов, однако руководство считает, что банки не будут требовать
ускоренного погашения кредитов", - отмечается в отчете. "Астарта" к концу отчетного
периода завершила уборку зерновых культур, собрав 263 тыс. тонн, что на 5% выше
показателя за прошлый год и запустила свой крупнейший элеватор мощностью 120 тыс.
тонн в Полтавской области, чем завершила пятилетнюю инвестиционную программу по
семи элеваторах общей мощностью 550 тыс. тонн в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой
областях. Кроме того, компания в июне 2019 года завершила сделку по приобретению ООО
Сельскохозяйственная компания "Ярославская" с целью расширения земельного банка. В
марте 2019 года ООО "Савинцы Агро" было объединено с ООО "Агросвит Савинцы". В апреле
2019 года ООО "Агрокомпания "Миргородская" было объединено с ООО "Агрокомпания
"Астарта Прихоролля". ООО "Добробут" и ООО "Почайна-Нерухомисть" по состоянию на 30
июня 2019 года были ликвидированы, ООО "Агрокомпания "Лан" - находилось на стадии
ликвидации. Группа в отчетном периоде продала ООО "Агротехника Кобеляки". "Астарта" –
вертикально
интегрированный
агропромышленный
холдинг,
осуществляющий
деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов,
агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 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.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЕБРР продолжает сотрудничество с компанией
«Мироновский хлебопродукт»
28.08.2019

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявляет о
продолжении сотрудничества с одним из крупнейших производителей мяса
птицы компанией "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).
"В связи с появившимися в отечественной и зарубежной прессе публикациями на
тему сотрудничества между ЕБРР и развития и АТЗТ "Мироновский хлебопродукт" (МХП)
мы хотим сообщить следующее. Работа над совместным проектом продолжается", - сказано
в нем. Ожидается, что проект по предоставлению кредита будет рассмотрен советом
директоров ЕБРР в конце октября 2019 года. В мае МХП заявил, что ЕБРР перенес дату
принятия решения о выдаче кредита данной компании на покупку компании PerutninaPtuj
(Словения) по техническим причинам. Ранее в СМИ появилась информация, что
Европейский банк реконструкции и развития заблокировал кредитную линию МХП для
покупки компании PerutninaPtuj. ЕБРР заявил, что выделит кредит в размере 100 млн евро
МХП для покупки компании PerutninaPtuj и для последующих капитальных инвестиций в
компанию. В феврале МХП завершила сделку по приобретению PerutninaPtuj.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Компания "Эпицентр К" заключила с Raiffeisen Bank договор о
предоставлении кредитной линии на EUR4 млн
28.08.2019

Группа компаний "Эпицентр К" заключила с Raiffeisen Bank
International AG (Австрия) договор о предоставлении кредитной линии на
EUR4 млн сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе "Эпицентр К".
Как сообщила компания в своем пресс-релизе в среду, привлеченные средства
планируется до конца 2019 года направить на закупку 100 автомобильных зерновозовполуприцепов у немецкого производителя Schmitz Cargobull. "Особенность сделки в том,
что страховое покрытие по кредитной линии будет осуществляться Немецкой экспортной
гарантией, выданной экспортным кредитным агентством Euler Hermes Aktiengesellschaft.
Процентная ставка по кредитной линии установлена на уровне шестимесячной ставки
EURIBOR плюс маржа", - отметили в "Эпицентр К". Юридическим советником в
привлечении международного финансирования выступила юридическая компания AEQUO.
По данным компании, первые 20 единиц зерновозов Schmitz в рамках этого соглашения
были растаможены в августе этого года, в полном объеме контракт будет выполнен до
конца 2019 года. Аграрное направление группы компаний "Эпицентр К" обрабатывает
свыше 120 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской
областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 6 элеваторов. ООО
"Эпицентр К" создано в 2003 году. Первый строительный гипермаркет компании был
открыт в Киеве в декабре того же года. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%),
Галина Герега (47,9%) и Татьяна Суржик (0,73%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Хомутынник покупает крупнейшего торговца
удобрениями Фирташа
27.08.2019

Антимонопольный комитет 8 августа разрешил кипрской фирме
Orinast Limited приобрести более 50% акций кипрской фирмы Dresdenco
Investments LTD. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Наших грошей.
Orinast Limited принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, он
официально задекларировал ее и через нее владеет ООО “Украинская инвестиционная
компания”. “Заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному
ограничению конкуренции на товарных рынках Украины”, – говорится в решении АМКУ. В
решении АМКУ не сообщается, какая украинская компания является конечной целью
концентрации. Указано, что Dresdenco создана в феврале 2019 года, связана с резидентом
Украины, осуществляет деятельность на рынке оптовой торговли минеральными
удобрениями, нерезедентами, ведущими производства в Украине. Конечными
бенефициарными владельцами компании Dresdenco Investments LTD являются физические
лица – граждане Австрии, указывает АМКУ. Сумме этих критериев соответствует ООО
“Ника-Агротрейд”. “Дрезденко” нет среди учредителей этой фирмы, однако это лицо может
иметь другие отношения контроля с украинской фирмой. Официальным учредителем
“Ника-Агротрейд” является австрийская фирма “Т энд Ф трейд энд файненс гез.м.б.х.”,
чьими бенефициарами указаны австрийцы Василий и Сергей Толстунов, это
подтверждается данными австрийского реестра о фирме T & F Trade & Finance Ges.mbH.
Братья Толстуновы являются выходцами из Киргизии, которые после распада СССР
выехали в Австрию. В начале 2000-х годов священник Иван Охлобыстин называл Василия
Толстунова своим другом и крупным бизнесменом. В 2010-х годах Василий стал
священником РПЦ Московского Патриархата в Вене. Он женат на дочери бывшего министра
финансов Киргизии Кемелбека Нанаева (такая Джамиля Нанаева прописана по одному
адресу с Василием в Вене). При этом Василий в кипрском реестре указан директором
Dresdenco. Братья попадали в скандальные истории с инвестициями в рынок грузовых
авиаперевозок Киргизии. Первым основателем “Ника-Агротрейд” на момент создания
фирмы в мая 2018 года был непубличный украинский бизнесмен Виктор Дубовенко и его
родственница Лилия Викторовна Дубовенко. Летом 2018 года Толстунов заменили
Дубовенко в схеме собственности. СМИ сообщаели, что создание “Ники-Агротрейд”
является следствием слияния компаний “УкрАгроНПК” из группы Дмитрия Фирташа и
“Агроимпорт” Дубовенко. В результате на рынке минеральных удобрений в Украине начала
работать крупнейшая розничная сеть, торгующая продукцией со складов “УкрАгроНПК”. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media



РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Мінагропрод: Україна здатна наростити
виробництво рису
22.08.2019

Україні необхідно розвивати галузь рисівництва, щоб повністю
забезпечувати власні потреби, а у перспективі — наповнювати зовнішні
ринки. Про це зазначив заступник міністра агрополітики Віктор Шеремета.
«Україна — одна з провідних країн світу за експортом зернової продукції. Проте,
імпорт такого корисного і дієтичного продукту, як рис значно перевищує експорт. На
сьогодні лише два регіони (Одеська та Херсонська області) займаються вирощуванням
рису. Враховуючи кліматичні зміни, в України є всі можливості для збільшення посівів рису
для забезпечення як власних потреб, так і у перспективі — освоєння нових ринків збуту»,
— цитує Віктора Шеремету повідомлення Мінагропроду. Він зауважив, що перспективними
ринками збуту є азіатські країни, де найбільше споживають рис, і відбувається приріст
населення. Також Віктор Шеремета додав, що вирощування рису має важливе значення і як
фактор ефективного використання малопродуктивних земель для поліпшення їх
родючості, меліоративного стану, а також для одержання в рисових сівозмінах високих
урожаїв інших зернових, технічних і кормових культур. Під час засідання учасники
висловили свої міркування щодо основних стримуючих факторів розвитку галузі
рисівництва. Йдеться про високі витрати на воду, електроенергію, зрошення, конкуренцію
імпортованих видів рису з вітчизняними тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Жнива-2019: В Україні зібрано
майже 40 млн т. зерна
30.08.2019

Станом на 30 серпня українські аграрії провели збирання зернових
та зернобобових культур на 10,0 млн га або 66% до прогнозу та
намолотили 39,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,2 ц/га.
В тому числі зібрано: ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з
площі 9,96 млн га або 99,9%; гречки – 13,0 тис. тонн з площі 10,0 тис. га або 15%; проса – 74
тис. тонн з площі 40 тис. га або 44%. Крім того, соняшник при прогнозі обмолочено на
площі 281 тис. га або 5% та намолочено 492 тис. тонн зерна при середній урожайності 17,5
ц/га. Соя обмолочена на площі 43 тис. га або 3% до прогнозу та зібрано 96 тис. тонн зерна
при середній урожайності 22,6 ц/га. Найбільший вал зерна намолотили хлібороби у
Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,7
млн тонн, Миколаївській – 2,6 млн тонн областях. Поряд із збиранням врожаю проводиться
посів озимого ріпаку, якого засіяно 740 тис. га або 69% до прогнозу. Відзначимо, 28 серпня
відбулося засідання робочої групи з питань функціонування ринку зерна під головуванням
заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової. Участь
у заході взяли представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ДП «Адміністрація
морських портів України», профільних асоціацій та аграрних компаній. Під час засідання
було ініційоване підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінагрополітики та
учасниками ринку щодо обсягів експорту зерна в 2019/2020 МР. «Меморандум є важливим і
традиційним документом, який цього року ми підпишемо вже в 9-ий раз. Всі попередні 8
років практика підписання була успішною і дозволяла нам взаємодіяти в рамках
узгоджених позицій та забезпечувати як прогнозованість експорту, так і стабільність ринку
зерна всередині країни», - зауважила Олена Ковальова. Вона повідомила, що головний
документ Меморандуму, так звану угоду про взаєморозуміння на 2019/2020 МР, буде
розіслано усім учасникам зернового ринку до кінця цього тижня. У вересні відбудеться
визначення прийнятних балансів експорту та підписання відповідних додатків. За
попередніми даними Мінагрополітики очікуване виробництво зернових культур у 2019
році складе 71,1 млн тонн, з них 27,8 млн тонн – пшениці. Зі свого боку, представники
зернового ринку подякували Мінагрополітики за продовження конструктивного діалогу та
бажання віднаходити компромісні рішення. Крім того, на засіданні обговорили проект
постанови КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин», а також
питання експорту зернових культур до Індонезії та Китаю.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

 ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Что тормозит развитие рынка льна
в Украине?

Паприка для Індії: виробники півдня України пробують
вирощувати паприку для виробництва фарбника
11.08.2019

Якісна технічна паприка необхідна для виробництва природного
барвника, який застосовується в харчової промисловості. Про це повідомляє
служба новин порталу uhbdp.org
Таку культуру компанія «Натур Світ» (м. Суми) за замовленням виробничої компанії
з Індії планує вирощувати та переробляти в Україні. Для цього в сезоні 2019 у південному
регіоні почався пілотний проект з вирощування паприки. Мета - визначення впливу
кліматичних умов на стан дорослої рослини, можливість досягнення кольору пігменту,
який відповідає стандартам виробництва фарбника. Клієнти UHBDP, виробники з
Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей взяли участь у пілотному проекті:
посадили паприку на невеличких ділянках в якості експерименту. Серед піонерів –
представники групи виробників с. Дорошівка Вознесенського району, які 26 липня 2019
відвідали колег з Вітовського району для обміну досвідом. Під час зустрічі обговорювали
питання щодо технології вирощування паприки: строки посадки, живлення, зрошування,
схеми обробки. Також аналізували економічний ефект. «Досі представники індійської
компанії вирощують перець в Китаї, однак китайські виробники використовують велику
кількість гербіцидів, а в світі попит на чисту продукцію. Індія шукає альтернативні
території для вирощування паприки», - каже Ірина Купрієвич, виконавчий директор фонду
"ЛАСКА". Ігор Андрієнко, представник компанії «Натур Світ», надав розрахунки
рентабельності “папричного” бізнесу. Учасники пілотного проекту вирішили дочекатися
урожаю та фінансового результату. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uhbdp.org
Урожай картофеля в Украине упадет
в 2,5 раза — прогноз
21.08.2019

Такого низкого урожая картофеля, как прогнозируют в этом году, в
Украине не наблюдалось 15-20 лет. Об этом заявил глава Союза украинского
селянства Иван Томич, сообщает Gazeta.ua.
По его словам, по сравнению с 2018 годом, урожай картофеля будет меньше
примерно в 2,5 раза. "Урожай картофеля в этом году будет самый низкий за последние 1015 лет. Точно сказать трудно, потому что еще не полностью собрали. Учитывая ситуацию у
наших соседей — Польши и Беларуси, можно прогнозировать на сентябрь — октябрь рост
цены вдвое", — рассказал Томич. Он отметил, что причин низкого урожая несколько.
"Главная — западные и северные области потеряли часть урожая из-за затяжных дождей,
града. Затем развились болезни картофеля. То, что не погибло от дождя и болезней,
догорело на солнце. Юг для картофеля не является решающим. Основную массу собирают
на севере и западе страны. В средней полосе Украины урожайность картофеля ниже в
полтора раза. Второй фактор, влияющий на цены, — 98% картофеля выращивают селяне и
дачники на огородах", — пояснил Томич. При этом глава Союза украинского селянства
считает, что с луком ситуация лучше. Его фермеры и хозяйства посадили в полтора раза
больше. За счет увеличения площадей вышел незначительный рост производства. Хотя
погода испортила те возможности, которые могли быть. "Урожай мог быть больше, как
минимум вдвое, чем в прошлом году. До нового года этот овощ будет дешеветь. Далее
прогнозировать сложно, потому что на весну могут возникать проблемы. С морковью,
свеклой, капустой ситуация неплохая. Цены на осень и до конца года будут ниже по
сравнению с прошлогодними", — считает он. В свою очередь, эксперт плодоовощного
рынка Татьяна Гетьман считает, что в этом году рекордно высоких цен на овощи
борщевого набора не будет. "Фермеры посадили большие площади, чем в прошлом году. Но
для хорошего урожая имели не лучшие погодные условия. На оптовых рынках картофель
сейчас продают по 11-12 грн. Вдвое дороже, чем в прошлом году. Стоимость упадет, когда
хозяйства массово начнут копать поздние сорта в начале сентября. Вместе с тем не надо
пугать людей неурожаем. Потому что массово начнут закупать овощи на зиму. Из-за
ажиотажа цены вырастут", — подчеркнула Гетьман. Напомним, в этом году в Украине
ожидается неурожай картофеля и других овощей борщевого набора. Как сообщалось ранее,
в мае в северных и центральных регионах Украины (Киевская, Житомирская,
Черниговская, Сумская, Черкасская и Полтавская области), на которые приходится
значительная часть производства картофеля, свеклы, капусты и моркови, более двух
недель не было осадков, а температура воздуха побила исторические рекорды. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

21.08.2019

В Украине масличный лен остается нишевой культурой,
производство которого проявляет волатильность. Об этом пишет он-лайн
издание infoindustria.com.ua
После пикового урожая в 2016/17 МГ - более 90 тыс. тонн за счет рекордной
площади и урожайности, два сезона подряд наблюдается значительное снижение
показателей. Среди основных факторов, ограничивающих рост рынка льна Украины:
внутренний — пошлина на экспорт маслосемян в размере 10%; внешний – усиление
позиций ключевых мировых производителей льна — России и Казахстана. В 2019/20
сезоне ожидается очередное сокращение площади сева (-45% по сравнению с 2018/19 МГ).
Снижение урожая маслосемян достигнет двенадцатилетнего минимума при средней
урожайности за последние 5 лет – 1,08 т/га. Экспорт сырья сократится на 17%, внутренняя
переработка снизится на 19% по сравнению с 2018/19 МГ). Учитывая цикличность в
производстве нишевых культур, вероятнее всего, 2019/20 сезон станет переломным для
производителей льна, однако доминирующим фактором останется ценовая конъюнктура
рынка маслосемян и продуктов переработки.
Читать полностью >>>
По материалам infoindustria.com.ua
Найбільша в країні плантація лаванди
знаходиться на Закарпатті
22.08.2019

Лавандовий бізнес на Закарпатті фермери розпочали 3 роки тому,
висадивши 300 кущів, привезених з Болгарії. З одного гектара тут
отримують до 7 тонн сировини, яку переробляють в олію та спеції.
Наразі на плантації збирають врожай з 54 тис. кущів лаванди сорту англійська
вузьколиста. Один саджанець коштує 10 грн. Догляд за рослиною нескладний. Поливати
практично не треба — рослина не любить вологу. Головне: вчасно виполювати бур’яни.
Збирають лаванду у спекотну погоду. Власниця лавандового господарства Мирослава
Качур каже, що саме у цей час у рослині найбільша концентрація ефірних олій та дубильних
речовин. Висушену лаванду використовують як приправу. Крім того, з рослини
виготовляють ефірну олію, вона коштує 300 грн за 10 мг, лавандову воду — 120 грн, сухі
пучки рослини — 95 грн. На перспективу власники господарства планують розширити
плантацію лаванди до 5 га. Відзначимо, лавандова плантація починає приносити
максимальний дохід вже на 3 рік після посадки і робитиме це робити ще протягом 20 років
за умови періодичного проведення омолоджуючих процедур. На території України лаванда
традиційно вирощувалася в Криму, але в зв'язку з потеплінням клімату для неї оптимально
підходять і ґрунтово-кліматичні умови інших південних регіонів країни. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Рентабельність виробництва технічних конопель
сьогодні досягає 50%
28.08.2019

За розрахунками фахівців консалтингової компанії Pro-Consulting
рентабельність виробництва технічних конопель сьогодні досягає 50%. Про
це повідомляє портал agravery.com
«Вітчизняні фермери ще не оговталися від удару по конопляному бізнесу, який
завдала огульна антинаркотична кампанія, і в даний час цією культурою засіяно в Україні
всього близько 4 тис. гектарів земель. Те, наскільки це не відповідає потенційним
можливостям країни в цій сфері, видно при порівнянні з аналогічним показником України
до здобуття незалежності. Тоді, Українська РСР мала посіви конопель загальною площею
120 тис. га і 35 заводів по її переробці. Сьогодні все це втрачено, але цілком може бути
відроджено на новому якісному рівні», — йдеться в повідомленні. На думку аналітиків ProConsulting, використавши хороший бізнес-план організації вирощування конопель,
український фермер тільки на насінні може заробляти $500-700 на гектарі, додавши до
цього переробку соломи (трести), він буде отримувати ще $2000 з га. Якщо ж на
законодавчому рівні буде знята заборона на вирощування наркотичної коноплі в медичних
і рекреаційних цілях, то рентабельність конопляного бізнесу просто зашкалить. Адже на
суцвіттях і листі конопель можна отримувати до 100 тис. доларів з гектара. Таким чином,
конопляний бізнес варто освоювати вже сьогодні, не чекаючи, коли на ринку з'являться
численні конкуренти, і ціни на вирощену сировину впадуть. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com



Читайте також: Мішель Терещенко продав
свій конопляний бізнес бельгійцям >>>
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САДІВНИЦТВО

 ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

Кількість розплідників фруктових дерев в Україні
за 12 років зменшилась вп'ятеро

Развитие под прессом энергетических реалий:
анализ рынка пеллет в Украине

15.08.2019

Кількість розплідників плодових дерев в Україні за 12 років
зменшилась в 5 разів. Про це інтернет-виданню АгроЮг розказав керівник
ТОВ «Підгур’ївське» Дмитро Бушилов, передає agro-yug.com.ua.
На Миколаївщині ТОВ «Підгур’ївське» займається вирощуванням сертифікованих
якісних саджанців фруктових дерев, таких як яблуні, черешні, сливи, абрикоси. «В цій галузі
я працюю з 1997 року. Раніше розплідників, які офіційно знаходяться в Державному реєстрі
виробників насіння та садивного матеріалу саме по плодовим, ягідним і виноградним
культурам було 250. Зараз офіційно таких розплідників залишилося 52. Решта або
закрилися або пішли в тінь. Тобто, вирощую від 30 до 50 тис саджанців та продають їх без
документів», – розказує керівник господарства. Однією з причин такого скорочення
Бушилов називає те, що програма держпідтримки садівництва зараз працює не в тих
об’ємах як раніше, а самі фермери відносяться з недовірою до компенсації садивного
матеріалу. «Коли працювала програма по компенсації, це коли 1,5% від продажу вина та
пива шли на розвиток плодівництва, виноградарства, хмелярства, тоді за саджанці
компенсувалося від 60-100%. Коли цю програму закрили, то, звичайно, люди почали садити
садів менше. Зараз програма держпідтримки є, але там трохи виросли вимоги. Тепер мені,
як розпліднику потрібно пройти сертифікацію маточників, сертифікацію полів
формування, що дещо здорожчує кінцевий продукт. Це звичайно не проблема. Але у
фермерів, у садівників віри в цю державну підтримку мало. Програма працює, та не в тих
об’ємах», – зазначає Бушилов. Так, якщо 5 років назад станом на серпень у господарстві
було продано 80% всього матеріалу – це 240-250 тис саджанців. То, в поточному році з
півмільйона саджанців продано всього близько 50 тис. Фермер сподівається, що це
тимчасовий застій. Він вважає, що також для того, щоб галузь садівництва розвивалась, у
Державному реєстрі сортів придатних для поширення на території України мають
з’являтися нові сучасні сорти плодових дерев.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Топливные пеллеты из торфа, отходов древесины, лузги
подсолнечника, соломы и другого биосырья применяются в Украине уже
довольно долгое время. Об этом пишет pro-consulting.ua
Правда, если раньше они использовались в основном для отопления приусадебных
хозяйств, то с повышением цен и уменьшением доступности ископаемых энергоресурсов,
топливные пеллеты все активнее продвигаются в качестве замены угля и газа. Анализ
рынка пеллет в Украине, проведенный консалтинговой компанией Pro-Consulting,
показывает, что в 2018 году частный сектор потребил меньше половины (47,4%) от общего
объема топливных гранул, а оставшиеся 52,6% были использованы на тепловых
электростанциях и в промышленности. Рост интереса энергетиков и промышленников к
пеллетам объясняется их неплохими потребительскими свойствами и обилием в Украине
сырья для их изготовления. Теплотворная способность топливных гранул лишь немного
ниже, чем у каменного угля, но при их сжигании получается в 10-50 раз меньше
углекислого газа и в 15-20 раз меньше золы. Поэтому развитие биоэнергетики на пеллетах
является не только фактором повышения энергетической безопасности государства, но и
благотворно влияет на экологию, недаром для биоэлектростанций в Украине действует
повышенный «зеленый» тариф на закупку электроэнергии. Кроме обеспечения внутренних
потребностей в энергоресурсах, производство пеллет в нашей стране имеет значительный
экспортный потенциал. Их потребление на мировом рынке динамично увеличивается, и к
2025 году достигнет 42 млн тонн в промышленном секторе и 24,4 млн тонн в сфере
отопления. Украинские производители вполне могут поучаствовать в удовлетворении
этого постоянно растущего спроса, но для этого необходимо преодолеть некоторые
существующие сегодня проблемы. Прежде всего нужно повысить качество выпускаемых в
Украине топливных пеллет и довести его до международного уровня. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua

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

У Любополі відроджують
птахівництво

Компанія відправила 300 голів
бичка до Лівану
22.08.2019

Компанія «Агропродсервіс» відправила в столицю Лівану 300 голів
бичка української чорно-рябої, червоно-рябої і симентальської порід,
вирощених на комплексі з відгодівлі ВРХ в с. Купчинці Козівського району.
Середня вага тварин сягає майже 6 центнерів. «Пишаємось результатом нашої праці,
адже це чудовий приклад того, як в Україні створюється додана вартість, - зазначив
генеральний директор компанії Андрій Баран. - Адже відгодівля це десятки створених
робочих місць та трансформація галузі рослинництва в додатковий продукт тваринництва.
Такими складовими і розвивається економіка України». Капітан корабля-скотовоза Dalal k
відзначив прекрасний стан і вгодованість тварин та професійно організовану доставку, яка
забезпечила нульовий травматизм і 100% збереженість тварин навіть у 35-градусну спеку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби компанії «Агропродсервіс»



МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

13.08.2019

Підприємство
"Агро-ЖК"
спеціалізувалося
на
рослинництві:
вирощували масляничні культури. І для цього потрібно було органічне
добриво. Про це пише он-лайн видання lan.od.ua
Директор спочатку шукав його на території України, але транспортні витрати
робили кінцеву продукцію занадто дорогою. Тому було прийнято рішення - розводити
курей для отримання органічного добрива. «Приміщення, де зараз розташована невеличка
птахофабрика, воно було мале для зберігання тут зерна. Тому і вирішив, що обладнаю тут
птахофабрику невелику. Будували ми її майже 3 роки. Основний продукт, окрім потрібного
для полів добрива, це яйця. Тут майже 50 тисяч курей німецької породи браун», - Євген
Банов, директор підприємства "Агро-ЖК". Для того, аби отримати органічне добриво, на
підприємстві працює спеціальна стрічка, котра доставляє курячий послід до місця збору.
Варто зазначити, що підприємство планує розвиватися. Наразі йде мова про те, аби
збільшити поголів'я птиці до 85-90 тисяч. Розвиток сільського господарства на території
Визирської громади - це потужний поштовх до процвітання ОТГ. Адже робота на
підприємстві - офіційна, а отже і податки йтимуть до місцевого бюджету. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами lan.od.ua

Фермер вирощує кіз за власною
технологією

На Волині інвестували 50 млн грн
в нову птахофабрику

18.08.2019

Фермерське господарство «Українець Агро» (Київська область) має
відпрацьовану власну технологію утримання кіз. Про це пише журнал
«Аграрна Еліта України», передає agrotimes.uа.
Із квітня по жовтень кози перебувають на пасовищі. Таким чином тварини в
достатній кількості отримують сонячну енергію та різнотрав’я. У раціоні тварин – також
концентровані корми зернової групи, на ніч їм дають сіно. На зиму у господарстві
заготовляють сіно з люцерни й комбікорм у вигляді гранул – пшениця, кукурудза, ячмінь,
макуха. Премікси і синтетичні добавки не використовують. Доять кіз двічі – вранці й
увечері на паралельному доїльному залі 2?12. При цьому 24 кози доять одночасно протягом
5 хвилин. Поголів’я обслуговують два дояри.
Читати повністю >>>
За матеріалами zora-irpin.info



СВИНАРСТВО

21.08.2019

Агропромислова група «Пан Курчак» (Луцьк) відкрила нову
птахофабрику в с. Сирники Волинської області. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає портал agropolit.com
«Всі три пташника оснащені німецьким обладнанням. Обігрів буде здійснюватися за
допомогою модульної котельні. У будівництво птахофабрики з дорощування батьківського
стада ТОВ «Агідель» інвестувало понад 50 млн грн», –
йдеться в повідомленні.
Агропромислова група «Пан Курчак» заснована в 2001 році. Займається вирощуванням
сільгоспкультур, виробництвом і продажем комбікормів, розведенням бройлерів і свиней,
переробкою м'яса. Всі виробничі ресурси групи розташовані на території Волинської
області. Власник групи – Сергій Мартиняк. Агропромислова група "Пан Курчак" заснована в
2001 р. До її складу входять Західна аграрна компанія (вирощування зернових та технічних
культур), "Агротехніка" (виробництво і реалізація комбікормів), "Агідель" і птахокомбінат
"Губин" (вирощування курчат- бройлерів, виробництво м'яса птиці), "Віра-1" (вирощування
свиней), "Нововолинський м'ясокомбінат" (переробка свинини).
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
МХП розповів про унікальні технології
вирощування птиці

На Львівщині іноземний інвестор втратить
понад 90 тис. свиней
21.08.2019

На свинофермі ТОВ "Галичина-Захід" поблизу села Кавське на
Львівщині виявили масштабний спалах африканскої чуми - більше як 90 тис.
свиней знищать. Про це пише УП з посилання на Zaxid.net.
На території ферми хворобу виявили у п'ятницю ввечері, здохло 320 поросят.
Зазначається, що у трикілометровій зоні поблизу підприємства оголосили 40-денний
карантин, на дорозі працюють блокпости для дезінфекції транспорту. Діє заборона на
переміщення продуктів тваринного походження. Лікувати африканську чуму неможливо.
"Інструкція передбачає знищення поголів'я. Усього поголів'я - більше 90 тисяч. Плюс, все,
що контактувало з хворими тваринами, - одяг, корми, які залишилися", - заявив начальник
управління агропромислового департаменту ЛОДА Ігор Вус. Тварин безкровно знищать,
після цього туші мають утилізувати шляхом спалення на території ферми. Місцеві жителі
розповідають, що їм рекомендували вирізати домашніх свиней для профілактики. …
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info
KSG Agro оптимізував утилізацію
відходів свиноферми
21.08.2019

Агрохолдинг KSG Agro у липні 2019 р. ввів в експлуатацію нову
станцію сепарування гною на свинокомплексі в Ниві Трудовій, яким керує
ТОВ «Рантьє». Про це повідомила прес-служба холдингу.
Потужність станції склала 70 м3 гною на годину, що дозволяє переробляти до 420
тис. м3 гною на рік. Переробка гною здійснюється на тверду і рідку фракції. «Якщо раніше
гній вивозився і вносився на поля в непідготовленому вигляді, що вимагало великих витрат
ресурсів, то, після запуску нової станції сепарування, підприємство має можливість
управляти процесом та оптимізувати технологію внесення цього органічного добрива», —
розповідає генеральний директор ТОВ «Рантьє» Олег Вакулюк. За його словами, тверда
фракція вивозиться на поля, де її внесення менш працемістке та більш ефективне. Очищені
від твердої фракції прояснені стоки — рідка фракція- перекачується на біоспоруди, де після
біологічної очистки (терміном до півроку) можуть використовуватися для зрошення
полів». Як повідомив Олег Вакулюк, для роботи станції сепарування було придбано
обладнання виробництва компанії CRI-MAN (Італія) вартістю 2,1 млн грн. При цьому
загальний обсяг інвестицій в об'єкт склав 5,5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Борис Колесников намерен вдвое расширить
свиноводческий бизнес
27.08.2019

Владелец компании "АПК-Инвест" Борис Колесников строит новые
мощности в Донецкой области. Об этом сообщает служба новостей портала
allretail.ua с ссылкой на LIGA.net.
"Мы возле Покровска строим вторую очередь свинокомплекса. Это позволит нам
увеличить имеющиеся мощности вдвое", - сказал он LIGA.net. О стоимости проекта и сроках
его запуска бизнесмен говорить отказался. По данным Ассоциации свиноводов Украины, по
состоянию на 1 января т.г. "АПК-Инвест" является крупнейшим производителем свинины с
объемом производства 58 183 т свинины. Общее поголовье комплекса составляет 290 600
голов, из которых 24 788 - маточное поголовье. По данным Совета по вопросам экспорта
продовольствия (UFEB), в 2018 году "АПК-Инвест" стал лидером по экспорту свинины за
границу. Компания поставила на внешние рынки 71% свинины из Украины. "АПК-Инвест" вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом
производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления
комбикормов - до производства и реализации мясной продукции. На рынке компания
представлена продукцией ТМ "М'ясна весна".
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Агрохолдинг МХП поділився сучасними "розумними" роботизованими
технологіями вирощування птиці на "Старинській птахофабриці". Про це
повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МХП.
Зоотехнік "Старинської птахофабрики" А.Ковацький розповів, що на птахофабриці
активно використовуються автоматизовані технології. "Наприклад, 10 років тому збір яєць
здійснювала пташниця вручну - потрібно було набагато більше людей. У кожному
пташнику близько 15 тисяч курей, які виробляють щодня при ідеальних умовах близько 15
тисяч інкубаційних яєць", - розповів Ковацький, додавши, що сьогодні робота по збору
інкубаційних яєць майже в повному обсязі роботизовано. Процес годівлі та догляду за
птицею, регулювання освітлення та підігріву в залежності від сезонних біоритмів курей
також здійснюють розумні роботизовані системи, які за допомогою спеціальних датчиків
відстежують і аналізують в режимі реального часу безліч параметрів. Інженери
птахофабрики можуть отримувати повідомлення про відхилення та необхідне втручання в
діяльність роботизованих систем прямо на смартфони, що дозволяє оперативно управляти
всіма параметрами птахофабрики, розповіли в агрохолдингу. Інженер "Старинської
птахофабрики" Олександр Малай зазначив, що рівень технологій на підприємстві дозволяє
автоматизувати багато процесів на виробництві: датчики, комп'ютери, системи контролю.
"Яскравий приклад інноваційності нашої роботи - це диспетчерські станції: вони
дозволяють з центрального офісу "відвідати" будь-який пташник, перевірити будь-які
параметри, побачити, що відбувається. Зі смартфона можемо змінювати температуру, туди
ж прийде повідомлення, якщо система зафіксує які-небудь відхилення", - розповів Малай. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
В январе-июне "Авангард" Бахматюка получил
чистый убыток $110 млн.
30.08.2019

Агрохолдинг "Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине,
в январе-июне 2019 г. получил чистый убыток в размере $110,89 млн, что в
3,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 г.
Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в пятницу,
консолидированная выручка возросла на 24,6% - до $84,78 млн, валовой убыток - в 14 раз,
до $65,1 млн. Экспортная выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза - до $44,8
млн, а ее доля составила 53% от консолидированной выручки компании. Производство яиц
в первом полугодии составило 1,78 млрд штук, что на 44% больше, чем за аналогичный
период 2018 года, их продажи выросли в 1,9 раза – до 1,59 млрд штук, экспорт - в 2,6 раза,
до 785 млн штук. Средняя цена продажи яиц составила 1,23 грн за шт. без учета НДС, что на
24% ниже уровня первого полугодия прошлого года, в долларах - $0,046 за шт. без учета
НДС (на 25% меньше). Производство сухих яичных продуктов за отчетный период
составило 2,38 тыс. тонн (на 34% меньше), их продажи также снизились на 34% - до 2,28
тыс. тонн. Экспорт сухих яичных продуктов составил 1,59 тыс. тонн и снизился на 46%.
Средняя цена продажи сухих яичных продуктов составила $3,84 за кг, увеличившись на 4%
к январю-июню 2018 года. По состоянию на 30 июня общее поголовье птицы составляло
16,0 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Количество
кур-несушек составило 11,2 млн (на 35% больше). Согласно отчету, переговоры с
кредиторами о реструктуризации продолжаются. Как отметила исполнительный директор
"Авангарда" Наталия Василюк, то, что результаты оказались ниже прогнозов, во многом
было связано с достаточным предложением как на внутреннем, так и на мировом рынках,
способствовавшим падению стоимости яиц ниже себестоимости. "В первом полугодии 2019
года средняя цена продажи яиц упала до самого низкого уровня с 2017 года, что повлияло
на выручку компании", – отметила Василюк. По ее словам, более низкие цены на топливо и
основные компоненты кормов (зерновые и масличные культуры) позволили компании
снизить затраты на единицу продукции, но не смогли компенсировать негативное влияние
сильно колеблющихся цен на яйца на прибыльность "Авангарда". …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

Продукція Olkom з'явиться на полицях магазинів
і супермаркетів у Європі

Компания «Чумак» будет экспортировать
продукцию в Сингапур
21.08.2019

Компания «Чумак» будет экспортировать свою продукцию в Сингапур.
Об этом сообщает компания Business Engineers Asia Kanthiban Scouser на
своей странице в Facebook.
В экспортном отделе компании «Чумак» ассортимент продукции украинского
производителя, который будет представлен на рынке Сингапура, состоит из соусов,
кетчупов, майонезов, горчицы и смузи. Напомним, в мае 2019 г. компания «Дельта Вилмар
СНГ», дочерняя компания Wilmar International Ltd., купила у инвесткомпании Dragon Capital
производителя продуктов питания «Чумак». «Чумак» является ведущим производителем
продуктов питания в стране с культовым брендом и доступом к каждой украинской семьи.
Это идеально соответствует стратегии нашей группы, которая предусматривает
дальнейшую интеграцию в пищевую промышленность с высокой добавленной стоимостью.
Мы рады приветствовать коллектив «Чумака» в семье Delta Wilmar», — прокомментировал
генеральный директор «Дельта Вилмар СНГ» Юрий Голянич. Генеральный директор
компании «Чумак» Константин Шевченко заявил, что компании удалось построить и
укрепить ведущие рыночные позиции и расширить горизонты бизнеса. По его словам, в
компании ожидают, что это откроет для новые глобальные возможности. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

Подразделение Unilever в России, Украине и Беларуси
возглавит Регина Кузьмина
26.08.2019

Unilever с 1 сентября назначает Регину Кузьмину на должность
президента группы компаний в России, Украине и Беларуси. Об этом
сообщили в самой компании, передает adindex.ru
Ее предшественник Джейви Раман, занимавший этот пост с сентября 2015 г. и
проработавший в Unilever почти 30 лет, принял решение вернуться в Индию, где будет
развивать собственные предпринимательские инициативы. «Впервые за более чем 27летнюю историю деятельности компании в России, Украине и Беларуси должность
президента займет женщина, к тому же уроженка одной из стран региона, бизнес в котором
доверен ей в управление», — отмечается в сообщение. Регина Кузьмина начала свою
профессиональную деятельность в 1997 г. в подразделении маркетинга товаров бытовой
химии Unilever в России. В течение 18 лет она последовательно занимала управленческие
должности в отделах маркетинга (категории бытовой химии и косметической продукции),
маркетинговых коммуникаций и продаж в регионе Россия, Украина и Беларусь. В 2015 г.
Кузьмина возглавила бизнес Unilever в Венгрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и
Словении. Unilever — крупнейший производитель пищевых продуктов и бытовой химии.
Насчитывает более 1 тыс. брендов по всему миру, среди которых Dove, Rexona, Axe, Knorr,
Lipton, Calve, Domestos и др.
Читать полностью >>>
По материалам adindex.ru
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Група компаній Olkom реорганізувала відділ продажів і укладає прямі
контракти для реалізації своєї продукції споживчого сегменту на ринках
Європейського Союзу. Про це повідомляє uainfo.org
"Olkom готується виходити на зовнішні ринки вже не тільки як субекспортер
(постачальник інгредієнтів для експортоорієнтованих підприємств), а й безпосередньо.
Зараз ми займаємося реорганізацією відділу продажів і вже розробили дорожню карту
подальшого руху в цьому напрямку", – розповів Юрій Євенко, СЕО "Київського
маргаринового заводу", що входить до складу Групи компаній Olkom. У межах підготовки до
поставок споживчої продукції на зовнішні ринки, Olkom посилив експортну групу
департаменту продажів. Як розповів СЕО "Київського маргаринового заводу", йдуть
інтенсивні перемовини з зарубіжними партнерами, а два контракти на поставки в ЄС
перебувають на стадії підписання. Завдяки інвестиціям Групи компаній Olkom в глибоку
модернізацію виробничого обладнання, якість продукції "Київського маргаринового
заводу" вже зараз випереджає українські національні споживчі стандарти та відповідає
вимогам ринків ЄС і США. "У своїй роботі ми помітно випереджаємо українські стандарти,
які за мірками глобального ринку вже є досить архаїчними. Контроль якості у нас – в
абсолютному пріоритеті. Щоб організувати його на належному рівні, ми придбали
абсолютно нову технологічну лабораторію з сучасним обладнанням. Вона дозволяє як
проводити практично всі можливі види аналізу виробленої продукції, так і здійснювати
досить прискіпливий жорсткий контроль вхідної сировини", – пояснив Юрій Євенко.
Відповідаючи на питання журналіста про бізнес-результати першого півріччя та намір
компанії досягти в цьому році обсяги виручки у близько 1,2 мільярда гривень, Юрій Євенко
підтвердив реалістичність такої мети. Він розповів, що за підсумками першого півріччя
2019 року обсяг продажів в категоріях "вагові маргарини" та "спеціалізовані жири",
призначених для кондитерської та інших підгалузей харчової промисловості, виріс на 178%
– майже утричі. А в споживчому сегменті деякі позиції продукції заводу стабільно
подвоюють обсяги продажів в роздрібній торгівлі. ТМ "Олком" – відомий український бренд
майонезів, маргаринів, гірчиці та масла. Відповідну продукцію виробляє ПрАТ "Київський
маргариновий завод", що входить до складу Групи компаній "Олком" разом з ТОВ
"Київський маргариновий завод" (торговий дім Групи) та ПП "Рута-К". "Київський
маргариновий завод" веде свою історію з 1949 року та є одним з найвідоміших підприємств
столиці України. Новітні технології на базі встановленого на підприємстві обладнання
провідних виробників Німеччини та Франції в поєднанні з багаторічним досвідом
дозволили Olkom увійти до Топ-100 найбільш дорогих брендів України. Обсяг виробництва
продукції за підсумками 2018 року перевищив 17 тисяч тонн, бренд має міцні ринкові
позиції в таких товарних категоріях, як маргарин, майонез, гірчиця та масло. За обсягами
переробки соняшникової олії Група компаній "Olkom" входить до Топ-10 найбільших
вітчизняних виробників. Асортимент кінцевої продукції "Київського маргаринового
заводу" складається з товарних позицій як для промислових споживачів B2B-сегменту, так і
для кінцевих споживачів B2C-сегмента. Бренд представлено у всіх каналах збуту продуктів
харчування, зокрема у провідних торгових мережах.
Читати повністю >>>
За матеріалами uainfo.org

ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Читайте також: Інтерв'ю СЕО "Київського
маргаринового заводу" >>>

ViOil почти все растительные жиры продает
на внутреннем рынке
20.08.2019

Баланс попиту і пропозиції цукру
в Україні
19.08.2019

Відповідно до балансових розрахунків внутрішнє споживання цукру у
вересні-липні 2018/2019 МР оцінено у 1,25 млн. тонн. Про це повідомляє
служба новин порталу sugarua.com
За даними митної статистики, за 11 місяців поточного сезону експортовано 409 тис.
тонн цукру (у липні експорт склав лише 7 тис. тонн), що на 24% менше проти відповідного
періоду минулого маркетингового періоду. У поточному маркетинговому періоді
найактивніший попит на український солодкий продукт спостерігається з боку
пострадянських країн: Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану. Імпорт
цукру в Україну був практично відсутнім. Враховуючи запаси цукру на початок
маркетингового року, фактичне внутрішнє споживання та експорт, його залишки на
01.08.2019 оцінено у 0,6 млн. тонн, що на 3% вище ніж було на вказану дату роком раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами sugarua.com

Винницкий масложировой комбинат группы ViOil за 2018/19 МГ
выпустил около 27 тыс. т маргаринов и саломасов. Об этом говорится в
сообщении компании, передает agroportal.ua
«Мы выпускаем несколько видов саломасов с низким содержанием трансизомеров
(менее 2%), а также твердые, мягкие и наливные маргарины с содержанием трансизомеров
менее 1%. Благодаря высокому качеству жирнокислотного состава наша жировая
продукция пользуется спросом в пищевой и кондитерской промышленности», — отмечает
председатель правления «Винницкого масложирового комбината» Дмитрий Чаленко.
Отмечается, что почти все растительные жиры группа ViOil продает на внутреннем рынке.
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.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Веревський не домігся арешту "олійножирових" активів
Дельта Банку на 5 млрд грн

Цукор буде дорожчати. До виробництва
готуються всього 32 заводи
19.08.2019

Виробничий сезон у цукрових заводів цього року розпочнеться в
першій декаді вересня, тоді як зазвичай вони стартують в кінці серпня. Про
це розповіла Руслана Яненко, заступник голови правління АЦУ «Укрцукор».
Загалом, за її словами, цукрові виробники готові до сезону. Проте розпочне сезон
всього 32 заводи – значно менше, ніж у минулі роки. Дається взнаки перевиробництво та
низька ціна на цукор, що спостерігалася останнім часом. «Але з огляду на перехідні запаси
та прогнозований обсяг виробництва 1,1-1,2 млн т, цукру буде достатньо для внутрішнього
споживання, яке оцінюється в 100 тис. т щомісяця. Експорт якщо і буде, то невеликий», —
ділиться Яненко. Щодо ситуації в полях, то погода була не досить сприятливою для
цукрових буряків. Величезні площі спочатку заливалися дощами, потім пересихали від
спеки. «Спочатку машини не могли зайти в поле, бо було занадто мокро. Коли буряки
розрослися і гичка лягла, почалася посуха, земля потріскалась, — розповідає експерт. — Так
як аграрії не могли провести розпушення, бо гичка лежить зверху, буряк почав гнити. Тож
сировина, що йтиме на переробку, особливо перша кілька тижнів, буде не найкращої
якості». Відповідно, завод нестиме більші виробничі витрати і отримає менший вихід
готової продукції. Також з огляду на примхи погоди, на посівах активно розвивалися
шкідники. А кожен додатковий обробіток – це додаткові витрати на виробництво буряків, а
отже і цукру. Яненко очікує, що цукор надалі дорожчатиме. З одного боку, до цього
підштовхує світовий дефіцит, з іншого – зростаюча собівартість.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro.guide
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Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Фінансова
компанія “Скай” щодо накладання арешту й заборони продажу активів
Дельта Банку, які входили в 5-мільярдний пул.
У рамках цього спору ТОВ “ФК “Скай” (кінцевий бенефіціар - Андрій Веревський)
просить суд скасувати рішення ФГВФО від 09.07.2019 про скасування результатів аукціону
від 07.06.2019 з продажу активів Дельта Банку, а також визнати укладеним між
фінкомпанією “Скай” і Дельта Банком договір відступлення прав вимог, що були
реалізовані на відповідному аукціоні. Свою заяву про забезпечення позову ТОВ “ФК “Скай”
обгрунтовує ризиком проведення повторних аукціонів та повторної реалізації активів, “вже
придбаних ТОВ «ФК “Скай” (цитата). Натомість суд зауважив, що наразі відсутні докази
призначення дати проведення повторних торгів з продажу пулу активів “Дельта Банку, а
тому вжиття заходів забезпечення позову є “передчасним” (цитата). Нагадаємо, ТОВ “ФК
“Скай” стало переможцем аукціону з продажу пулу активів Дельта Банку на 4,9 млрд грн,
який відбувся 07.06.2019, запропонувавши за нього 182,5 млн грн (відповідно дисконт
становив 96%). Ця ж структура в березні вже перемагала на аукціоні ФГВФО (з пропозицією
906 млн грн), на якому продавалися ці ж активи Дельта Банку. Однак відповідна угода була
заблокована судом на вимогу третьої особи. ФГВФО повідомляв, що деякі активи із
вказаного пулу перебувають у заставі НБУ та Укрексімбанку. У забезпеченні за згаданими
активами Дельта Банку – об’єкти з переробки сільськогосподарської продукції, розташовані
в Одеській області, у т.ч. олійножировий комбінат з виробництва маргарину, кулінарних та
кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу; масложировий виробничий комплекс
з обладнанням, з доступом до залізничної колії та морського транспортного порту; 39 тис.
м² промислової нерухомості; 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення
олійножирового комбінату (планувалося будівництво морського зерноперевантажувального комплексу та двостороннього пірсу). За даними ФГВФО, відповідні кредити
були видані Дельта Банком для ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Одеський
олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівська зернова компанія», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ».
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
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КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Суд отложил передачу "Проминвестбанку"
фабрики АВК в Днепре

Компания «Молочний альянс» не буде розвивати
власне виробництво молока
13.08.2019

Група компаній «Молочний альянс» не йтиме у нішу виробництва
власного молока. Про це розповів голова наглядової ради групи
компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко.
«Стратегія розвитку нашого бізнесу сформована давно. Принцип простий – кожен
має робити свою справу», – пояснив він. За словами Сергія Вовченка, пропозиції щодо
покупки ферми надходили неодноразово. «Ми порахували: для того, щоб забезпечити себе
на 50% власним молоком, потрібно одноразово витратити близько $400 млн, – зазначив
він. – Колись, коли ми продали банк "Аваль", ці кошти в нас були, й акціонери інвестували в
різні бізнеси.Витратити $400 млн на тваринництво, а потім іще 8-10 років чекати віддачі
вважаємо недоцільним, тому у виробництво власного молока ми не йтимемо, як і в
торгівлю». Сергій Вовченко зауважив, що мережу фірмових магазинів «Яготин» – це понад
20 точок продажу в Києві й області – два роки тому «Молочний альянс» продав
приватникам. Нині група компаній має по одному фірмовому магазину при кожному заводі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ааналіз показників ринку м'яса та
м'ясопереробки в Україні
16.08.2019

М'ясо - це найважливіший продукт в раціоні людини з найдавніших
часів і до сьогоднішніх днів. Воно є джерелом незамінних амінокислот, які,
зокрема, сприяють розвитку нашого головного мозку.
На думку антропологів, саме м'ясне харчування сприяло появі людини розумної. Але
якщо наші ранні предки добували собі м'ясо полюванням, то сучасні люди йдуть за ним в
магазини, і кількість і якість видобутого м'яса тепер залежить не від сили і спритності, а від
фінансових можливостей людини. Не дивно, що фактор купівельної спроможності українців
став визначальним для теперішнього стану м'ясної галузі нашої країни. Аналіз ринку м'яса
та м'ясопереробки України, проведений Pro-Consulting, показує суттєві відмінності у
розвитку секторів різних видів м'яса. Так зване жирне м'ясо, до якого належить свинина,
яловичина, баранина, користується значно меншим попитом у споживачів, ніж м'ясо птиці,
особливо курятина. Викликано це, головним чином, меншою ціною курячого м'яса, ну може
бути ще невеликий вплив надають дієтичні переваги прихильників здорового харчування.
Таким чином, поголів'я свиней і великої рогатої худоби в Україні скорочується вже який рік
поспіль, в той час як птахівники практично не помітили впливу кризи 2014-2015 року і
швидко вийшли на траєкторію зростання виробничих показників. Але не все пташине м'ясо
українці купують однаково охоче. Так, індичатина володіє відмінними дієтичними
властивостями, але через порівняно високу вартість, попит на неї все ще невисокий, а
поголів'я індиків в Україні в 2018 році становило близько 1,7 млн голів. Крім купівельної
спроможності споживачів, на виробництво м'яса впливає і епізоотична ситуація в країні.
Наприклад, вітчизняне свинарство сильно пригнічує африканська чума свиней, 145
осередків якої виявлено в минулому році. І хоча це на 13% менше, ніж роком раніше, але
вплив цього фактора на протязі вже багатьох років призвів до виникнення дефіциту
вітчизняної свинини, який покривається імпортом. За результатами маркетингового
дослідження ринку м'яса і м'ясопереробки України можна прогнозувати збільшення його
обсягу в міру підвищення доходів населення нашої країни. Ще одним драйвером зростання
може стати знаходження нових і розширення наявних каналів експорту. Саме цей фактор
сприяв збільшенню виробництва яловичини в 2018 році на 4,3% в порівнянні з 2017-м.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua


РИБОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За шість місяців 2019 року експортовано 217 тонн української
мороженої риби на майже 573 тис. дол. США
28.08.2019

За підсумками шести місяців 2019 р. на зовнішні ринки поставлено
217 тонн української мороженої риби. Експорт продукції становить $573
тис., повідомляє прес-служба Держрибагентства.
Так, 49% всього експорту української мороженої риби (у грошовому вимірі) припало
на країни Європи ($281,1 тис.). До країн СНД поставлено 32% продукції на $183,7 тис. та
країн Азії – 18% на $105,8 тис. Найбільшим покупцем української мороженої риби стала
Молдова – 68,4 тонни на $183,2 тис. Також серед лідерів: Угорщина (46,2 тонни на $149,8
тис.), Німеччина (55,9 тонни на $80,6 тис.), Туреччина (13,1 тонни на $52,8 тис.), Грузія (13,8
тонни на $52,8 тис.), Румунія (4,5 тонни на $24,2 тис.) та Польща (13,1 тонни на $21,4 тис.). В
аналогічному періоді минулого року найбільше такого товару постачалося до Німеччини –
61,7 тонни на $220 тис. У розрізі товарних позицій за перше півріччя 2019 року найбільше
експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі): мерлузи і морського миня –
17,5 тонни на $33,8 тис.; лосося атлантичного – 9,3 тонни на $70,3 тис.; калкана – 7,8 тонни
на $34,5 тис.; морської камбали – 7,1 тонни на $28,4 тис.; оселедця – 6,1 тонни на $7,6 тис.;
сома – 6,1 тонни на $5,5 тис.; сардин – 4,2 тонни на $3,9 тис.; скумбрії – 1,1 тонни на $4,4
тис.; іншої замороженої риби – 156,4 тонни на $371,9 тис. Нагадаємо, за підсумками січнячервня 2019 року в Україні вироблено 190 тонн філе рибного замороженого. Це майже у
півтора рази більше (на 49,6 %) аналогічного періоду минулого року. Зростання
виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями: філе
рибне в'ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) – 595 тонн (+48 % до січня-червня 2018
року); готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових
із риби) – 7 362 тонни (+27,2%); риба морська заморожена нерозібрана – 5 305 тонн (+23,5
%); продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді,
томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 350 тонн (+10,4 %); лосось
тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім
риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 253 тонни (+8,6%); філе рибне та інше м'ясо риби
(перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені – 1 240 тонн (+7,5 %). Крім
того, протягом шести місяців 2019 року в Україні було вироблено: риба сушена і в’ялена – 1
832 тонни; оселедці солоні – 1 634 тонни; риба солона (крім оселедців) – 802 тонни; риба
копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та
оселедців, а також окрім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 1 929 тонн; продукти готові
й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії,
маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 6 425 тонн; готові продукти і
консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та
страв готових із риби) – 1 074 тонни; ікра інших риб – 1 342 тонни.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Хозсуд Донецкой обл. удовлетворил заявление «АВК» и предоставил
в отсрочку на исполнение судебного решения по передаче фабрики
"Проминвестбанку" в счет погашения долга по кредиту на 1,37 млрд грн.
"Проминвестбанку" должны были передать здания и сооружения в Днепре на улице
Журналистов, 11 и 7в, где находится кондитерская фабрика АВК. Хозсуд Донецкой области,
удовлетворяя ходатайство АВК, учел, что "ответчик является социально значимым
предприятием, на котором работает более 1000 чел.", "необходимость сохранения
возможности ответчика осуществлять свою производственную деятельность и предотвращения увольнению работников с предприятия ". При этом суд отметил, что "отсрочка по
своей сути является отложением (переносом) исполнение решения на новый срок,
определяемый судом, и не является основанием для освобождения от его исполнения".
"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк",
отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии
кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Суд обратил взыскание на недвижимость, где
расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и
транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.
Конечными бенефициарами "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Как
сообщал БизнесЦензор, хозяйственный суд Закарпатской области 30 января 2018 года
издал приказ о принудительном взыскании "Сбербанком" залогового имущества
кондитерской фабрики "АВК" в Мукачево Закарпатской области.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Борис Колесников строит новую фабрику
в Каневе: и это только начало
23.08.2019

Владелец компании "Конти" Борис Колесников строит новую
фабрику в Черкасской области. LIGA.net разбиралась в том, поможет ли
новый актив Колесникову вернуть утраченные позиции на рынке.
О том, что новый актив в Каневе строит Борис Колесников, LIGA.net сообщили два
независимых участника строительной индустрии. Борис Колесников в телефонном
разговоре эту информацию подтвердил. "Да, я вам подтверждаю, что будет новая фабрика в
Каневе. Но деталей разглашать не хочу, это очень закрытая информация, боюсь допустить
неточности", - сказал бизнесмен. На вопрос о стоимости строительства он ответить
затруднился, сообщив лишь, что деньги на новую фабрику не заемные. "Это наши деньги,
не кредитные", - сообщил Колесников. По словам Колесникова, с помощью новой фабрики
он намерен вернуть себе второе место на кондитерском рынке. По словам мэра Канева
Игоря Ренькаса, кондитерский бизнес в городе развивает компания "Украинский
кондитер". Согласно реестру юридически лиц, ООО "Украинский кондитер" зарегистрировано в декабре 2015 года в Киеве по улице Гринченко. До этого компания была
прописана в Константиновке Донецкой области. Основателем компании является бывший
начальник отдела сбыта компании "Киев-Конти" Виктор Нечаев, который в октябре 2018го в декабре прошлого года увеличил свой взнос в капитал предприятия с 1 000 грн до 150
000 грн, выкупив компанию у прежнего основателя Олега Ушенко.
Что за объект. Новый актив расположен по улице Электриков, 186. До 2008 г. здесь
располагалась основанная вьетнамцами фабрика "ВШК+" по производству продуктов
быстрого приготовления под ТМ "Спритний кухар". Она не выдержала конкуренции с
"Мивиной", компания ушла с рынка, а здание выставили на продажу. Общая площадь
объекта - 138 000 кв. м. Согласно плану строительства, здесь будет запущен трехэтажный
производственный цех, оборудованы складские помещения и административно-бытовой
корпус. Производственную мощность объекта собеседники издания не уточняют. По
словам Ренькаса, уже в следующем году фабрика станет работодателем для 150-200
жителей города. Сейчас ведутся работы по возобновлению коммуникаций и техническое
переоборудование здания. Кроме того, собеседник LIGA.net в компании, принимавшей
участие в тендере, сообщил, что строительство должно быть завершено до 1 июня 2020 г. к этой дате заказана поставка импортного производственного оборудования. "Украинский
кондитер" объявлял закрытый тендер на реконструкцию здания. Как сообщили LIGA.net в
одной из компаний-участниц тендера, цена вопроса - около 50 млн грн. Вероятнее всего,
уточняет собеседник издания, работы по ремонту здания будет выполнять донецкая
Группа компаний "Герц" Александра Ротова.
Что скажет рынок. Получится ли у Бориса Колесникова стать вторым номером в
украинском кондитерском бизнесе? Украинский рынок после российского эмбарго на
поставку сладостей в 2013 году сильно просел. Согласно статистическим данным, в 2013
году на Россию приходилось около 50% всего экспорта. После закрытия российского рынка
кондитерам пришлось сокращать объемы производства и искать новые рынки сбыта. В
2014 г., по данным отраслевой ассоциации "Укркондпром", кондитеры произвели 711 тыс
тонн продукции. Но уже 2018 объем производства составил всего 505 тыс. тонн. У
исследовательской компании Nielsen немного другие данные, в денежном выражении
рынок вырос на 25,1% и достиг 20,5 млрд гривен. В натуральном выражении продажи
увеличились на 14,5% до 146 тыс. тонн. При этом внутреннее производство по сравнению с
2017 годом в прошлом году снизилось на 3,5% до 884,1 тыс. тонн. По словам президента
"Укркондпрома" Александра Балдынюка, дефицита продукции на украинском рынке
сегодня нет. Наряду с падением внутреннего производства импорт сладостей в Украину
растет. По оценкам Балдынюка, фабрики украинских компаний загружены на 50-60%. "Но
это не исключает ввод в эксплуатацию новых мощностей. Ведь производство сладостей технологически сложный процесс, который требует постоянной модернизации, чтобы
компании могли оставаться конкурентоспособными", - говорит Балдынюк. По его словам,
украинским кондитерам приходится конкурировать с европейскими коллегами. Но при
этом компании в странах ЕС получают компенсацию 50% стоимости оборудования, что
облегчает для них конкуренцию на внешних рынках. Сегодня в рейтинге украинских
кондитеров по объемам производства, посчитанных Госслужбой статистики, "Конти"
занимает пятую позицию с долей рынка 3,7%. Борис Колесников - не единственный игрок
рынка, который строит новые мощности. Ранее LIGA.net писала о том, что новый
бисквитный комплекс в Борисполе запустила корпорация Петра Порошенко Roshen. В
прошлом году новый бисквитный комплекс запустила компания АВК Владимира
Авраменко. Как рассказал Колесников LIGA.net, на каневском объекте он останавливаться
не собирается. "Мы намерены построить еще одну фабрику бисквитного направления в
Константиновке", - сказал он. Владелец "Конти" уточнил, что срок строительства
прогнозировать сложно - Константиновка находится в 30 км от линии фронта. "Закончится
война - будем смотреть", - сказал он. Эксперты компании Pro-Consulting в своем
исследовании отмечают, что прогнозировать рост рынка кондитерских изделий в
ближайшем будущем можно за счет повышения покупательной способности населения. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

© Мария Бровинская
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ВИРОБНИЦТВО ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Продукты, экономящие время: исследование рынка
мясных полуфабрикатов в Украине
09.08.2019

Продолжающаяся
урбанизация,
формирование
и
развитие
информационного общества диктуют особый стиль жизни людей,
вовлеченных в эти процессы. Об этом пишет Pro-Consulting.
Жители мегаполисов, как правило, не имеют достаточно времени и желания на
рутинные домашние дела, такие как долгая и вдумчивая готовка пищи, и предпочитают
решать вопрос своего питания быстро и эффективно. Одним из вариантов такого решения
является покупка полуфабрикатов, которые можно довести до готовности с
минимальными временными и физическими затратами. Поэтому развитие рынка мясных
полуфабрикатов обусловлено и подстегивается объективными процессами эволюции
человечества. И если мы покупаем замороженные пельмени, чтобы потом сварить их в
течение десяти минут, или уже порезанное на кусочки и замоченное мясо для шашлыка в
придачу с готовыми углями для его жарки, то делаем это не из-за лени, а по причине очень
дорого времени, которое можно использовать не на банальное управление мясорубкой, а
гораздо эффективнее. Неслучайно объемы производства и экспорта полуфабрикатов из
мяса в нашей стране выросли в 2018 году и продолжают эту тенденцию в нынешнем.
Анализ рынка мясных полуфабрикатов, проведенный специалистами консалтинговой
компании Pro-Consulting, позволил выявить характерные особенности данного рынка в
Украине. Так, в нашей стране преобладают полуфабрикаты отечественного производства.
Доля импорта в прошлом году составила всего 3,9%. Экономические реалии украинского
мясного рынка отражаются и на рынке полуфабрикатов. На последнем также преобладают
изделия из курятины, хотя их доля в процентном соотношении не так велика, как в секторе
свежего мяса. Потребители полуфабрикатов могут позволить себе некоторое разнообразие
и покупают продукты из различных видов мяса. Для того чтобы привлечь их внимание,
производители придумывают новые виды продукции, так появились бульмени – пельмени
с бульоном внутри, чебупицца – пицца, сложенная в виде чебурека, бельмеши – минибеляши. Чтобы избежать приобретения некачественной контрафактной продукции, все
больше украинцев предпочитают приобретать упакованные полуфабрикаты испытанных
брендов, обходя стороной более дешевые продукты, продающиеся на развес. Кроме
домохозяйств, существенным потребителем мясных полуфабрикатов в Украине является
сектор общественного питания. Особенно это характерно для заведений невысокой
ценовой категории. Более дорогие кафе и рестораны либо делают полуфабрикаты
самостоятельно, либо закупают высококачественную свежую продукцию у проверенных
поставщиков. По результатам анализа рынка мясных полуфабрикатов в Украине можно
уверенно прогнозировать дальнейший рост его объема в случае, если продолжатся
нынешние тенденции восстановления экономики и повышения доходов украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
Випічка Fornetti: нетипова історія
сімейної справи
17.08.2019

Захоплююча історія бренду Fornetti, який почався зі сімейної справи,
для успіху використав нові продукти у дуже традиційному бізнесі та швидко
став міжнародною франшизою.
Як засновник компанії Йожеф Палашті перетворив сімейний бізнес на одну з
найбільших франчайзингових мереж Угорщини, розповідає Investory.news. Виданння RAU
публікує адаптовану версію матеріалу. Мережа міні-пекарень Fornetti була однією з тих, що
розвивалась за принципом купівлі франшизи в Україні. Угорська компанія вийшла на
український ринок, коли в країні ще не було ані моди на стріт-фуд, ані розуміння, як з ним
працювати.
Сімейна справа яка вийшла за межі. Для компанії Fornetti все розпочиналося як
родинна справа. За корпоративною легендою, навесні 1997 р. пекар Йожеф Палашті відкрив
маленьку сімейну пекарню в угорському містечку Кечкемет. Для випікання та заморозки
булочок з листового тіста переобладнали старий таунхаус. Але продавали булочки не
поштучно, як робили всі, а на вагу. І, власне, з цього моменту історія пішла не класичним
шляхом. Ще однією інновацією пана Палашті була ставка на мобільні печі, які можна було
легко налаштовувати та розширювати. На той час до подібної практики в Угорщині не
звикли і це було ризиковано. Проте ідея спрацювала. На початку 1998 пекарський стартап
отримав ліцензію на продаж франшиз і компанія побудувала перший великий завод, де
виготовляли та заморожували випічку для франчайзерів. У 1999-му., через 2 роки після
заснування, Fornetti вийшла на міжнародний ринок – її франчайзингові точки відкрилися у
Польщі, Словаччині та Хорватії. Засновник обрав досить просту бізнес-модель: вся випічка
готується на заводі материнської компанії, а власникам франшиз залишається лише
допекти її у тій самій мобільній печі та продати. У 2000 році лише в Угорщині компанія
мала 1200 франчайзі та 1500 пунктів продажу. Після виходу на ринки Чехії та Румунії
мережа Fornetti розширилася до 2700 точок. Паралельно з експансією компанія працювала
над брендингом та технологіями, що дозволяли партнерам економити час та ефективніше
використовувати ресурси. Наприклад, час випічки однієї партії скоротився до 35 хвилин,
завдяки чому починати продажі можна було раніше, відповідно, і заробляти більше.
Завоювання міжнародних ринків. Перші точки за межами Європи компанія
відкрила у Кувейті, де впевнено почувається і досьогодні. А у 2004 році почала освоювати
український ринок. Рік потому на додачу до франчайзингового бізнесу в Україні
запустилося й виробництво – завод з виготовлення замороженої випічки у смт Козелець на
Чернігівщині. Після глобальної кризи 2008-09 років компанія дещо переглянула бізнесстратегію та розпочала співпрацю з рітейлерами. Таким чином на додачу до пекареньфранчайзі у Fornetti з’явилися і фірмові точки у супермаркетах та магазинах, що посилило
позиції бренду. У 2013-му компанія закінчила переобладнання заводу у Кішкунфеледьхазі,
суттєво розширила продуктову лінійку та почати виробництво нових видів випічки, у тому
числі й для прихильників здорового харчування. У 2014 році штат компанії лише в
Угорщині налічував 800 співробітників, а дохід Fornetti сягнув 64,6 млн євро. Але знаковим
для бізнесу став наступний, 2015-й, коли дохід зріс на 12%, а швейцарський хлібопекарний
гігант Aryzta AG оголосив про поглинання Fornetti. На той час засновник мережі Йожеф
Палашті відійшов від операційної діяльності. Йому дісталася лише роль зовнішнього
консультанта та посла бренду. Поглинання позитивно вплинуло на бізнес Fornetti. За
результатами 2017-го фінансового року її оборот зріс на 40% – до 100 млн євро. Дохід групи
Aryzta, куди ввійшла компанія, за результатами 2018-го фінансового року становив 3,43
млрд євро. Зараз бренд Fornetti присутній більш ніж у 26-ти країнах світу, і продовжує
розширювати географію.
Українські реалії та перезавантаження. Як вже зазначалося, в Україні перші
торгові точки під брендом Fornetti з’явилися у 2004 році. Через рік почали роботу компанія
“Форнетті-Україна” та завод з виробництва випічки глибокого заморожування на
Чернігівщині. На той час культура вуличної їжі та бізнесу за франшизою в Україні тільки
починала розвиватися, та й випічка з листового тіста була не надто розповсюдженою.
Проте український ринок вважався одним із найбільших на пострадянському просторі,
тому материнська компанія вирішила розвиватися саме на ньому попри всі ризики. На
даний час у Fornetti налічується понад 550 пекарень майже у всіх регіонах країни. Вартість
ліцензії для франчайзі стартує від 30 000 грн. А в обладнання та запуск пекарні в
залежності від формату доведеться інвестувати від 160 000 до 460 000 грн. При цьому
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власник франшизи не вимагає від партнерів сплати роялті або маркетингових відрахувань.
Спочатку прямих конкурентів у компанії не було. Тепер відчутно на п’яти наступають
Aroma Kava, у східному регіоні – мережа “Кулінічі”, також активною є криворізька компанія
Fedets family bakery що розвиває “Франс.уа”, “Булочная №1”, “Сімейна пекарня”. У 2015 році
запрацювала мережа “Львівські круасани”, яка динамічно розвивається не лише в Україні, а
й на міжнародних ринках. Тож конкуренція росте з кожним днем. Для Fornetti продаж
франшиз – це лише один з напрямків діяльності. У компанії стверджують, що кожного дня
їхню випічку купують понад 2 млн українців. В середньому на заводі у Козельці
виробляється 1000 – 1200 тонн продукції. Частина йде на український ринок, а частина – до
сусідніх країн, у тому числі Словаччини, Чехії, Молдови. В першу чергу випічку Fornetti
продають у міні-пекарнях франчайзі та хлібобулочних відділах супермаркетів. Також
компанія має B2B напрямок. Завод випікає продукцію власних торгових марок для
продуктових ритейлерів: АТБ, Fozzy, EKO-маркет, Billa, VARUS, “Велика Кишеня” та інших.
До кінця 2019 року у компанії планують оновити принаймні половину працюючих точок та
почати відкривати партнерські міні-пекарні у новому форматі. У 2017-му компанія
“Форнетті-Україна” офіційно змінила назву на “Bakery Food Industry” (BFI) та анонсувала
розширення і переформатування. Основною торговою маркою поки що залишається
Fornetti. Хоча влітку минулого року у BFI оголосили про масштабний ребрендинг, який,
схоже, зачепить і нових, і “старих” франчайзі. Наприклад, асортимент точок розширюють,
додаючи до випічки каву, чай та інші напої. Враховуючи попит на “кавові” франшизи та
їхню високу маржинальність, такий крок виглядає логічно. Менеджмент BFI не виключає,
що з частиною партнерів доведеться припинити стосунки. До кінця поточного року у
компанії планують оновити принаймні половину працюючих точок та почати відкривати
партнерські міні-пекарні у новому форматі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua



СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

"Снекова справа" родини Рибалок: СБУ оголосила
підозрюваного у розшук
22.08.2019

Слідчі Служби безпеки України оголосили у розшук підозрюваного у
кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму. Про це у
відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22018200000000034 від 20
березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5
ст. 27 ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.),
ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму - ред.). У вказаному
кримінальному провадженні фігурує ТОВ "Снек Експорт", яке, своєю чергою, належить
батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. "... у
кримінальному провадженні підозрюваного оголошено у розшук слідчими регіонального
органу СБ України", - повідомили в СБУ. Нагадаємо, під час проведення досудового
розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що із січня 2016
року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена),
група осіб, в яку, зокрема, входив заступник директора департаменту із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" (ім'я та прізвище не вказуються - ред.), діючи
умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим
громадянином України (ім'я та прізвище не вказуються - ред.) та службовими особами ТОВ
"Мир Пива" (Республіка Білорусь), а також іншими невстановленими фізичними та
юридичними особами, в тому числі, що діють на територіях, підконтрольних
терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", здійснювали діяльність направлену на
фінансування вказаних терористичних організацій. "Реалізуючи мету злочинної змови та
керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 (заступник директора
департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" - ред.) спільно з
ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій
Луганської і Донецької областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", налагодили
незаконне постачання продукції ТОВ "Снек Експорт" на вказані тимчасово окуповані
території", - йдеться у рішенні суду, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.
Останнє рішення суду у вказаній справі, опубліковане у ЄРСР та відкрите для перегляду,
датоване 27 вересня 2018 року. Тоді Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання
слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному
провадженні. Ознайомитися із подальшими судовими рішеннями у кримінальному
провадженні неможливо, оскільки їх зміст, з невідомих причин, заборонений для
оприлюднення. Нагадаємо, як писав УНН, у “снековій справі” Рибалок адвокати вже понад
два місяці ознайомлюються з матеріалами, чим затягують передачу провадження до суду.
Також нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом можливої
держзради з боку депутата ВРУ VIII скликання Рибалки, зокрема, за фактом отримання ним
роялті від згаданого ТОВ "Снек Експорт".
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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На Харківщині блоковано канал постачання контрафактних
тютюнових виробів

Держава має посилити контроль за роздрібною
торгівлею алкоголем
16.08.2019

Держава має щвидко реагувати на інформацію про контрафакт та
продукцію сумнівного походження, здійснювати жорстки кримінальні і
фінансові санкції та щоденний моніторинг ринку.
Ініціативи ДП “Укрспирт” щодо електронних акцизних марок мають бути підтримані
парламентом і враховані у податкових змінах до державного бюджету 2020 року. Дуже
важливо щоб законодавці усвідомили ідею запропонованих змін, без цього перемогти
ринок “лівого” спирту та алкоголю неможливо. Кожен може бути контролером та запобігти
розповсюдженню контрафакту. З початку року, за даними Державної фіскальної служби,
було вилучено 118,2 тис декалітрів спирту на суму 241,8 млн грн і 87,4 тис декалітрів
алкогольних напоїв на 134,3 млн грн. ДФС повідомляє про припинено діяльності 16
незаконних виробництв спирту і 80 незаконних виробництв алкогольних напоїв. “Прошу
звернути увагу правоохоронних органів на інтернет магазини що продають спирт, горілку
та інші напої без всяких ліцензій, документів та акцизних марок. Особливо тих що у
пошуковому запиті Google випереджають своїми “пропозиціями” контрафактного спирту.
Знаходяться у топ -пошуку і не ховаються від правоохоронців. Ми неодноразово зверталися
до Національної поліції з приводу припинення їх діяльності. Але вони далі досить успішно
працюють“, - повідомив т.в.о. директора ДП “Укрспирт” Юрій Лучечко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП “Укрспирт”
Китайська Norinco може інвестувати 150 млн грн у модернізацію
двох заводів "Укрспирту" на Львівщині

12.08.2019

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили з обігу
близько 30 тисяч пачок контрафактних сигарет на понад 1 000 000 гривень.
Про це повідомляє портал mvs.gov.ua
У ході проведення комплексу заходів із протидії розповсюдження контрафактної
підакцизної продукції на території Харкова та Харківської області, за інформацією
прикордонних оперативних підрозділів, викрито канал постачання та незаконної реалізації
тютюнових контрафактних виробів. Спільною міжвідомчою групою у складі оперативників
Східного регіонального управління ДПСУ, оперативного управління ДФСУ в Харківській
області, під процесуальним керівництвом Холодногірського відділу Харківської місцевої
прокуратури, проведено низку санкціонованих обшуків на складських приміщеннях однієї з
логістичних компаній Харкова. За результатами обшуків правоохоронці виявили та
вилучили з обігу 29,4 тис. пачок контрафактних сигарет на понад 1 млн. грн. Розпочато
кримінальні провадження за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або
транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та 227 ККУ «Умисне введення в обіг
на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції». Наразі тривають
заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, механізму протиправної
діяльності та інших обставин.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua
 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.08.2019

ДП "Укрспирт" планує укласти договір із китайською компанією China
North Vehicle Corporation (Norinco) із модернізації виробництва на
Сторонибабському та Вузлівському місцях проведення діяльності.
"Виходимо на фінішну пряму щодо укладення інвестиційного договору з китайською
компанією China North Vehicle Corporation (Norinco)", - уточнили в "Укрспирті". У ДП
зазначили, що фахівці "Укрспирту" і китайської компанії провели повний технічний аудит
двох МПД, сформували пропозиції щодо встановлення обладнання з виробництва нових
видів продукції. Зокрема, на цих майданчиках планується виготовляти високопротеїнові
кормові добавки та діоксид вуглецю харчового рівня очищення. Обсяг інвестицій у разі
укладення угоди досягне 150 млн грн. За інформацією "Укрспирту" підписання
меморандуму про співпрацю між держкорпорацією, Державною інноваційною фінансовокредитною установою та китайською Norinco у сфері модернізації виробничих майданчиків
підприємства відбулося ще у вересні 2018 року. Як повідомлялося, в березні 2019 року
"Укрспирт" погодив із Міністерством аграрної політики та продовольства стратегічний
план на 2019-2023 рр., який передбачає інвестиції на цей період у розмірі 1,53 млрд грн,
зокрема 311 млн грн інвестицій у поточному році. "Укрспирт" - великий виробник спирту і
спиртовмісної продукції в Україні. ДП перебуває в управлінні Міністерства аграрної
політики та продовольства. Загальна виробнича потужність ДП - понад 36 млн дал на рік.
Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. Компанія Norinco спеціалізується на
комплексних інженерно-технічних рішеннях для машинобудування та переробної галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Суд подтвердил крупный штраф АМКУ для
фармацевтического гиганта
15.08.2019

Верховный суд поддержал АМКУ в деле фармацевтической компании
Сервье Украина, оставив в силе штраф на 1,7 млн грн. Об этом сообщила
госуполномоченная АМКУ Светлана Панатоитиди в Facebook.
В конце сентября 2019 года АМКУ признал сговор на фармацевтическом рынке
между компанией Сервье Украина и ее дистрибьютерами - Оптима-Фарм, ЛТД, БаДМ,
Альба-Украина, А'СТА и Людмила-Фарм. В результате комитет оштрафовал эти компании
на общую сумму 3,23 млн грн за совершение антиконкурентных согласованных действий.
При этом Сервье Украина была оштрафована на 1,7 млн грн, украинско-эстонское
совместное предприятие Оптима-Фарм, Лтд - на 179 723 грн, БаДМ - на 905 655 грн. Фирму
А'СТА АМКУ оштрафовал на 423 537 грн, а Людмила Фарм – на 25 712 грн. Комитет
установил, что фармкомпания и ее дистрибьюторы через государственные закупки в 20112012 годах необоснованно завысили стоимость лекарств группы Servier, и ограничил
доступ к рынку других компаний. Согласно реестру юридически лиц, Сервье Украина
принадлежит гражданину Франции Лоро Оливье через компанию Биофарма. Фирма входит
в крупную международную группу компаний Сервье, работающую 149 странах.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Biopharma наприкінці вересня офіційно відкриє
завод-фракціонатор у Київській обл.
16.08.2019



ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг ринку нелегальної горілки в Україні
склав 12 млрд гривень
12.08.2019

У першому півріччі обсяг українського ринку нелегальної горілки
склав 12 млрд грн. Про це повідомив НВ Бізнес генеральний директор
асоціації Укргорілка Володимир Остапюк.
«За оцінками представників Всесвітньої організації охорони здоров'я і МВФ, обсяг
нелегального алкоголю перевищує 50% ринку», — говорить експерт. За його словами, цей
показник в Україні не змінюється. Купити нелегальну горілку можна в розливайках, на
ринках і через інтернет в кілька разів дешевше у порівнянні з цінами в магазинах.
Державна фіскальна служба проводить комплекс заходів «Акциз-2019», повідомили НВ
Бізнес в прес-службі відомства. Від початку року, за даними фіскальної служби, було
вилучено 118,2 тис. Декалітрів спирту на суму 241,8 млн грн і 87,4 тис. декалітрів
алкогольних напоїв на 134,3 млн грн. «Припинено діяльність 16 незаконних виробництв
спирту і 80 незаконних виробництв алкогольних напоїв», — повідомили в ДФС у відповідь
на запит НВ Бізнес. Схоже, цих заходів недостатньо, щоб вплинути на нелегальний ринок
горілки. «Кількість нелегальної продукції не скорочується», — говорить Володимир
Остапюк. Придбати спиртне можна на оптових ринках, невеликих кафе і через онлайнмагазини. Як правило, це продукція без назви і продається вона за 330-350 грн в пакетах
об'ємом 10 літрів. У цьому випадку ціна за один літр становить 33-35 грн, тоді як
мінімальна роздрібна ціна легальної продукції — 178,8 грн. «Ми купуємо через онлайнмагазин горілку під ТМ Absolut в пакеті по 3 літри по 170 грн за пакет. Продаємо по 20 грн
за 50 грам і проблем зі збутом немає», — розповідає НВ Бізнес директор невеликого кафе в
Київській області, який побажав залишитися неназваним. Виробництво контрафакту
здійснюється на підприємствах-виробниках лікеро-горілчаної продукції, говорить
Володимир Остапюк: «З 30 лікеро-горілчаних заводів, що працюють в Україні, мінімум 10
займаються виготовленням контрафакту". Невисока вартість нелегальної продукції —
головна причина, через яку вона користується підвищеним попитом, говорить директор
компанії Вітіс Груп Сергій Мазур. «Насамперед страждають легальні виробники. Офіційне
виробництво скорочується», — говорить експерт. У 2017 році в Україні було випущено 13,6
млн дал легальної горілки, у 2018 р. — 12,6 млн дал, а за чотири місяці 2019 року — 3,3 млн
дал, йдеться в звітах Державної служби статистики. У першому півріччі 2019 року, за
даними Укргорілки, офіційне виробництво скоротилося на 10%. За підсумками року
ситуація може стати ще гіршою, що пов'язано з планованим підвищенням мінімальних
роздрібних цін. Мінекономіки опублікувало проект рішення про підвищення мінімальних
роздрібних цін (МРЦ) на горілку і лікеро-горілчані вироби на 11%, бренді — на 9,1-9,5%
(залежно від витримки), віскі, ром і джин — на 7,3%, а вина — на 7,4-10,2%. Підвищення
пов'язане зі зростанням собівартості виробництва спиртного, про що раніше писав НВ
Бізнес. Якщо ніяких заходів з боротьби з контрафактом ужито не буде, то обсяг легального
ринку може знизитися ще на 5-7%, прогнозує генеральний директор компанії ProConsulting Олександр Соколов.
Читати повністю >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua
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Виробник препаратів крові Biopharma наприкінці вересня офіційно
відкриє завод-фракціонатор у місті Біла Церква (Київська обл.). Про це
повідомляє служба новин порталу interfax.com.ua
Будівництво і пуско-налагоджувальні роботи тривали близько чотирьох років.
Загалом компанія інвестувала в будівництво заводу понад $75 млн. На заводі встановлено
обладнання світових виробників галузі: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric
healthcare, Pall, Steriline. "Це єдиний такий завод у Східній Європі. Наші конкуренти
розміщуються в Австрії, ПАР і Китаї. Жодна із сусідніх країн не має такого виробництва", уточнили в компанії. До офіційного відкриття виробництва Biopharma проведе міжнародну
конференцію "Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові" за участю
представників наукових, медичних та регуляторних структур у сфері трансфузіології з
понад 20 країн світу. Як повідомлялося, завод матиме три лінії з випуску альбуміну,
імуноглобуліну і фактора VIII. Потужність переробки становить від 250 тис. до 1 млн л
плазми на рік. Biopharma планувала ввести завод в експлуатацію наприкінці 2018 р.
Імунобіологічна фармацевтична компанія Biopharma входить до десятки найбільших
українських виробників лікарських препаратів. Випускає більше ніж 20 імунобіологічних
препаратів із плазми донорської крові, препарати, отримані за технологією рекомбінантних
ДНК, і пробіотики. У 2015 році компанія інвестувала $3,5 млн у реконструкцію Сумського
обласного центру крові, який наразі забезпечує заготівлю 98,2% донорської крові та її
компонентів у регіоні. До групи компаній Biopharma входять ТОВ "Біофарма-інвест", ТОВ
"Біофарма-плазма-інвест", ТОВ "Біофарма плазма", ТОВ "ФЗ "Біофарма".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

Продажи мебели онлайн: как меняется динамика
в мире и Украине

Українські бренди завойовують світ: 20 світових зірок, які
обрали одяг українських дизайнерів

23.08.2019

13.08.2019

Одяг українських брендів все частіше можна помітити на світлинах
голлівудських акторок, співачок, моделей. Голос Америки наводить 20
фото-прикладів, коли всесвітньо відомі люди вбиралися в українське.
Нещодавно голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в Інстаграмі світлину, на
якій вона зображена у сукні українскої дизайнерки "Vita Kin". Демі Мур раніше вже з'являлася
на публіці у вишитих сукнях від цієї української дизайнерки. У вбранні "Vita Kin" її навіть
можна побачити у трейлері фільму "Сліпець". На початку року акторка Кетрін Зета-Джонс
опублікувала в Інстаграмі фото, на якому вона позує у вишиванці від українського бренду
"Vita Kin". Зірка позує на тлі пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом, американським
кіноактором та кінопродюсером. Американська зірка реаліті-шоу, модель, засновниця
власного косметичного бренду та мільярдер Кайлі Дженнер у червні цього року
опублікувала фото, на якому вона вбрана у сукню українського бренду "CULTNKD".
Американська акторка Джеймі Чанг вбралася у сукню від українського бренду "Nadya Dzyak"
на вечірці в рамках церемонії вручення нагород премії «Золотий глобус». А от акторка,
телеведуча і співачка Меґан Маллаллі з'явилася на церемонії вручення премії «Золотий
глобус» у сукні від української марки "Navro". Церемонія вручення премії відбулася у ЛосАнджелесі 6 січня. Британська співачка Дуа Ліпа минулого року вбралася у сукню від
українського бренду "Marianna Senchina". Вона приїжджала до Києва у травні 2018 року, аби
виступити на НСК "Олімпійський" під час фінального матчу Ліги Чемпіонів. У 2018 році
акторка Сандрка Баллок засвітилася в платті українського бренду "ELENAREVA" в НьюЙорку. Світлину було опубліковано в Інстаграмі бренду. Американська акторка Дакота
Джонсон, відома роллю Анастейши Стіл у фільмі «П’ятдесят відтінків сірого», з’явилася на
17-му міжнародному кінофестивалі в Марракеші в білій сукні українського бренду "Bevza". А
от американська реперка Карді Бі вбралася у костюм від українки Валерії Ковальської для
появи на ток-шоу Джиммі Кіммела у жовтні 2018 року. Відома актриса Джуліанна Мур була
помічена в пуховику українського бренду ienki_ienki під час прогулянки Нью-Йорком у січні
2018-го. У пуховику бренду ienki_ienki також з’являлась модель Белла Хадід. …
Читати повністю >>>
© Марія Моісеєва
За матеріалами ukrainian.voanews.com
Український одяг викликав великий інтерес у
канадських байєрів та рітейлерів

 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ


16.08.2019

З 1 по 7 серпня сім українських виробників одягу відвідали Канаду в
рамках Apparel Mission, що була організована проектом CUTIS. Про це
повідомляє прес-служба Асоціації “УКРЛЕГПРОМ”.
Місія проходила в двох містах – Торонто та Монреалі. Учасники місії були відібрані
канадськими експертами TFO. Перевага надавалась компаніям, що керуються жінками та
працюють над впровадженням екологічної сертифікації. В місії взяли участь наступні
компанії: ОЛТЕКС – верхній жіночий та чоловічий одяг; JENADIN – жіночий трикотажний
одяг; соціальне підприємство Manufacturing Training Center – жіночий одяг; фабрика LESYA
– жіночий одяг; SOHO Chic – жіночий одяг; Feeelings – шкарпетки; Athletic Union – ТМ
Berserk, спортивний одяг. В ході місії відбулася низка ділових зустрічей з провідними
постачальниками європейського одягу на канадський ринок. Відбулися також ділові
перемовини з провідними канадськими рітейлерами, що успішно працюють на ринку
Канади. Також під час місії у українського бізнесу був шанс зустрітися з канадськими
виробниками брендового одягу. Українська продукція викликала жвавий інтерес з боку
канадських баєрів та рітейлерів. Канадський бізнес відзначив високу якість українського
одягу, цікавий модельний ряд та привабливу ціну. За словами Ольги Штепи, координатора
проекту CUTIS, завдяки дії Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA) та
відміні ввізних мит, вітчизняний одяг має 18% фори на канадському ринку порівняно до
імпорту з таких потужних світових гравців як, наприклад, Китай. А це означає, що
українська продукція може і має бути представлена та успішно продаватися на
канадському ринку. «Інтерес канадських компаній до української продукції дуже високий,
відразу декілька учасників місії отримали пробні замовлення. Зараз все залежить від
українських виробників. Наскільки успішно вони зможуть використати нагоду для
розвитку співпраці з канадцями та розширення експорту на цей непростий, але
надзвичайно перспективний ринок», – зазначає Ольга Штепа. Нагадаємо, що Канадськоукраїнський проект підтримки торгівлі та інвестицій (проект CUTIS) – це 5-річна (20162021) ініціатива уряду Канади, спрямована на нарощування експорту з України до Канади
та збільшення інвестицій з Канади до України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrlegprom.org

ТОВАРИ ДЛЯ СПОРТУ

Інвестор придбав землю у Вінниці
під будівництво заводу
17.08.2019

Глобальна світова компанія Head, що спеціалізується на виробництві
обладнання й амуніції для зимових видів спорту, придбала земельну ділянку
у Вінниці. Про це повідомляє golos.com.ua
Нині триває розроблення проекту майбутнього об’єкта, повідомив на засіданні
виконкому Вінницької міськради директор департаменту економіки та інвестицій Віталій
Погосян. Розпочати будівельні роботи заплановано уже в цьому році. Нове підприємство
зводитимуть у три етапи. На ньому виготовлятимуть лижі, лижні черевики та кріплення
для лиж. Перша черга потребуватиме 300 робітників. Після розширення виробничих
потужностей працюватиме тисяча робітників й інженерно-технічного персоналу. Загальна
вартість проекту становить приблизно 80 мільйонів євро. Компанія Head присутня у 85
країнах. Її бренд є найбільш упізнаваним не тільки у зимових видах спорту. З такою маркою
виготовляють спортобладнання та амуніцію для тенісу і підводних видів спорту. «Новий
завод дасть імпульс розвитку економіки міста, з’являться нові робочі місця, бюджет
отримає додаткові надходження коштів, — наголосив міський голова Вінниці Сергій
Моргунов. — Ми зобов’язані працювати разом з інвестором у вирішенні питань
будівництва. Бо це ще й наша репутація як надійного партнера знаної у світі компанії,
представники якої зупинили свій вибір на нашому місті».
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua


ПОСУД

Топ-7 українських виробників посуду, які
дивують дизайном
23.08.2019

ЕССО і INTERTOP запустять шкіряну міні-фабрику
на Ukrainian Fashion Week
20.08.2019

Цієї осені бренд ЕССО святкує 25-річчя в Україні. На честь ювілею,
спільно з INTERTOP UKRAINE, бренд вперше представить в Україні ЕССО
Leather Factory Petit — унікальну міні-фабрику, що буде працювати під час
Ukrainian Fashion Week.
ECCO Leather єдина шкіряна фабрика з творчою лабораторією, яка відома
інноваційним ставленням до процесу (від обробки шкіри до готової моделі), при цьому
зберігаючи автентичність традицій майстерні. ЕССО Leather Factory Petit була розроблена
та виготовлена Method Studio. Концепція передбачає, що конструкція тимчасово
перетворюється на справжню шкіряну майстерню, з колекцією потужного промислового
обладнання, зразками натуральної шкіри, ґудзиками, блискавками та всіма необхідними
матеріалами. «Міні-фабрика ЕССО є ідеальною платформою для знайомства з тонкощами
мистецтва обробки шкіри та сучасними технологіями створення готових виробів. Ми раді
поділитися багаторічним досвідом наших данських партнерів з професійною спільнотою
України! Сподіваємось, що це позитивно вплине на розвиток ринку та надасть натхнення
дизайнерам створювати нові колекції, які підкорять світ», – коментує маркетинг-директор
INTERTOP UKRAINE Валерія Толочина.
Читати повністю >>>
За матеріалами karavan.ua
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На заре электронной коммерции в интернете покупали те товары,
которые было легко упаковать и отправить. Об этом пишет аналитик
Людмила Будина на портале retailers.ua
Например, Amazon начинал с продажи книг, позже добавил в ассортимент компакти DVD-диски, а затем начал продавать практически все. Мебель интересовала онлайнпокупателей меньше всего, в том числе из-за того, что процесс транспортировки был
достаточно затратным. Но все, как вы поняли, изменилось. Приводим данные, которыми с
Retailers поделился один из участников украинского мебельного рынка. В Украине объем
онлайн-продаж мебели за 2018 составил $ 50,2 млн, подсчитали в Euromonitor International.
Это 7-8% в общем объеме продаж этого сегмента (данные CSIL) или 5-6% (данные Statista).
ТОП-5 онлайн-магазины мебели в июле (данные SimilarWeb) по количеству посещений
(данные предоставлены "МебельОк"): 27.ua – 7,3 млн; mebelok.com – 867 710; jysk.ua – 688
040; taburetka.ua – 490 800; dybok.com.ua – 440 020. Онлайн-продажи все еще находятся на
раннем этапе развития, но развиваются очень стремительно, говорится в исследовании
CSIL, подготовленном для ЕБРР. По словам некоторых респондентов, участвовавших в
опросе, этот канал сбыта ежегодно растет на 20-25% по стоимости и 10-15% по количеству.
На рост онлайна влияет уменьшение покупательной способности потребителей, высокая
стоимость аренды площади под физические магазины, низкий уровень конкуренции,
возможность создания прибыльной ниши для инвестиций. Молодые украинцы
предпочитают совершать покупки онлайн. Возможность прикоснуться к мебели в офлайн
магазине является важной преимущественно в верхнем сегменте, в отличие от мебели
массового производства или дешевой мебели. Интернет-продажи ориентированы на
средний и средне-нижний сегменты рынка. Несколько интернет-магазинов предлагают ту
же мебель, которую можно найти в физических магазинах, но по более низким ценам.
"Каждый покупатель оффлайн – это тот, который приехал после посещения сайта", –
говорит соучредитель интернет-магазина "МебельОк" (не так давно начал развивать
офлайн) Оксана Донская. По ее словам, до открытия офлайна большая часть отказов была
по причине невозможности посмотреть вживую.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Людмила Будина
По материалам retailers.ua

Українські майстри з виготовлення посуду подбали про те, аби ми
могли дотримуватися славної традиції наших предків – ставити гарні
сервізи у скляні шафки.
Хоча виробники наполягають на тому, що і красивим посудом варто користуватися
щодня, а не лишати “на потім”, проте інколи серце крається юзати його в побуті. Ось сім
майстерень, за посудом яких і зараз шикуються черги:
1. “П’яний посуд”. Вироби української дизайн-студії “Fomichev brothers” полюбляють
усі: від простих робітників Харкова до султанів з Оману. Розробники бренду “Drunk Glases”
пропонують на вибір чарки для текіли, стакани для віскі, фужери, бокали для пива. Головна
їх особливість – весь посуд має незвичайну, гнуту форму. Майстри кажуть, що робити такі
стакани їм допомагає температура плавлення скла та земне тяжіння.
2. Реінкарнація пляшок. Старі пляшки з-під вина повторно використовують для
виготовлення вінтажних тарілок та стаканів. Незвичайну концепцію втілюють засновники
бренду Resize. Ідея – зробити Землю чистішою. Використану скляну тару дизайнери не
переплавляють на новий посуд, а лише видозмінюють його для зручності використання.
Наприклад, тарілка фірми Resize виглядає, як розтоплена пляшка, із трохи зігнутими
краями. А стакани – мають різну висоту, проте насправді розрізана навпіл пляшка та
відшліфована по краях. Ще у колекції є вази.
3. Дерев’яний посуд. Раніше дерев’яним посудом важко було когось здивувати. А
нині це один із трендів, який знову повертає нас до теми екології. Засновники бренду
Sycamore Store переконують, що їхні вироби не просто для поїсти, а мистецтво. Посуд із
обпаленої та відшліфованої деревини виглядає доволі витончено. Виробник переконує, що,
побоювання клієнтів, ніби виделка чи інший столовий прибор можуть зламатися – марні.
Адже перед тим, як надійти у продаж, кілька екземплярів кожного товару проходять краштест в домашніх умовах. Тож майстри гарантують якість, або можуть зробити заміну, якщо
виріб таки не витримає експлуатацію.
4. Покутська кераміка. Ця кераміка втирає носа решті своїм незвичайним виглядом. Посуд у формі листя дерев, тарілки з “рваними” краями, піали в формі кокоса, макітри з
хвильками та глечики, як з музею. Майстри гончарної справи втілюють три критерії у своїх
виробах: практичність, екологічність, етнічність, тому “Покутська кераміка” пропонує
розмаїття виробів, якими користувалися ще наші предки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info

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

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

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
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БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Мінрегіон пропонує реконструювати «хрущовки»
за згоди 75% власників житла

Набсовет "Киевгорстрой" назначил Владимира Слончака
на должность главы набсовета
14.08.2019

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75% власників
квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.
Відповідні зміни передбачає розроблений міністерством законопроєкт. «Сьогодні у
діючому законі 2006 року щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова
згода 100% мешканців будинку. Тобто, відмова навіть одного жителя, який прописаний у
квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо вся
решта жителів повністю підтримує це рішення. Це не зовсім правильно», – розповів
замміністра Лев Парцхаладзе. За його словами, коефіцієнт відшкодування за старе житло
становить 1,5. «Тобто при переїзді в новий будинок вам повинні дати квартиру на 50%
більше. Це стало основною причиною того, що реновація застарілого житла в Україні так і
не змогла розпочатися на практиці», – вважає посадовець. Розроблений законопроєкт
передбачає можливість здійснення реконструкції застарілого житла різної поверховості, а
не лише до п’ятьох поверхів. Згідно з документом, якщо власники квартир, попри згоду
понад 75% мешканців, відмовляються залишати домівку, відселення відбувається в
примусовому порядку за рішенням суду. …
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Прокуратурою спільно затримано групу осіб, причетних до розкрадань
державного та комунального майна на суму 1,5 млрд грн
17.08.2019

Органами прокуратури м. Києва спільно з ГУБКОЗ СБУ та ГУ СБУ У
Херсонській обл. за результатами тривалої спецоперації задокументовано та
припинено діяльність злочинної групи.
Загалом за результатами спецоперації 7 осіб (серед яких 3 організаторів та 4
виконавців) затримані у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів та
колишній керівник органів юстиції м. Києва. Згідно матеріалів слідства, упродовж 20172019 років учасники злочинної групи з використанням підроблених документів та
електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на загальну
суму близько 1,5 млрд. грн. З метою приховання протиправного походження цього майна
учасники злочинної організації шляхом подання позовних заяв з використанням завідомо
підроблених документів (договорів позики тощо), за сприяння суддів судових органів
Донецької та Херсонської областей отримували позитивні рішення у цивільних справах, на
підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна. Внаслідок таких дій
права власності на десятки об’єктів нерухомості переходили до інших фіктивних власників.
17.08.19 в межах провадження за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах
та за місцем мешкання кількох суддів, проведено 30 одночасних обшуків. Слідчі дії
проводяться на території Києва, Київської області та м. Херсон із залученням близько 90
чоловік особового складу. Під час обшуків у фігурантів вилучено підроблені документи,
штампи, печатки підприємств та грошові кошти та інші речові докази. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва
Голова ДАБІ провів зустріч з членами Американської
торговельної палати в Україні
29.08.2019

В середу, 28 серпня пройшла зустріч Голови ДАБІ України Сергія
Кузьміна з представниками транснаціональних корпорацій у рамках
платформи Американської торговельної палати.
Темами зустрічі стали перспективи розвитку державного архітектурно-будівельного
контролю в Україні, поліпшення інвестиційного клімату та сталий розвиток будівельної
галузі. На зустрічі були окреслені найбільш проблемні питання держархбудконтролю та
системні шляхи їх вирішення. Представники іноземного бізнесу з оптимізмом оцінили
початок структурних реформ у ДАБІ України. Найбільш болючою точкою члени
Американської торговельної палати в Україні назвали невмотивовані та абстрактні відмови
у видачі дозвільної документації на об’єкти класів наслідків СС2 та СС3. У зв’язку з цим,
інвестори відмітили доцільність та своєчасність окремого доручення Сергія Кузьміна щодо
заборони на непрозорі та вкрай формальні підстави для відмови у реєстрації. Особливу
увагу під час зустрічі було приділено сфері ліцензування. Сергій Кузьмін та представники
бізнесу дійшли консенсусу стосовно необхідності модернізації цієї функції ДАБІ. Зокрема,
сторони обговорили проблематику ліцензування нерезидентів. Також Сергій Кузьмін
звернув увагу міжнародного бізнесу на необхідність змін на ринку експертних організацій.
Некомпетентна та некоректна експертиза проектно-будівельної документації є одним з
головних джерел владних зловживань. Голова ДАБІ наголосив на необхідності створення
прозорої процедури скасування акредитації недоброчесних експертних організацій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Місія ТОВ «Арсенал Центр» - постійно доводити:
ми найчесніша компанія на ринку
16.08.2019

В п'ятницю, 16 серпня відбулася виїзна нарада Київської ТПП на
підприємстві ТОВ «Арсенал Центр», яке стало новим членом палати у травні
2019 року. Про це повідомляє прес-служба ТПП.
Промислова група «Арсенал Центр» - найбільша в Україні компанія, що
спеціалізується на виробництві покрівельних та фасадних матеріалів з тонколистової сталі,
вогнестійких мінераловатних сендвіч-панелей, водостічних систем. Засновник ТОВ
«Арсенал Центр» Віктор Федоров, з метою надання максимального обсягу інформації
учасникам виїзної наради, особисто провів детальну презентацію і оглядову екскурсію по
київському промисловому майданчику компанії. Продукція ТОВ «Арсенал Центр» займає
більше 15% у своєму сегменті ринку України. «Чесність - наша конкурентна перевага на
ринку», - зазначає Віктор Федоров. ТОВ «Арсенал Центр» сьогодні - це 11 підприємств у
різних регіонах України із загальною площею критих виробничих приміщень більше 70 000
кв. м. Високий рівень організації виробництва та оснащеність якісним імпортним
обладнанням виробництва Італії, Фінляндії та Польщі дозволяють переробляти понад 2000
т рулонної сталі на місяць. Компанія має 40 торгових представництв, власний автопарк, 400
кваліфікованих працівників. Нещодавно відкрито два заводи в Білій Церкві та Умані,
закуплено і встановлено нове обладнання. Сумарний обсяг інвестицій за 2017 рік склав
понад один мільйон євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами Київської ТПП
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21.08.2019

Набсовет ЧАО "ХК "Киевгорстрой" переизбрал заместителя главы
КГГА Владимира Слончака на должность главы наблюдательного совета, а
Игоря Кушнира – на пост главы правления и президента ЧАО.
Набсовет "Киевгорстроя" принял решение переизбрать Владимира Слончака главой
набсовета, а Александра Спасибко – секретарем до прекращения полномочий уполномоченным органом. Оба занимали указанные должности в течение последних пяти лет. Кроме
того, на заседании набсовета 9 августа решено продлить на пять лет срок полномочий
Игоря Кушнира на должности главы правления и президента "Киевгорстроя". Как
сообщалось, в декабре 2018 мер Киева Виталий Кличко назначил на должность своего
заместителя главу наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой"
Владимира Слончака ЧАО "ХК "Киевгорстрой" по итогам деятельности в 2018 году
привлекло 5 млрд грн инвестиций, что на 25% больше, чем годом ранее. Согласно годовому
отчету, в 2018 году компания сократила чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с
результатом 2017 года – до 26,05 млн грн. ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества
государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году
путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и
других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть
дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена. Ранее со
ссылкой на Игоря Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить
объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в
2017 году сдано более 300 тыс. кв. м). Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой",
согласно данным НКЦБФР, на 21 августа 2019 года являлся Киевский городской совет
(80%). Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Ковальська Логістик: якісно,
швидко, надійно
30.08.2019

Завдяки власному логістичному підрозділу «Ковальській» під силу
реалізація масштабних замовлень та об’єктів будь-якої складності. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Доставити негабаритні залізобетонні вироби довжиною до 45 метрів і вагою понад
40 тонн у будь-яку точку України – не проблема. Здійснити монтаж «з коліс» на
будівельному майданчику – легко. Доставити на об’єкт тисячі різних за габаритами та
вагою елементів у погодженій із замовником послідовності в режимі "24/7" – звичайно.
Постійно оновлюючи власний автопарк компанія гарантує оптимальну координацію та онлайн контроль руху транспортних потоків, своєчасну доставку та заощадження коштів
клієнта за перевезення. З початку року автопарк «Ковальської» збільшився на 55 одиниць.
30 автобетонозмішувачів виробництва MAN та Volvo мають більшу технологічність і
надійність. Навчання водіїв з експлуатації нових автомобілів проводять безпосередньо
представники компаній-виробників. Для клієнтів такі зміни означають економію та ширші
можливості у будівництві, а більший об’єм міксерів – 12 м³ – дозволяє, на прикладі кращих
європейських практик, запобігати проливанню бетону на автошляхах. Серед нових авто –
15 самоскидів. Їх переваги – відповідність екологічному та технічному стандарту Євро-5,
комфорт для водіїв, легкість в управлінні, більший строк служби з максимальним збереженням усіх експлуатаційних якостей. Крім того, компанія регулярно проводить оновлення
тягачів та маніпуляторів. Для перевезення хімічних добавок «Ковальська» придбала
високотехнологічну автоцистерну. Вона дає змогу одночасно транспортувати 4 види різних
компонентів та оснащена сучасною системою безпеки. Ковальська - для тих, хто будує!
Читати повністю >>>
За матеріалами ПБК «Ковальська»




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

У Києві викрили шахраїв, які незаконно заволоділи земельною
ділянкою на Печерську вартістю 38 млн грн
15.08.2019

Повідомлено про підозру трьом громадянам, які у шахрайській спосіб
заволоділи земельною ділянкою по вул. Добровольчих батальйонів на
Печерську, площею 0.1 га та вартістю понад 38 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайської схеми
підозрювані наприкінці літа 2017р. використали підроблені правовстановлюючі документи
на земельну ділянку, яка на праві приватної власності належала одній з банківських
установ. На підставі вказаних підроблених документів зловмисники зареєстрували право
власності на даний об’єкт нерухомості на свою користь. У подальшому, для легалізації
одержаного в шахрайський спосіб майна земельну ділянку відчужили ще один раз та
розділили на дві частини. За наслідком досудового розслідування чоловікам пред’явлено
підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України з
відповідним розподіленням їх ролей у вчиненні кримінальних правопорушень. За вчинене
останнім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час
місцевою прокуратурою вживаються заходи для взяття підозрюваних під варту.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv.gp.gov.ua

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

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

Владельцу компании-застройщика ЖК «Министерский»
грозит до 12 лет тюрьмы

 ЖИТЛОВА

27.08.2019

Власти Киева разрешили строительство очередной
высотки возле дворца "Украина"
13.08.2019

Департамент градостроительства КГГА 26 июля выдал ООО "Расмус"
градостроительные условия и ограничения (ГУО) на застройку участка на
ул. Игоря Брановицкого, 3 в Печерском районе Киева.
Градостроительные условия и ограничения выданы на реконструкцию нежилых
зданий под жилой комплекс. Его высота будет составлять от 26,5 до 73,5 м. Окончательную
высоту определят в проекте застройки с учетом согласования Минкульта, а также
аэропорта "Киев", "Украероруха" и Госавиаслужбы. Участок площадью 0,54 га, на котором
запланировано строительство, "Расмус" получил в аренду на 10 лет в марте этого года для
обслуживания существующих зданий, право собственности на которые фирма зарегистрировала в сентябре 2018 г. Этот участок является территорией жилой многоэтажной
застройки. Он находится в пределах исторического ареала Киева. В ГУО указано, что
участок попадает в зону ограниченного использования территории аэропортов, а также в
зону звукового давления до 70 дБ, зону загрязнения цезием-137 и санитарно-защитную
зону от промышленных объектов. Участок проектирования расположен на оползнеопасных
территориях. Как отмечает издание, в апреле следователи Нацполиции получили право
временного доступа к документам ООО "Расмус", касающихся ввода в эксплуатацию ЖК
Victory V на проспекте Победы, 5-Б в Киеве. ОО "Расмус" было создано в 2013 году. С 2013 по
2016 года 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до
недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд",
владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар. Это отец Вадима
Столара, экс-нардепа от Партии регионов, который 21 июля прошел в Верховную Раду по
списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Бойко-Рабиновича-Медведчука. После 2014
года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В Киеве власти решают судьбу 86 проблемных новостроек:
кого арестуют и что снесут
15.08.2019

Комиссия по проверке информации о резонансных объектах
строительства 13 августа приняла к рассмотрению 86 объектов. Об этом
сообщил сопредседатель Комиссии, советник Киевского городского головы
Владимир Бондаренко.
«По результатам работы, по 27 объектам приняты предложения и рекомендации, по
15 — констатировали грубые нарушения требований законодательства и инициировали
открытие 6 уголовных производств по заявлениям столичной администрации», — сообщил
Владимир Бондаренко. Кроме того, по его словам, в отношении 7 объектов принято
решение о предупреждении землепользователей (заказчиков) по приведению
деятельности в соответствие с законодательством и/или отменена разрешительная
документация на время устранения недостатков. А относительно 4 объектов —
предоставлены промежуточные предложения с целью снятия социального напряжения.
Одно из уголовных дел открыто по части 3 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины —
самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. Застройщик может
отделаться штрафом от 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 5100 гривен,
до лишения свободы на три года. Это грозит ЖК «38, перлина, Київ». Стройка на
Русановской Набережной, 3 проходит по этой же статье, но по части 4. Также им
инкриминируется еще и 298 статья — уничтожение, разрушение или порча памятников
истории или культуры. Это наказывается штрафом до ста не облагаемых налогов (1700
гривен) или же ограничением свободы на 5 лет. В Печерском районе уголовное дело
возбуждено против стройки на ул. Лабораторной, 96. Этот объект проходит по части 1
статьи 14 УКУ – приготовление к преступлению. Также им инкриминируется часть 2 статьи
298. За это застройщик может лишиться свободы на срок от двух до пяти лет. На Подоле
уголовное дело возбуждено на ЖК «Марсель». Им инкриминируют уже упомянутые статьи:
часть 4 статьи 197-1 и часть 1 статьи 298. В Святошинском районе по той же статье 197-1
проходит ЖК «Академ-квартал». Стройка на ул. Августина Волошина, 32а проходит по
статье 382 УКУ – невыполнение судебного решения. За это можно лишиться свободы на
три года. Стройка остановлена, а земля арестована. На ряде объектов, в результате
проверок, остановлены работы. Пока стройка заморожена по таким адресам: ЖК
«Виставковий», ул. Героев обороны, 8 – работы остановлены; ЖК «Патриотика на озерах»,
Осокорки — суд отменил разрешение на строительные работы; Ул. Малишко, 6 –
сооружение демонтировано; ЖК «Поділ Гранд Вінтаж», Вознесенский спуск, 28-30 – работы
остановлены; Ул. Верховинная, 82б – работы остановлены; ЖК «Паркленд», ул. Практичная,
2 – отменено право на строительные работы; Ул. Шолуденко, 26-28/4 – демонтаж
сооружений; Ул. Андрея Ильенко, 36/1 – демонтаж сооружений. Другим объектам
вынесены предупреждения для устранения недочетов, либо же выданы рекомендации. С
полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Читать полностью >>>
© Маргарита Хорунжая
По материалам dengi.informator.ua
Державне бюро розслідувань відкрило
справу на ректора КПІ
22.08.2019

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно ректора НТУУ "КПІ
імені Ігоря Сікорського" Михайла Згуровського через будівництво
житлового комплексу "Генезис" на землях КПІ.
Зазначено, що справу відкрито 7 червня поточного року за ч. 2 ст. 364 (зловживання
владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. "У ході досудового
розслідування встановлено, що ректор Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за попередньою змовою з експрезидентом фірми забудовника , який є народним депутатом України (мається на увазі
колишній президент корпорації "Укрбуд", депутат Верховної Ради Максим Микитась) та
іншими особами, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим
становищем і з метою отримання неправомірної вигоди, організували незаконну схему
виділення земельної ділянки під забудову, в зв'язку з чим були нанесені тяжкі наслідки
державі", - сказано в матеріалах суду. Встановлено, що рішенням Київської міської ради від
грудня 2004 р. затверджено проект відведення земельної ділянки КПІ для будівництва,
експлуатації та обслуговування навчально-житлового комплексу в кварталі, обмеженому
вулицями Індустріальної, Борщагівської та пер. Індустріальним в Солом'янському районі.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 2008 року надано дозвіл
Національному технічному університету здійснити проектування і будівництво навчально житлового та торговельно-офісного комплексу з наземно-підземним паркінгом на даній
земельній ділянці. В той же час, за станом на поточний момент на даній ділянці
корпорацією "Укрбуд" будується ЖК "Генезис". В липні поточного року суд задовольнив
клопотання правоохоронців і дозволив їм вилучити в університеті всі необхідні документи
про будівництво ЖК, а також копію наказу про призначення Згуровського ректором та його
посадові обов'язки. У листопаді 2018 року Національне агентство з запобігання корупції
(НАПК) почало повну перевірку електронних декларацій ректора КПІ Згуровського.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Нацполиция начала уголовное производство в отношении Александра
Клименко, владельца ряда фирм, задействованных в строительстве ЖК
«Министерский», известного сейчас как ЖК на Кондратюка.
Разрекламированный жилой комплекс уже два года стоит без движения, хотя
последняя 4-я очередь была готова на 70%. Сотни семей стали заложниками ситуации.
Люди, купившие тут квартиры, не могут получить ни жилье, ни деньги. Причина
возникновения долгостроя – конфликт украинского партнера Александра Клименко с
«дочкой»польского застройщика компанией «Энергополь-Украина», с которой они вместе
реализовывали проект в г. Киеве. Казавшийся надёжным партнер, слишком вольготно стал
распоряжаться полученным средствами, выводя их через подконтрольные фирмы. В
результате деньги на строительство испарились. Польская сторона называет сумму около
500 (!) млн. грн., которые были потрачены на нецелевые проекты или выведены через
различные схемы. Из них уже подтвержден ущерб в 90 миллионов. Это деньги, полученные
генеральным подрядчиком фирмой «Будакс» на завершение последней очереди
строительства ЖК «Министерский». Но вместо того, чтобы достраивать дом, в котором
практически все уже продано, фирмы Клименко начали новый проект в центре Киева
«Печерск-Плаза», в который еще можно привлечь немало денег частных вкладчиков. Кроме
того известно, что часть целевых денег могла быть потрачена на производство
мультфильма «Клара», режиссёром которого является Клименко, и строительства его же
частного дома в посёлке Козин. После нескольких неудачных попыток урегулировать
конфликт с украинским партнером, польская сторона обратилась в правоохранительные
органы. Ведь помимо выведенных преступным путем из проекта денег, Клименко
продолжает препятствовать попыткам «Энергополь-Украина» завершить проект и
передать квартиры покупателям. Национальная полиция начала уголовное производство
по ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты денежных
средств в особо крупных размерах. В деле фигурируют все фирмы Александра Клименка,
которым он прямо или опосредованно владеет, и которые были задействованы в схеме
хищения средств: «Будакс» - генподрядчик строительства ЖК Министерский, КУА «Имидж
Финанс», через которую осуществлялась продажа квартир, «Буйфиш Холдингс», «Имидж
ФинасГруп», «Скай Билдинг» и другие. Уже проведен ряд обысков и допросов, изъяты
документы. Сейчас решается вопрос об аресте имущества Александра Клименко и его
сообщников в. преступной схеме. Речь идет о имущественных активах, долях в
предприятиях, частных домах, банковских счетах фигурантов и подконтрольных им
предприятий, строительной технике, и другом имуществе.
Читать полностью >>>
По материалам lenta.ua
 КОМЕРЦІЙНА
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Від контори до гнучкого офісу: аналіз ринку
офісної нерухомості в Києві
19.08.2019

Процеси, що відбуваються на ринку офісної нерухомості, як жоден
інший індикатор, свідчать про динамічному економічного розвитку і
зростання ділової активності в столиці України.
Зростання пропозиції офісної нерухомості не встигає за попитом, і вільних площ для
розміщення нових підприємств або розширення робочого простору для вже наявних стає
все менше. Протягом 2017 і 2018 років нова пропозиція нерухомості під офіси в Києві росла
вражаючими темпами - на 88% і 79% відповідно. Однак 2019 обіцяє бути ще більш щедрим
в цьому плані. Так, обсяг пропозиції нових офісів вже в першому кварталі поточного року
перевищив аналогічний показник усього минулого року і в 2,5 рази перевершив рік
позаминулий. Разом з тим, девелоперам ділових просторів столиці все ж варто звертати
увагу на нові тенденції на сучасному офісному ринку. Виявити ці тенденції дозволив
проведений консалтинговою компанією Pro-Consulting аналіз ринку офісної нерухомості
Києва. Відповідно до проведеного маркетингового дослідження, майже всі пропозицію на
столичному ринку офісної нерухомості становлять об'єкти класів В і С. У зв'язку з
кліматичними аномаліями останніх років, підвищена увага з боку орендарів офісів
звертається на наявність ефективних систем кондиціонування повітря і вентиляції.
Важливим для Києва є наявність закріплених за офісом паркувальних місць. Для бізнесцентрів класу В, як правило, потрібно одне паркомісце на 50-100 м2 орендованої площі.
Аналіз ринку офісної нерухомості Києва показав, що в Україну вже прийшла європейська
мода на формат «гнучкий офіс», включаючи desk sharing. Все більше вітчизняних компаній
відмовляються від застарілої кабінетно-коридорній системи організації свого робочого
простору і переходять на більш зручні для співробітників варіанти розміщення і робочі
графіки. В епоху розвитку мережевих та інформаційних технологій працівник може
виконувати покладені на нього завдання з будь-якого місця, обладнаного засобами
комунікації. Особливо це стосується компаній, що функціонує в ІТ-сфері. Сучасне робоче
місце не обмежується конкретними чотирма стінами, що призводить до появи
мультифункціональних урбаністичних проектів і професійних кластерів, таких як Unit City.
Багато компаній розглядають в якості робочих місць для своїх співробітників коворкінг,
яких з'являється в Києві все більше. IWG (бренди Regus і Spaces), Coworking Platforma,
Creative Quarter, Часопис вже міцно влаштувалися в столиці і розвивають свій бізнес.
З'являються і нові учасники в даному сегменті ринку, такі як Creative States, Lift99, New
Work Labs. Сучасні офісні будівлі повинні задовольняти передовими технологічними
вимогами, і вони стосуються не тільки систем передачі інформації, але і інших інновацій,
таких як енергозберігаючі фасади або LED медіа фасади, як в бізнес-центрі на вул.
Короленківській, 4. За результатами аналізу ринку офісної нерухомості Києва можна
зробити висновок, що існуючі нині тенденції на ринку продовжаться в разі відсутності
будь-яких потрясінь на національному або міжнародному рівні. Зменшення вакантності
офісних площ в столиці буде стимулювати зростання орендних ставок - це значить, що
терміни окупності вкладень в будівництво або придбання офісних центрів для їх подальшої
здачі в оренду зменшаться, і інвестиційна привабливість таких проектів зросте.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ВДНХ доводят до банкротства, чтобы
отдать землю застройщикам?

Столичный бизнес-центр Horizon Towers
сменил владельца
20.08.2019

Вокруг генерального директора НК «Экспоцентр Украины» Евгения
Мушкина разгорелся конфликт. Его обвинили в попытке доведения
предприятия до банкротства с целью дальнейшей приватизации.
Так, в Государственное управление делами поступило письмо от Ассоциации
ветеранов внутренних войск и Национальной гвардии Украины. В письме, в частности,
Мушкина обвинили в отсутствии публичной информации об актуальном состоянии
предприятия. По словам авторов письма, эта информация скрывается, потому что
состояние госпредприятия – плачевное. Гендиректор «Экспоцентра Украины» оценивает
это письмо как заказное, поскольку оно содержит клевету. Объясняет, что вся статистика
есть в открытом доступе на сайте ВДНХ. Вот о чем идет речь в письме Ассоциации: «В
соответствии с открытой информацией за 2018 год задолженность предприятия в целом
составляет более 30 млн грн, в том числе задолженность перед бюджетом составляет 20
млн грн. Территория заброшена, выставочные и вспомогательные объекты требуют
ремонта и восстановления, плановая выставочная работа не осуществляется,
производственные и хозяйственные достижения Украины не пропагандируются. Таким
образом, возникает подозрение в сознательном доведении предприятия до банкротства,
разрушении национальной ценности и банальной застройки, как и в большинстве
случаев». В письме просят, в частности, оценить деятельность гендиректора на предмет
эффективности руководства предприятием, особенно в части управления задолженностью,
а также предоставить информацию относительно возможного банкротства и приватизации
предприятия. Мушкин в своем Facebook сообщил, что официальный ответ на письмо уже
отправлен. Однако чтобы исчерпать слухи и сплетни за спиной он решил вынести
конфликт в публичную плоскость. «Долги ВДНХ перед бюджетом страны, которые так
смутили ветеранов внутренних войск и Нацгвардии Украины, снизились с 26 млн в начале
2018 года до 7 млн грн (!!!) по состоянию на сегодня. Якобы запущенная территория без
плановых выставочных мероприятий за последние 3 года стала площадкой №1 в Украине
по проведению мероприятий (292 ивента только за 2018 год), а посещаемость выросла
более, чем в 6 раз и превышает 3 млн человек в год. В этом году в общем и на текущий
момент в частности у нас коэффициент покрытия - 1,8. Напомню на всякий случай, что этот
коэффициент означает, что на каждые 100 грн всех наших долгов у нас по 180 грн
оборотного капитала (живых денег). Другими словами: банкротством даже не пахнет», сообщил Мушкин и отдельно подчеркнул, что приватизация ВДНХ запрещена законом.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Снова Петровка. Вагиф Алиев хочет купить участок
под книжным рынком
22.08.2019

Бизнесмен ведет переговоры о покупке участка в Киеве площадью
около четырех гектар возле ст. метро Петровка. Продавцом выступает
Михаил Табачник, брат бывшего вице-премьера Дмитрия Табачника.
Девелопер Вагиф Алиев ведет переговоры о покупке земельного участка на
территории книжного рынка на Петровке, на котором ранее планировалось построить ТРЦ
Petrovka Mall. Об этом НВ Бизнес рассказали три источника: два инвестбанкира и
руководитель торгового центра. «Договор пока не подписан. Но переговорный процесс
идет активно», — рассказывает инвестиционный банкир, пожелавший остаться
неназванным. Вагиф Алиев может быть заинтересован в покупке земли, чтобы не создавать
конкуренцию своему новому ТРЦ Blockbuster Mall. Участок, площадью около 4 га, занимает
часть территории книжного рынка и принадлежит Михаилу Табачнику. Бизнесмен
планировал построить на этой территории ТРЦ Petrovka Mall общей площадью около 150
тыс. м². «Предприниматель не решался вкладывать деньги в такой проект и всей
необходимой суммы не было. А потом Хиллар Тедер построил Sky Mall, а Вагиф Алиев - ТРЦ
Blockbuster Mall, который откроется в ближайшие месяцы и конкуренция ужесточилась», рассказывает инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным. По его оценкам,
строительство ТРЦ Petrovka Mall обойдется в $200 млн. Участок под строительство ТРЦ
Petrovka Mall - очень хороший, говорит президент консалтинговой компании UTG Вадим
Непоседов. «Он расположен прямо у выхода станции метро Почайна, это большой транспортный узел, через который ежедневно проходит 150-200 тыс. человек», - говорит он.
Если построить на этом месте торговый центр, то он будет пользоваться большой популярностью, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании SV Development
Сергей Степенко. Стоимость земельного участка он оценивает в $10 млн. Но не исключено,
что собственник земли захочет продать еще и проект на строительство торгового центра, а
также весь пакет разрешительной документации. Это может увеличить сумму сделки до
$15-20 млн. Получить комментарий нынешнего собственника, Михаила Табачника, не
удалось. Вагиф Алиев отказался комментировать переговоры по Петровке. «Мы много
ведем переговоров, но нас интересует только земля», - сказал НВ Бизнес Вагиф Алиев. На
первый взгляд, такая сделка не имеет смысла: недалеко от ст. метро Почайна бизнесмен
построил ТРЦ Blockbuster Mall общей площадью около 350 тыс. кв м, который планируется
открыть в ближайшие несколько месяцев. «Если на этом месте и будет построен ТРЦ, то он
заберет покупателей у других центров, которые расположены не так удачно», - говорит
Сергей Степенко. Возможно, Вагиф Алиев заинтересован, чтобы в этом районе не появился
конкурент ТРЦ Blockbuster Mall. Косвенно это подтверждает и сам бизнесмен. …
Читать полностью >>>
© Олександра Нєкращук
По материалам biz.nv.ua
Часть киевского ТЦ “Арена Сити” выставили
на продажу за 65 млн
28.08.2019

Нежилое помещение в киевском торгово-офисном центре “Арена
Сити” площадью 976,3 квадратных метров выставили на аукцион, начальная
цена лота – 65 миллионов гривен без НДС.
Отмечается, что аукцион стартовал 27 августа, предложения будут принимать до
20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага
повышения цены – 1% (650 тысяч гривен). На аукцион выставили нежилое помещение по
адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь – 976,3
квадратных метров (3 этаж “АРЕНА СИТИ”). Нежилое помещение, которое продается,
состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных
номеров отеля (496,3 кв.м). Продавцом выступает ФК Инвестохиллс Веста. Как сообщает
Лига.Бизнес, по данным госреестра, бенефециаром компании является гражданин Кипра
Антониоу Константинус, а среди учредителей юрлица указан Андрей Волков, экс-глава
Альфа-Банка Украина. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в
соцсети призвал одигархов и бинесменов принять участие в конкурсе. “Может кто из
олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на
ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосная столичная недвижимость – Арена Сити.
Да-да, мечтали поселиться в самом центре Киева? Тогда 65 млн гривень и вот вам
собственный офис и еще 26 гостиничных номеров в дополнение”, — написал Нефедов в
Фейсбук. Напомним, в апреле СМИ сообщали, что киевский торгово-офисный центр “Арена
Сити” продан структурам Сергея Тигипко. Продавцом выступила Group DF Дмитрия
Фирташа. Тогда структуры Фирташа хотели выручить за центр около 20 млн долларов, но
сумма сделки составила в районе 13-15 млн долларов.
Читать полностью >>>
© Олександра Нєкращук
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Сменились собственники ЧАО "ИСА-Юнион", владеющего 17-этажным
бизнес-центром (БЦ) Horizon Office Towers класса "В" по ул. Шелковичной, 4244 в Печерском районе столицы.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР,
Роман и Тамара Полищук продали принадлежащие им пакеты акций (33% и 10%
соответственно) и полностью вышли из состава акционеров "ИСА-Юнион". В то же время
Виктория Рогач, ранее владеющая 33% акций общества, увеличила свой пакет до 49%.
Кроме того, новыми акционерами предприятия стали Александр Коваленко, Ольга
Коломийчук и закарпатский подполковник милиции в отставке Эдуард Машика, приобретя
по 9% пакета акций каждый. Согласно сообщению ЧАО "ИСА-Юнион", на внеочередном
собрании акционеров предприятия, назначенном на 27 августа 2019 года, планируется
избрать Эдуарда Машику главой наблюдательного совета предприятия, исключить из
состава Романа и Тамару Полищуков. Как сообщалось, в начале 2019 года Машика приобрел
76% акций ЧАО " ІТТ-Плаза", которое является владельцем проекта строительства
многофункционального комплекса (МФК) ITT Plaza в Киеве. Продавцами в сделке
выступили супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец и основатель
компании "Киевстар" Игорь Литовченко. БЦ Horizon Office Towers построен в 1998 году, он
состоит из нескольких зданий общей площадью около 14 тыс. кв. м. Арендная площадь
составляет 12 тыс. кв. м. Инфраструктура объекта включает парковку на 60 машиномест и
многоуровневый гараж на 50 машиномест. ЧАО "ИСА-Юнион" создано в 1998 году,
занимается управлением и предоставлением в аренду недвижимости. По информации из
годового отчета предприятия, за последние пять лет ЧАО не занималось продажей или
приобретением активов, а также не планировало "привлечение значительных инвестиций
и осуществления новых приобретений активов из-за их высокой стоимости". Согласно
годовому отчету на сайте ЧАО, по итогам 2018 года предприятие увеличило чистый убыток
в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом – до 4,2 млн грн. Зарегистрированный капитал "ИСАЮнион" составляет 11,1 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Плохой сигнал инвесторам: Как Ашан потерял
землю в Одесской области
29.08.2019

Одна из крупнейших торговых компаний в мире — французская
группа Auchan Retail International лишилась в Украине участок площадью
около 27 га, на котором планировалось построить ритейл-парк Les Vignes.
Приморский районный суд Одессы наложил арест на землю, которая ранее
принадлежала Институту виноградарства и виноделия им. Таирова. Участок передали
Агентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных
преступлений (АРМА). Агентство на торгах продало участок компании Пелучо.
Французским ритейлерам понадобится несколько лет, чтобы получить компенсацию.
Хороший актив, надо брать. Участок площадью около 27 га в престижном пгт
Таирово Овидиопольского района до 2011 года принадлежал Институту виноградарства и
виноделия им. Таирова, говорится в постановлении Приморского районного суда Одессы. В
конце ноября 2011 года президиум Национальной академии аграрных наук своим
решением отказался от участка и передал его Овидиопольской районной администрации
Одесской области. Затем участки были выделены 14 физическим лицам. Некоторые
участки перепродавались, а затем все они были объединены под двумя юридическими
лицами — ООО «С.П.Т» и ООО АБС Технолоджи. Целевое назначение земли было изменено
под строительство торгово-развлекательного центра. В 2013 году собственником этих двух
компаний стала французская группа Ашан, которая планировала построить на этом участке
крупнейший в Одесской области ритейл-парк Les Vignes. На первом этапе планировалось
построить гипермаркет Ашан площадью 15 тыс. кв м, галерею магазинов в 4 тыс. кв м и
паркинг на 3,6 тыс. машиномест. На втором этапе планировалось открыть ритейл-парк
общей площадью 42 тыс. кв м, а на третьем —торгово-развлекательный центр площадью
35 тыс. кв м. За шесть лет компания подготовила землю под строительство и перенесла
плодородный слой земли. Разработана и согласована проектная документация на
строительство ТРЦ. «Участок под строительство торговых объектов очень хороший. Этот
проект может стать самым крупным в Одесской области», — говорит президент
консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов. Он добавляет, что Южная Пальмира не
насыщена торговыми центрами, поэтому этот центр мог бы стать очень успешным.
Схема отъема. Однако, в конце марта в Приморский районный суд Одессы
обратился старший следователь по рассмотрению уголовных дел органов прокуратуры
Одесской области, который попросил наложить арест на участки. В своем заявлении он
уточнил, что для смены целевого назначения участка площадью более 10 га
Овидиопольская районная госадминистрация должна была получить разрешение Кабинета
министров. Но этого сделано не было. «Таким образом, усматривается образование группой
неустановленных в настоящее время лиц преступной схемы с целью завладения
государственным имуществом, а именно земельными участками сельскохозяйственного
назначения», — говорится в постановлении суда. Земли были переданы в управление
Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами
(АРМА). «Мы опросили экспертов и поняли, что управлять этим земельным участком
невозможно. Поэтому его лучше продать. Были оглашены торги и через официальную
площадку СЕТАМ земля была продана», — рассказал начальник Управления менеджмента
активов АРМА Виталий Резник. Он добавляет, что законодательно АРМА может продавать
активы. Перспективный участок выкупила малоизвестная киевская компания Пелучо,
которая, по данным Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, была
основана в мае 2018 года с уставным фондом 5 тыс. грн. Ее бенефициарным собственником
является Ирина Маринина, которая также является основателем киевской мастерской
красоты «Все для тебя». Представители Ашана от комментариев отказались.
Чужакам здесь не место. Одесса — один из самых закрытых для инвесторов«со
стороны» городов страны. Неофициальным хозяином Одессы является Владимир
Галантерник — об этом ранее писал в своем расследовании журнал НВ. По словам местных
экспертов, Галантернику приписывают контроль над рынком Привоз, частично или
полностью — торговым центром City Center и зоной отдыха Аркадия Сити (в которую
превратился известный пляж Аркадия). В этом же списке — торговые объекты на
Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и шикарный отель De Paris,
который расположен в 50 м от Потемкинской лестницы. А еще — ряд строительных
компаний. Все вышеперечисленные предприятия оформлены на самых разных людей либо
на иностранные фирмы с географией офисов от Лондона до Майами. «То, что произошло с
группой Ашан — не самый хороший сигнал для иностранных инвесторов. Надеюсь, что
власти будут отслеживать подобные решения», — говорит Вадим Непоседов. У Ашана есть
шанс получить компенсацию или вернуть свою землю, считает управляющий партнер
юридической компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. «Подобные прецеденты
уже были. Но для этого понадобится провести в судах несколько лет», — уточняет он.
Читать полностью >>>
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Пінькас назвав п’ять напрямків інфраструктури, які
можуть забезпечити 3-4% приросту ВВП

Польская фирма разработает проект реконструкции
Южнобугского моста
19.08.2019

В Николаеве определили подрядную организацию, которая будет
заниматься разработкой проектно-сметной документации по капитальному
ремонту Южнобугкого моста.
В торгах приняли участие 2 компании. Лучшее ценовое предложение предоставила
компания из Польши - Mosty Gdansk Limited Liability Company. Подрядчик берется сделать
работу за 9 млн 999 тыс. против заявленных во время первого тендера 19 млн. Если в
определенный законом срок, победу компании не будет обжаловано, департамент ЖКХ
сразу же заключит с победителем договор, чтобы получить готовый проект до 30 марта
2020 года. Напомним, что это уже третий тендер по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста. Сначала
проект должны были разработать еще в 2018 году, а цена работ тогда озвучивалась в сумме
3,77 млн. гривен. Однако позже подрядчик, исполняющий работы, потребовал от городской
власти за свои услуги гораздо больше денег – 11 миллионов гривен. Естественно, ему было
в этом отказано. Позже ДЖКХ провел второй тендер с ожидаемой стоимостью работ в пять
миллионов, но за такую сумму желающих делать проект не нашлось.
Читать полностью >>>
По материалам svidok.info
«Укравтодор» разрабатывает программу ремонта дорог в Украине
стоимостью в полтриллиона гривен
28.08.2019

В Государственном агентстве автомобильных дорог («Укравтодоре»)
сейчас разрабатывают программу, которая предусматривает ремонт 24
тысяч километров автодорог нашей страны.
Она охватывает реконструкцию автотрасс международного, национального и
регионального значения. Общая стоимость проведения ремонта этих автотрасс – около 500
миллиардов гривен. Выполнить ремонтные работы планируется на протяжении пяти лет.
Об этом сообщил руководитель «Укравтодора» Славомир Новак в интервью «ИнтерфаксУкраина». По словам Славомира Новака, пятилетняя программа ремонта основных
автотрасс Украины разрабатывается по поручению Офиса Президента Украины. По словам
руководителя «Укравтодора» сейчас около 85% всех автодорог Украины требуют
проведения ремонта. Чтоб обеспечить возможность проезда по ним приходится проводить
т.н. «ямочный ремонт», однако его технология улучшается. «В рамках проведения
аварийных ремонтов постепенно переходим от «ямочного» ремонта к т.н. «ремонту
картами», когда накладывается большой слой покрытия, как мы это делали на трассе М-05
(Киев – Одесса – ред.). Параллельно ремонтируем текущим средним ремонтом дороги, на
которые выделено финансирование в границах государственного бюджета. Ежегодно
объемы аварийного ремонта будут уменьшаться, а объемы содержания дорог, где
соблюдаются межремонтные сроки, будет возрастать, как и протяженность дорог с
качественным покрытием», – говорит Славомир Новак. Славомир Новак говорит, что за
последние три года «Укравтодору» удалось отремонтировать 6 800 километров автодорог,
это около 4% от общей протяженности автотрасс в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам traffic.od.ua
Белорусы получат крупнейший дорожный
подряд в Украине
29.08.2019

Служба автомобильных дорог Ривненской области 28 августа провела
тендер по отбору подрядчика строительства автомобильной дороги от
трассы Н-25 Городище-Ривне-Староконстантинов (км 146+630) до трассы
Ходосы-Кустин.
По данным «ОЛИГАРХА», речь идет об участке протяженностью 6 км (с двумя
полосами в обоих направлениях), который позволит запустить т.н. Северную объездную
дорогу Ривне. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2022 год. Ожидаемая стоимость
работ была оценена в 822,5 млн грн. К участию в тендере были допущены три компании – и
все иностранные. Претендентами стали азербайджанская Евро-азиатская строительная
корпорация EVRASCON, турецкая ONUR и белорусский «Дорожно-строительный трест № 2,
г. Гомель». Лучшее предложение в итоге сделали белорусы – 745,999 млн грн, обойдя
турков на 1 тыс. грн. Победитель на своем сайте называет себя одним из крупнейших
дорожно-строительных трестов в Беларуси, который за период своей деятельности
построил и капитально отремонтировал более 10000 км автодорог. Общий объем
подрядных работ «ДСТ № 2, г. Гомель» оценивается в 65 млн долларов в год, так что
подписание контракта почти на 30 млн долларов с украинским заказчиком станет
существенным событием для треста. Тем более, что в Украине для него ожидаемый договор
со Службой автомобильных дорог Ривненской области будет крупнейшим кушем. До этого
«ДСТ № 2, г. Гомель» мог похвастаться максимум подрядом на 113 млн грн со Службой
автомобильных дорог Черкасской области на ремонт дорог в 2017 году. Кроме того,
выигранный тендер станет в целом самым крупным украинским подрядом в целом для
подконтрольного властям Беларуси холдинга «Белавтодор», в который входит гомельский
трест (он объединяет ведущие предприятия дорожно-строительной отрасли Беларуси с
общим штатом в 120 тыс. человек и парком из 3,5 тыс единиц техники). В 2018 году, как
писал «ОЛИГАРХ», Служба автомобильных дорог в Киевской области по результатам
тендера заказала ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» (Беларусь) текущий средний
ремонт автодороги М-05 Киев – Одесса стоимостью 695 млн грн. А «Дорожно-строительный
трест № 4, г. Брест» в том же году подписал контракт на 290 млн грн на капремонт участка
автомобильной дороги «Устилуг-Луцк-Ривне», который провела Служба автомобильных
дорог в Ривненской области. До этого белорусы безуспешно пытались с наскока
поучаствовать в распределении самых «жирных» подрядов – например, в миллиардном
тендере по ремонту участка автодороги «Борисполь-Днепропетровск-Запорожье», и
озадачивали всех своей дотошностью. «Внимательно изучив тендерную документацию,
непонятно фактическое нахождение объекта текущего ремонта» – такие комментарии от
ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г.Брест» получала Служба автомобильных дорог в
Днепропетровской области. Однако постепенно подопечные Александра Лукашенко
«набили руку» на небольших подрядах, и, как свидетельствуют последние события, стали
«своими парнями» для нескольких крупных «дочек» «Укравтодора». Тендер, выигранный
белорусами сейчас в Ривненской области, привлекает внимание не только этой
тенденцией. В прошлом году, когда ривненские автодорожники вынашивали идею
строительства Северной объездной дороги Ривне, цена вопроса озвучивалась на гораздо
более скромном уровне. По данным ривненских СМИ, вся автодорога протяженностью 21,3
км оценивалась примерно в 540 млн грн. В том числе строительство упомянутого 6километрового участка дороги вместе с созданием транспортной развязки,
предварительно стоило всего 312 млн грн. Каким образом за полтора года, прошедших с
того времени, стройка подорожала почти в два с половиной раза, пока достоверно
неизвестно. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Оптимізація п'яти пріоритетних напрямків у сфері впливу
Мінінфраструктури може дати приріст ВВП на рівні 3-4%. Про це розповів
колишній перший заступник глави ДП "Укроборонпром" Сергій Пінькас.
Зокрема, за його словами, перше, що потребує уваги, це - дороги. "Децентралізація це абсолютно логічне явище. Але не всі регіони ці дороги роблять. А отже, треба шукати
вихід. Я би запропонував Мінінфраструктури координувати плани ремонтів та виділення
коштів всіма розпорядниками на конкретно визначені ділянки. Далі - використовувати
мобільні асфальтні заводи. Один такий завод коштує 1-2 мільйони доларів. Але це
дозволило б уникнути проблем з постійним перевезенням асфальту з точки А в точку Б і
оперативним реагуванням на погодні умови", - сказав Пінькас. По-друге, зазначив він, це залізниця. "У нас дефіцит вагонів - близько 50 тисяч одиниць. Якщо їх, гіпотетично,
виставити в ряд, отримаємо 588 км. Це як від Києва до Запоріжжя. Уявляєте? Це мільйони
тонн товарів, що не доїхали до кінцевого споживача вчасно. Необхідно запровадити
державно-приватне партнерство. Аби уникнути корупційної складової, можна створити
систему на кшталт "Убер". Тобто аби замовник обирав параметри вагону та вантажу. А
система автоматично розподіляла б виконавця. Схожа ситуація з приватною тягою.
Необхідно якнайшвидше прийняти закон, що регулював би питання її використання на
магістральних шляхах УЗ", - підкреслив Пінькас. "Третє - річковий транспорт. "Deloitte"
якось робив підрахунок і виявилось, що доставка річковим транспортом вантажів до 5 разів
дешевша, ніж залізницею. Чому в Україні цим не користуються? За законом у нас просто
відсутній річковий транспорт. Й іноземні компанії не можуть зайти на ріку, адже юридично
такого виду транспорту немає. Річкова інфраструктура може бути дуже інвестиційно
приваблива. Треба створювати законодавство. Я б займався питанням лобіювання такого
законопроекту", - заявив Пінькас. Четверте - порти, сказав він, зазначивши, що залучити
мільярд доларів інвестицій можна дуже просто. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Международный аэропорт "Днепр" увеличил
пассажиропоток на 11,5%
12.08.2019

Международный аэропорт "Днепр" (Днепр) в январе-июле 2019 года
увеличил пассажиропоток на 11,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 187,8 тыс. чел.
В июле 2019 г. пассажиропоток "Днепр" составил 38,4 тыс. чел., что на 24% больше,
чем было в июле прошлого года. Как сообщалось, Кабинет министров Украины в июне 2019
г. направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта в Днепре.
Мининфраструктуры поддерживает выделение в 2019 году из госбюджета 1 млрд грн на
строительство ВПП в международном аэропорту "Днепр" в проекте государственноприватного партнерства, в котором частный инвестор обязуется построить новый
терминал и запустить его с 2020 г. Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр
Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорт "Харьков",
озвучивал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днепре.
Городской голова Днепра Борис Филатов обращался к пятому президенту Украины Петру
Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом. Международный
аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 г., самостоятельным
предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Авіалінії «АНТОНОВА» перевезли супутник для спеціального проекту
KUBLER GMBH на замовлення OHB System AG
14.08.2019

Компанія «Авіалінії Антонова», у партнерстві з Kubler Spedition GMBH
виконав перевезення супутника з аеропорту Мюнхен до аеропорту Cayenne
Felix Eboue на замовлення виробника супутників OHBSystem AG.
Окрім супутника, всередині спеціального транспортного контейнера з
контрольованим кліматом, перевозили також наземне обладнання для підготовки
супутника до запуску, а також спеціалізоване обладнання. Загальна вага цього вантажу,
доставленого літаком Ан-124-100, склала 70 тонн. «Транспортування такого чутливого
аерокосмічного обладнання вимагає дотримання цілого ряду складних та спеціалізованих
вимог. Наші інженери працювали у партнерстві з Kubler Spedition та OHB, щоб забезпечити
перевезення вантажу з безперервним підтриманням необхідних умов транспортування з
випробувального центру поблизу Мюнхена до літака, а потім – до місця запуску», –
підкреслив Мартін Баннс, комерційний менеджер британського офісу «Авіаліній Антонова».
«Зустрівшись з нашим замовником на етапах планування цього перевезення, ми повністю
розглянули його вимоги та запропонували рішення, що їм повністю відповідають». Під час
польоту датчики реєстратора даних «Руслана» використовували для контролю тиску,
температури та вологості повітря в супутниковому контейнері. Під час проміжних та
кінцевої посадок інженерно-технічний персонал «Авіаліній Антонова» в режимі реального
часу передавав ці дані фахівцям Kubler Spedition та OHB. «Щойно у нас виникали питання,
ми одразу отримували відповіді від авіакомпанії», – сказав Томас Гофман, координатор
розвитку бізнесу та всесвітньої логістики компанії Kubler Spedition. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «АНТОНОВ»
Кабмин назначил гендиректора авиационного
госпредприятия “Украина”
23.08.2019

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Андрея Мазура
на должность генерального директора Государственного авиационного
предприятия “Украина”.
“Согласовать кандидатуру Мазура Андрея Николаевича на должность генерального
директора Государственного авиационного предприятия “Украина”, – говорится в
распоряжении. Мазур с 2014 г. занимал должность первого замгендиректора госавиапредприятия “Украина”. Ранее, в 2003 году, был назначен гендиректором “Зала официальных
делегаций” аэропорта “Борисполь”, а в 2006 году – гендиректором “Борисполя”. С 2007 г.
был и.о. председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 г. – назначен помощником главы Государственной авиационной администрации, а в 2009 г. – гендиректором по
стратегическому развитию ГП “Украэрорух”, а позже главой Броварской РГА. В 2010 году
Мазур возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, а также занимал пост
заместителя начальника ГУ Госкомзема в Киевской обл. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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За перші два квартали 2019 року кількість пасажирів
збільшилася на 20%
28.08.2019

Протягом двох кварталів 2019 року у найбільших аеропортах
України зафіксовано значне підвищення кількості пасажирів. Про це пише
Катерина Жук на портале investory.news
Такий висновок вказаний у звіті профільного видання pasazer.com про розвиток
аеропортів Центральної Європи за першу половину 2019 року. Звіт був підготовлений на
основі даних з веб-сайту OAG Schedule Analyzer, аеропортами, компетентними органами в
галузі цивільної авіації та веб-сайтом Anker Report. Зокрема, аеропортом “Бориспіль” за
вказаний період скористалося 6,7 млн пасажирів, приріст склав 20%. Як зазначають автори
дослідження, вже у травні найбільший столичний аеропорт обслуговував більше пасажирів
ніж аеропорт Бухареста, а в червні – обігнав Будапешт. При цьому такий приріст пасажирів
став можливий завдяки активності ірландського лоукостера Ryanair, а також діяльності
таких перевізників як Flydubai, SkyUp, Lauda та Brussels Airlines. Міжнародний аеропорт
“Київ” ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) завершив перше півріччя обслуживши 1,33 млн
пасажирів, що на 16% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Ймовірно, якби не модернізація злітно-посадкової смуги та перенесення рейсів у
“Бориспіль”, аеропорт міг би обслуговувати понад 3 млн пасажирів протягом року.
Найбільшу кількість пасажироперевезень для цього аеропорту здійснює компанія Wizz Air.
На її долю припадає 56% усього потоку, або 820 тис. місць. Авіаперевізник здійснює
перельоти у Відень, Берлін, Франкфурт, Бремен, Афіни, Салоніки та інші. Друге місце
посідає італійська компанія Ernest Airlines, загальна пропозиція якої в Києві збільшилася на
цілих 147%. Аеропорт “Львів” також демонструє рекордні результати, збільшивши
пасажиропотік на 45% до 950 тис. пасажирів. Кількість перевезень Wizz Air тут зросла на
170% та склала 240 тис. місць на десяти напрямках. Таким чином компанія витіснила МАУ
на друге місце з показником 165 тис. місць та зниженням потоку на 8%. Аеропорт “Одеса” за
перше півріччя обслужив 900 тис. пасажирів. Найпопулярніший напрямок — Стамбул. На
ньому працюють чотири авіаперевізники: Turkish Airlines, МАУ, Onur та AtlasGlobal.
Кількість пасажирів 295 тис., що на 32% більше ніж минулого року. Аеропорт “Харків”, за
прогнозами, також приєднається до групи українських аеропортів, які щорічно
обслуговують понад мільйон пасажирів за підсумками поточного року. За перші два
квартали пасажиропотік склав 552 тис. пасажирів, що на 26% більше порівняно з минулим
роком. У харківському аеропорті більшість перевезень здійснює Wizz Air та Ernest Airlines.
Також до них приєдналися SkyUp та Buta Airways. Аеропорти Запоріжжя та Дніпра
обслужили 231 тис. і 149 тис. пасажирів відповідно, збільшивши пасажиропотік на 30%.
Обидва аеропорти отримають нову інфраструктуру в найближчі роки. Як зазначив міністр
інфраструктури України Володимир Омелян, такі показники є рекордними для
українського ринку. “Український авіаційний ринок в першому півріччі 2019 року
демонструє рекордний зріст серед усіх європейських держав, а за кількістю перевезених
пасажирів ми вийшли на друге місце в Центрально-Східній Європі. Проста реформа і
чудовий результат”, — прокоментував він результати дослідження на своїй сторінці у
Facebook. Нагадаємо також, за результатами другого кварталу та червня 2019 року
аеропорт “Бориспіль” очолив рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe серед
повітряних гаваней, що обслуговують від 10 до 25 млн пасажирів. Більше новин та
актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Читати повністю >>>
© Катерина Жук
За матеріалами investory.news

У липні Дунайське пароплавство збільшило
перевезення вантажів на 2,9%
13.08.2019

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) у липні збільшило
перевезення вантажів власним флотом порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 2,9% — до 292 тис. тонн.
Як повідомила прес-служба компанії, обсяг вантажоперевезень річковим флотом
склав 268,2 тис. тонн, морським флотом — 23,8 тис. тонн, пишуть Порти України. Обсяг
перевезень експортних вантажів склав 150 тис. тонн, імпортних — 10,9 тис. тонн, між
іноземними портами — 131,1 тис. тонн. ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
здійснює річкові вантажоперевезення Дунаєм і морські вантажоперевезення. До складу
вантажного річкового флоту входять 75 самохідних і 245 несамохідних суден. Морський
вантажний флот представлений сімома судами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість
суховантажів типу «Ізмаїл» і один танкер «Десна»). Основу вантажів складає металургійна
сировина, яка постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії
представлений теплоходами «Молдавія», «Україна», «Дніпро» і «Волга». ПрАТ «УДП» у 2018
році збільшило обсяг перевезень вантажів річковим балансовим і оперованим флотом
порівняно з 2017 роком на 19% — до 2,697 млн тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами blackseanews.net
Филиал «Дельта-Лоцман» купит 3 катера за 220 млн у фирмы,
связанной с «Кузней на Рыбальском»
13.08.2019

Филиал «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морпортов» закупит три
лоцманских катера за 220 млн гривен у компании, связанной с бывшим
Президентом Украины Петром Порошенко.
В соответствии с данными системы, филиал «Дельта-лоцмана» планирует закупить
три лоцманских катера у ООО «УМС МАРИН», стоимость которых составит 220 миллионов
гривен. Согласно тендерной документации, катера должны быть доставлены заказчику 31
декабря 2021 года. Участие в торгах приняло два предприятия, среди которых ООО «УМС
МАРИН» с предложением в 220 миллионов гривен и Baltic Workboats AS с предложением в
225 миллионов 870 тысяч 100 гривен. В итоге наиболее выгодным оказалось предложение
фирмы «УМС МАРИН», с которой, возможно, заключат договор. Как сообщает издание
«Наші гроші», компания «УМС МАРИН» Владимира Умрилова начала выигрывать
государственные тендеры в 2012 году. Фактический адрес производства компании
зарегистрирован по улице Электриков, 26 в Киеве, где официально зарегистрировано ОАО
«Завод «Ленинская кузница». Конечными бенефициарами завода, ныне переименованного
в «Кузню на Рыбальском», являлись президент Петр Порошенко и его соратник, партнер и
друг - нардеп от БПП Игорь Кононенко. Стоит отметить, что частное судостроительное
предприятие «Кузня на Рыбальском» до 2018 года принадлежало экс-президенту Украины
Петру Порошенко, затем было продано бизнесмену Сергею Тигипко. Напомним, что
бизнесмен Сергей Тигипко планирует построить на территории завода «Кузня на
Рыбальском» в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
Кабмин утвердил передачу в концессию
портов "Херсон" и "Ольвия"
14.08.2019
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Миколаївський морпорт цьогоріч збільшив обсяги
перевалки вантажів на 23%
13.08.2019

Миколаївський морський порт за перші сім місяців 2019 року
збільшив обсяги перевалки вантажів на 23,3%. Про це повідомила
пресслужба Адміністрації морських портів України.
«Миколаївський морпорт за перші сім місяців 2019 року перевалив майже 18,2 млн
тонн вантажів. Це на 23,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також
оброблено 1 011 суден», - ідеться у повідомленні АМПУ. Лідерами за темпами зростання
обсягів перевалки за підсумками січня-липня стали хлібні вантажі та руда. Таким чином,
Миколаївський морпорт став другим в Україні після порту Південний, які за цей час
найбільше наростили обсяги перевалки вантажів. Як повідомляв Укрінформ, торік
Миколаївський морський порт перевалив понад 29 млн тонн вантажів, що на 24% більше,
ніж попереднього року. За підсумками 2018 року він піднявся в рейтингу морських портів
України на 2-ге місце, утримуючи за собою лідерство в перевалці рослинної олії,
нафтопродуктів та зерна.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Морской торговый порт "Пивденный" увеличил
перевалку грузов на 24,3%

КМУ на своем заседании дал официальный старт концессии
госстивидоров портов "Ольвия" и "Херсон", приняв соответствующее
решение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Только что правительство приняло решение об утверждении условий и начале
концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон"! Имеем предварительно более двадцати
заявок от мощных иностранных и украинских компаний", – сообщил министр. "Мы
подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил
среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали
Офис государственно-частного партнерства "Спильно", который подготовил техникоэкономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов
инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и
требований. Мы это сделали впервые и первые. И сделали правильно, совместно с лучшими
правительственными, общественными, иностранными и украинскими экспертами,
бизнесом", – добавил Омелян. Как сообщалось, Администрация морских портов Украины и
Министерство инфраструктуры планировали объявить конкурсы по передаче в концессию
стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в июне-июле
2019 г. На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство
дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны договоры, сторонами
которых станут: Министерство инфраструктуры Украины, Администрация морских портов,
компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV), которое будет создано и
зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
За 7 месяцев 2019 года перевалка контейнеров в морских
портах увеличилась на 20%

13.08.2019

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный") в январеиюле 2019 года увеличил перевалку грузов на 24,31% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 28,129 млн тонн.
Согласно информации госпредприятия "Администрация морских портов Украины",
за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 38,44% - до 21,405
млн тонн, сократил перевалку импортных на 5,95% - до 3,623 млн тонн и перевалку
транзитных – на 6%, до 3,091 млн тонн. Также в январе-июле морпорт перевалил 10%
объема каботажных грузов за аналогичный период 2018г, что составило 10,63 тыс. тонн. По
номенклатуре грузов в январе-июле порт нарастил перевалку наливных грузов на 7,19% до 2,502 млн тонн, сухих сыпучих грузов - на 30,1%, до 23,015 млн тонн, тарно-штучных - на
0,18%, до 2,613 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 114,545 тыс. TEU (рост в 2,05
раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Как сообщалось, в 2018 году порт
увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 г. – до 42,702 млн тонн. Порт
"Пивденный" основан в 1978 г. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является
самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.
Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном 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
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За 7 месяцев 2019 года стивидоры в морских портах Украины
переработали на 20% контейнеров больше, чем в прошлом году - до 545
803 TEU. Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
Перевалка импортных контейнеров выросла на 19,8% - до 265 659 TEU, экспортных на 18,7%, до 259 232 TEU, транзитных - на 42,2%, до 20 912 TEU. Переработку контейнеров
осуществляли Одесский морской порт (66% совокупного контейнерооборота морских
портов), морской порт Пивденный (21%), морской порт Черноморск (12,9%),
специализированный морской порт (СМП) Ольвия и Ренийский морской порт (оба - менее
1%). Одесский порт увеличил контейнерооборот на 9,3% - до 360 417 TEU. В том числе
перевалка импортных контейнеров выросла на 6,1% - до 177 575 TEU, экспортных - на
11,7%, до 166 825 TEU, транзитных - на 23,8%, до 16 017 TEU. Порт Пивденный нарастил
контейнерооброт вдвое - до 114 545 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров
выросла в два раза - до 57 521 TEU, экспортных - в 2,1 раза, до 52 129 TEU, транзитных - в
3,1 раза, до 4895 TEU. Порт Черноморск увеличил контейнерооброт на 3,1% - до 70 756 TEU.
В том числе перевалка экспортных контейнеров снизилась на 7,5% - до 40 220 TEU,
транзитных - на 15,2%, до 165 TEU. Переработка импортных контейнеров выросла на 21,6%
- до 30 536 TEU. СМП Ольвия переработал 83 TEU против 289 TEU годом ранее. Ренийский
порт переработал 2 TEU. По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении
увеличилась на 19,1% - до 7,104 млн тонн, в количественном выражении - на 19,7%, до 346
412 штук. Ранее ЦТС писал о том, что перевалка контейнеров в морских портах Украины за
5 месяцев 2019 года выросла на более 18%.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
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АМПУ вимагає від Кабміну ухвалення 5 рішень, життєво
необхідних для розвитку портової галузі
19.08.2019

АМПУ звернулася до голови Уряду з відкритим листом. У документі
визначено п’ять життєво необхідних для портової галузі рішень, які вже
давно підготовані до розгляду, але досі не ухвалені КМУ.
Уряд уже отримав щодо цього десятки листів як безпосередньо від АМПУ, так і від
галузевих об’єднань, членом яких є Адміністрація, а також від бізнес-асоціацій, які теж
підтримують ініціативи АМПУ. Подальше зволікання з їх прийняттям може негативно
позначитися на розвитку портової галузі України, залученні інвестицій, реалізації проектів
державно-приватного партнерства, а також
впровадженні в українських портах
європейських стандартів взаємодії між державними органами та бізнесом. «Уряду потрібно,
нарешті, визначитись, чи залишиться АМПУ драйвером розвитку інфраструктурних
проектів та залучення інвестицій у портах, чи єдине завдання Адміністрації – це транзит
портових зборів до державного бюджету. Чи потрібні в морських портах України
європейські підходи, зокрема впровадження Єдиного морського вікна для вантажів та
прозорий порядок взяття проб води, чи бізнесу доведеться і надалі закладати у вартість
фрахту корупційну складову? Відсутність відповідних рішень Кабміну згубно позначається
на галузі»,— зазначає керівник ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс. Як зазначають в Адміністрації
морських портів України, те, що відбувається, суперечить пріоритетам, визначеним
Кабінетом Міністрів України на 2019 рік. Зокрема держпідприємство наполягає на
ухваленні: Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року; Фінансового плану ДП
«АМПУ» на 2019 рік; Проекту постанови Кабінету Міністрів України, який передбачає
зменшення ставки дивідендів у держбюджет для державних підприємств портової галузі,
зокрема й ДП «АМПУ», з 90% до 50%; Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу»; Проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2012 р. № 451» щодо запровадження Морського вікна
(MaritimeSingleWindow). Так, від зниження ставки відрахувань від прибутку підприємства
до держбюджету з 90% до 50% та ухвалення фінплану АМПУ на поточний рік, який
потрібно було прийняти ще наприкінці минулого року, а не у серпні 2019 р., залежить
реалізація масштабних інвестиційних проектів у морських портах. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
АМПУ та ShipNEXT розроблять цифрову систему
обміну даними для суден та портів
23.08.2019

АМПУ та онлайн-платформа морських перевезень ShipNEXT створять
єдину систему цифрового обміну даними, яка дозволить у режимі онлайн
розраховувати час підходу суден до порту.
“Адміністрація морських портів України та онлайн-платформа морських перевезень
ShipNEXT розпочинають розробку системи цифрового обміну даними для суден та портів.
Головна мета проєкту – створення сервісу, який дозволить у режимі онлайн розраховувати
час підходу суден до порту. Завдяки цьому капітани зможуть обирати оптимальну
швидкість підходу до порту, щоб не витрачати зайве паливо та час в очікуванні на рейді. А
портові адміністрації отримають можливість значно покращити ефективність та точність
планування руху суден в акваторії портів та швартові роботи”, - йдеться у повідомленні. За
словами керівника ДП «АМПУ» Райвіса Вецкаганса, єдину цифрову систему буде створено
задля автоматизації потоків портової документації, підвищення ефективності роботи та
мінімізації людського фактора. Він додав, що аналог такої системи працює в порту міста
Гамбург (Німеччина). За словами директора та засновника ShipNEXT Олександра
Варваренко, система розроблена як єдина онлайн-платформа для обслуговування всіх видів
вантажу, проведення всіх видів операцій з ними та суднами, тому залучення до неї масиву
інформації про суднозаходи та портову інфраструктуру, яким володіє АМПУ, – дуже
важливе для обох сторін та перспективне для всього ринку. Користування системою для її
учасників буде безкоштовним.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua


ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ГПУ та ДБР цікавляться боргами
"Укрзалізниці"
13.08.2019

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 17.07.2019, ГПУ
здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальному провадженні №42019000000000784 від 05.04.2019.
В ході досудового розслідування Департаментом захисту економіки Нацполіції
України надано інформацію про те що, АТ «Українська залізниця» укладаються кредитні
договори з банками, за результатами використання кредитів виникає заборгованість за
кредитними договорами щодо несвоєчасного погашення кредитів та їх відсотків, як
наслідок АТ «Українська залізниця» завдаються збитки. “Службовими особами АТ «УЗ»
неналежно виконуються умови договорів, внаслідок чого в судовому порядку з АТ «УЗ»
стягуються кошти у вигляді процентів штрафу, пені та процентів річних, чим завдаються
збитки АТ «УЗ»”, - зауважується в ухвалі Печерського райсуду Києва від 17.07.2019. 29.05.19
ГПУ надіслала лист до “Укрзалізниці” щодо надання документів. 07.06.2019 “Укрзалізниця”
проінформувала Генпрокуратуру, “що підстави для надання запитуваних документів
відсутні” (цитата). 17.07.2019 Печерський райсуд м. Києва надав представникам ГПУ і
слідчим ДБР доступ до документів “Укрзалізниці”, в т.ч. “кредитних договорів та додатків з
2015 року” (цитата). Нагадаємо, в 2018 році детективи НАБУ в рамках кримінального
провадження №52017000000000522 розслідували причини невчасного виконання
“Укрзалізницею” боргових зобов’язань перед Промінвестбанком, “що завдало тяжких
наслідків ПАТ «Укрзалізниця» у вигляді нарахування неустойки, 3% річних та інфляційних
нарахувань в сумі 204 591 560 грн” (цитата з тодішніх судових матеріалів). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Приборкати монстра: чи має Укрзалізниця шанс
залучити приватний капітал
27.08.2019

Найбільш дієвим механізмом залучення інвестицій для Укрзалізниці є
IPO. Ринку можна пропонувати частину акцій усієї компанії чи якогось
окремого бізнес-сегменту. Про це пише голова правління АТ "Укрзалізниця"
Усе, що сказав Олег Устенко – правда. Ні для кого не секрет, що тисячі політиків і
чиновників роками збагачувалися за рахунок державних компаній. Скільки вкрали на
Укрзалізниці у попередні роки, можемо лише здогадуватися. Ще п’ять років тому
українська залізниця являла собою конгломерат із декількох десятків ДП і ПрАТ – кожен із
своїм уставом і правителем. Нагляд за їхньою роботою здійснювала Державна адміністрація
залізничного транспорту. Усі ці напівживі структури, зшиті докупи, на кшталт створіння
доктора Франкештейна, були реорганізовані у Публічне акціонерне товариство
"Укрзалізниця", формування якого завершилося восени 2017 року. Я прийшов до УЗ у січні
2015 року і відтоді займаюся інтеграцією та централізацією процесів, усуненням
корупційних схем і підвищенням ефективності роботи цього залізничного монстра.
Найзухваліші схеми нам вдалося зламати. Боротьба із монопольним становищем окремих
постачальників, під яких роками вибудовувалася інфраструктура і закупівлі Укрзалізниці,
це – мій особистий хрестовий похід. За кілька років нам вдалося перетворити розрізнені
збиткові держпідприємства на прибуткове акціонерне товариство. Ми скоротили кредитне
навантаження. Суттєво збільшили капітальні витрати, які фінансуємо за власні кошти. Але
цього замало. Ми розуміємо, що участь приватного капіталу у залізничній галузі є
неминучою. Україна у її поточному економічному становищі не подужає ані обсягу, ані
темпів інвестицій, необхідних для належної технічної модернізації інфраструктури і
рухомого складу Укрзалізниці. А ринок вже зараз потребує нарощування експортних
потужностей галузі. Від цього залежить економічне зростання країни.
Чого досягли. Укрзалізниця давно співпрацює з приватним капіталом. Серед
успішних прикладів можна назвати лібералізацію ринку вантажних перевезень, яка триває
з 2004 року. На сьогодні 60% парку вагонів належить приватним структурам і 40% Укрзалізниці. Лише за минулий рік УЗ купила чи побудувала 3,5 тисячі вагонів, в той час як
учасники ринку – 8,5 тисяч. Питання нестачі вантажних вагонів знято. Зараз наш ключовий
виклик – усунення вузьких місць в інфраструктурі, вдосконалення маршрутів, поповнення
парку локомотивів та підвищення оборотності вагонів. Ще один яскравий приклад
державно-приватного партнерства - це співпраця з компанією "ТІС" над розширенням
підходів до порту "Південний". Компанія вклала власні кошти у будівництво другої
залізничної гілки до свого терміналу та передала її на баланс Укрзалізниці. Серед інших
перспективних напрямів - розвиток вокзалів та контейнерних терміналів. Якщо
подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення
приватного капіталу. Найпоширеніші механізми – це концесія або створення спільного
підприємства. Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію
здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року. Це дозволить,
з одного боку, залучити приватні інвестиції для реконструкції вокзальної інфраструктури, з
іншого – залізниця матиме партнерів, які допоможуть розбудувати процеси ефективного
управління активами. Тому ми з нетерпінням очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону
"Про концесію", який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року. Щодо
контейнерних терміналів, на сьогоднішні день Укрзалізниця має 4 комплекси в Одесі, Києві,
Харкові та Дніпрі. Існує нагальна потреба у будівництві аналогічного терміналу на Західній
Україні – у Львові, Ковелі або Чопі. Це – значний обсяг інвестицій. Ми шукаємо правильний
формат та інвесторів для цього проекту.
Що далі. У світі залізниці мають різні форми власності. Наприклад, у Франції, Італії
та Німеччині вони на 100% належать державі. У США, Канаді, Бразилії, Південній Африці –
це повністю приватна власність. У деяких країнах, як наприклад, у Данії чи Нідерландах, у
приватні руки передані лише вантажні перевезення. При цьому інфраструктурою та
пасажирськими перевезеннями управляє держава. Існує й не дуже вдалий прецедент
продажу залізниці невеликими частинами у Великій Британії. У середині 90-х років
минулого століття державна British Rail була розділена на більше ніж 70 окремих
комерційних компаній. Незважаючи на очевидні успіхи з підвищення якості сервісу,
залучення інвестицій у сектор, зменшення кількості аварій, скорочення запізнень поїздів та
інші здобутки, мета із досягнення беззбитковості перевезень так і не була досягнута.
Держава виявилася неготовою до ефективного регулювання галузі. Приватна компанія
Railtrack, що володіла залізничною інфраструктурою, весь час стикалася з обмеженнями і
втручанням з боку держави, і тому постійно потребувала бюджетних дотацій для покриття
збитків. Врешті вона повернулася у власність уряду. Питання щодо подальшої долі цього
активу досі відкрито. Ще один механізм залучення приватного капіталу – це розміщення
частини акцій на біржі з можливістю участі широкого кола інвесторів. Один із останніх
успішних кейсів – це вихід на IPO польської PKP Сargo. Це – поки єдиний приклад IPO
залізничного оператора в Європі, але не у світі. Укрзалізниця посідає 6 місце в Європі і 12
місце у світі за сукупною довжиною колій. При існуючому масштабі бізнесу та зношеності
інфраструктури й рухомого складу, а також беручи політичні та економічні ризики,
недосконале законодавство та інші стоп-фактори, продаж усієї компанії чи великого
сегменту бізнесу одному стратегічному партнеру у найближчій перспективі навряд чи
можливий. На мою думку, найбільш дієвим механізмом залучення інвестицій у галузь в
найближчому майбутньому є саме IPO. Ми можемо пропонувати ринку частину акцій усієї
компанії чи якогось окремого бізнес-сегменту – можливі різні сценарії. Окрім недорогих
довгих грошей, IPO дає компанії унікальну можливість поліпшити ефективність роботи та
якість корпоративного управління в процесі його підготовки. IPO – це чудове щеплення від
корупції та неефективності, яке зробить Укрзалізницю сильнішою і привабливішою для
іноземних інвесторів. У будь-якому разі, коли, навіщо і в який спосіб здійснюватиметься
приватизація Укрзалізниці, вирішуватиме її власник – держава.
Читати повністю >>>
© Євген Кравцов, голова правління АТ "УЗ"
За матеріалами epravda.com.ua

Чеський перевізник планує запустити
до України прямий потяг
22.08.2019

RegioJet, приватний чеський перевізник, збирається в червні
наступного року запустити в Україну прямий нічний потяг. Про це повідомляє
iDnes, передає портал ukrinform.ua
«Приватний чеський перевізник RegioJet планує з червня 2020 року запустити з
України в Чехію прямий нічний потяг. Поїзд ходитиме з Праги у місто Мостиська, а до
Львова, на думку перевізника, пасажири зможуть дістатися автобусом», - йдеться в
повідомленні. Із загальної відстані понад 700 км потяги проїжджатимуть лише вісім
кілометрів по території України. Сполучення через Остраву, польський Краків або Ярослав
має завершитися на прикордонному вокзалі Мостиська-2. Потяг курсуватиме раз на день у
кожному з напрямків. З Праги він вирушатиме о 22:10 і прибуватиме у Мостиську о 9:30.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

С Укртелекома Ахметова начали взыскивать 810 млн грн
в пользу Укрэксимбанка

Делегація з КНР зустрілася із ZAMMLER, щоб
обговорити перспективи співпраці
09.08.2019

В останнє десятиріччя торговельно-інвестиційні відносини між
Україною та Китаєм значно посилилися. Кількість проектів, що
обговорюються та на стадії реалізації, стрімко зростає.
В пошуках потужного логістичного партнера, представники китайського порту
Гуаньчжоу проявили ініціативу зустрітися і обговорити можливі перспективи розширення
співпраці із компанією ZAMMLER, як з одним із найбільших міжнародних логістичних
операторів на українському ринку. У складі китайської делегації до нас завітали ТОПменеджери Guangzhou Port Co., Ltd та China Gezhouba Group International Engineering Com.,
Ltd. До високоповажних гостей приєдналися пан Лю Дзюнь, Радник з торгово-економічних
питань Посольства Китайської народної республіки в Україні та Василь Швець, заступник
виконавчого директора Китайської Торгової Асоціації. Зустріч розпочалася з екскурсії на
складські комплекси, в тому числі і до фулфілмент-центру. Китайська сторона мала змогу
на власні очі побачити складські потужності ZAMMLER, оснащені сучасною технікою. Під
час офіційної частини на гостей чекала презентація діяльності компанії та стратегічних
планів на майбутнє. Китайська сторона, зокрема пані Wei Tongjun, віце-президент
Guangzhou Port Co., Ltd, дуже зацікавилася діяльністю групи компаній ZAMMLER і
найближчим часом заплановано чергові перемовини з приводу перспектив співпраці, але
вже на батьківщині гостей. По завершенню офіційної частини на гостей чекала вечеря з
традиційними українськими стравами, під час якої у сторін була можливість для
неформального спілкування.
Читати повністю >>>
За матеріалами ZAMMLER
Компания "Рабен" будет растамаживать грузы
не только в Киеве, но и во Львове
22.08.2019

Отныне таможенная очистка грузов будет осуществляться не только
в Киеве, но и во Львове благодаря открытию нового направления перевозки
сборных грузов между ЕС и Украиной: Хлебня (вблизи Варшавы) – Львов.
До недавнего времени международная сборная линия компании работала только по
маршруту Хлебня – Киев. Сюда направлялся основной поток сборных грузов с конечным
пунктом в Великой Дымерке, что в Киевской области – месте, где находится первый
собственный таможенный терминал "Рабен Украина". Этот таможенный терминал –
современный и высокотехнологичный объект. Он оснащен системой электронной
регистрации груза и транспортного средства, а также приборами видеонаблюдения за
территорией терминала. Осуществляется контроль доступа с автоматическим
распознаванием регистрационных номеров транспортных средств, а электронные весы
пересылают информацию о регистрационном номере и общий вес транспортных средств к
электронным документам. "Запуск отдельной сборной линии и предоставление услуг по
растаможиванию на терминале во Львове – это дополнительные удобства для наших
существующих и потенциальных клиентов. Отныне транзитное время в таможню будет
сокращено, а груз сразу после прохождения таможенной границы и сортировки во
Львовском депо компании, расположенном вблизи терминала, будет доставлен в любую
точку Украины в течение 24 часов силами внутренней дистрибьюторской сети нашей
компании", – комментирует Светлана Шипиль, директор направления международных
перевозок "Рабен Украина".
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Львівщина – перший регіон, де у відділеннях
пошти можна знімати готівку
27.08.2019

Укрпошта обладнала 315 відділень Львівщини новими терміналами.
Тепер мешканці Львову та області отримали можливість користуватися ще
однією – зняттям готівки через термінали Укрпошти.
«Вже не перший рік, триває процес скорочення банківської мережі у містах, (а разом
з нею і мережі банкоматів); у невеликих населених пунктах – відділення банків часто
відсутні взагалі. Це, незважаючи на те, що фінансова інклюзія є одним з ключових
пріоритетів НБУ. Укрпошта зі свого боку чує клієнтів та їх проблеми. Одна з таких проблем
– зняття готівки: коли картка на руках є, а можливості отримати кошти – немає. Для
розв’язання подібних ситуацій, особливо актуальних для мешканців сільських населених
пунктів, компанія запустила послугу зняття готівки через термінали Укрпошти. Адже
компанія не тільки працює над впровадженням найбільш затребуваних послуг, а й
намагається забезпечити їх доступність та комфортність обслуговування», – зауважив
генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. Перелік поштових відділень з
адресами, де можна зняти готівку – за посиланням. Комісія за послуги Укрпошти – 0%, для
зняття доступні суми від 50 грн. до 10 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами компанії «Укрпошта»
Нова Пошта робить перші
авіадоставки
28.08.2019

За перше півріччя "Нова Пошта" доставила майже 100 млн посилок та
вантажів більше 8 млн клієнтів. Зараз лідер ринку тестує новий спосіб
доставки – літаком по Україні. Чому компанія це робить?
Компанії надзвичайно важливо забезпечувати клієнтам швидку та якісну доставку,
тому вона шукає для цього всі інструменти. Наразі перші рейси роблять за маршрутом КиївЛьвів-Київ. Для клієнтів, чиї посилки та вантажі взяли участь у тестових польотах, ціна
доставки не зміниться. Відзначимо, перше півріччя 2019-го стало успішним для Nova Poshta
Georgia та Nova Poshta Moldova – обидві компанії показали суттєве зростання кількості
відправлень. Клієнтів стало більше на 50%. Драйверами зростання стали доставка в будьяку точку країни, прискорення доставки, залучення нових великих бізнес-клієнтів. Це
дозволило суттєво покращити клієнтський досвід та підвищити рівень задоволеності
послугами компаній. «Швидка і надійна доставка в Молдові допомагає розвиватися
місцевим інтернет-магазинам – клієнти стали частіше замовляти онлайн, - говорить Олена
Стьопіна, директор «Нова Пошта Міжнародні Операції». – Кількість доставок Nova Poshta
Moldova за півроку зросла в два рази». Задача Nova Poshta Moldova – створення ефективної
логістичної інфраструктури, яка буде сприяти розвитку онлайн-торгівлі. Така ж задача у
Nova Poshta Georgia. Особливість Грузії – складний ландшафт і географія. «Доставити
посилки і вантажі у віддалені гірські селища відважиться не кожна компанія. Але Nova
Poshta Georgia вдалося забезпечити доставку кожному клієнту по всій країні», - говорить
Олена Стьопіна. Це стало важливою конкурентною перевагою та дозволило компанії увійти
в трійку лідерів ринку і покращити якість роботи з бізнес-клієнтами. Кількість відправлень
всередині Грузії за шість місяців 2019 року збільшилась майже на 32%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами компанії «Нова Пошта»
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14.08.2019

Государственная исполнительная служба открыла исполнительное
производство (дело № 57813923) по принудительному исполнению
приказа Хозсуда Киева от 11 сентября 2018 года.
Последний удовлетворил иск государственного Укрэксимбанка на взыскание с
«Укртелекома» олигарха Рината Ахметова 810 млн грн. задолженности по облигациям,
сообщает Finbalance ссылкой на постановление Северного апелляционного суда. Ранее как
Укрэксимбанк, так и Ощадбанк жаловались, что ГИС взыскивать с компании долги не
спешит. Хозсуд Киева удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО «ЕСУ» (мажоритарный
акционер Укртелекома) еще 11 октября 2016 года. Компания пробовала его оспорить, но
Киевский апелляционный суд (от 28 августа 2018-го) и Верховный суд (31 октября 2018го) оставили решение Киевского хозсуда без изменений. Добавим, что в марте 2017 года
ООО «ЕСУ» должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако допустило дефолт.
Крупнейшие держатели этих бумаг – государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (по 2
млрд грн.). Выпуск этих облигаций способствовал процессу приватизации Укртелекома.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Акції «Укртелекому» заарештували через
борги перед «Ощадбанком»
19.08.2019

Виконавча служба заарештувала майже 93% акцій компанії
«Укртелеком» за борги її власника – компанії «ЕСУ» - перед державним
«Ощадбанком» у розмірі майже 1,8 млрд грн.
Як повідомили в прес-службі банку, компанія у встановлені проспектом емісії
терміни не погасила облігації і не сплатила нарахований купонний дохід за ними, у зв'язку з
чим банк стягнув заборгованість в судовому порядку. Наголошується, що судовий розгляд
тривав майже два роки. Компанія «ЕСУ» намагалася в судовому порядку отримати
розтермінування виконання рішень судів, однак Верховний суд визнав позицію
«Ощадбанку» обґрунтованою і скасував розтермінування. Також повідомляється, що
заарештовані акції «Укртелекому» повинні бути продані в процедурі виконавчого
провадження на публічних торгах для погашення боргів перед банком. Довідка УНІАН.
«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком
України 31 грудня 1991 р. 100% акцій банку належать державі. «Укртелеком» - найбільший
оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі
українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Аэро Телеком владеет очень дорогими частотами.
При чем тут Порошенко?
20.08.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко перед уходом торопил связь
5G. Мы узнали, что у компании, в которой у него была доля, есть очень
ценные частоты. Петр вернулся?
В Украине есть участник рынка, который может через пару лет заработать сотни
миллионов гривен на "воздухе", когда будет внедряться связь пятого поколения 5G. Хотя
"живых" абонентов у него найти довольно сложно, к этому игроку лоялен регулятор. Речь
идет о компании Аэро Телеком, которая уже десятилетие "держит" частоты в спектре 3,63,7 ГГц. За 100 МГц эксклюзивного спектра она платит 124 000 грн в месяц. Оператор
основан в 2007 году и, судя по КВЭДУ, должен оказывать услуги проводной и беспроводной
связи. Судя по лицензии - по всей Украине.
По счастливой случайности. Аэро Телекому в последнее время везет. В отличии от
других "спящих" игроков Аэро Телеком смог добиться, чтобы Национальная комиссия по
вопросам регулирования связи (НКРСИ) продлила оператору лицензию до 2025 года.
Произошло это в декабре 2018 года. Компания владеет лицензией на частоты с 2010 года, а
о ее абонентах мало кто слышал. Liga.Tech удалось найти только одного человека, который
около четырех лет назад воспользовался ее услугами - это недавно избранный депутат от
Слуги Народа Александр Федиенко, экс-глава Интернет ассоциации Украины. Да и то, он не
помнит точно, что это было. “Они нам давали какие-то радиоканалы”, - отмечает Федиенко.
С Аэро Телекомом могла случиться точно такая же история, что и с другими компаниями,
которые сидели на частотах и длительное время их не использовали. Телеком-регулятор
аннулировал их лицензии, после чего компании пошли в суды. Так произошло с Эс-Лайн,
которая, очевидно, находится под контролем российских бизнесменов, и с компанией
Freshtel. Но украинский регулятор активно борется в судах за частоты. И не зря. Цена
вопроса - сотни миллионов гривен. Он пытается создать задел для следующих
радиочастотных аукционов. Чтобы было что выдавать компаниям, которые действительно
хотят улучшить мобильный сервис. В декабре 2017 года телеком-комиссия таки подала на
Аэро Телеком в суд на аннулирование лицензии. Оператор не платил за использование
частот, и у него образовался долг. Но уже через три месяца регулятор сам отозвал иск.
Мотивация - компания исправилась и покрыла все долги по эфиру.
Хорошая компания с анонимным інвестором. В интервью с журналистами
Liga.Tech в конце 2018 г. глава НКРСИ Александр Животовский уже отзывался о компании
хорошо. “Я не знаю, кто там реальный бенефициар, новый он или старый, но в
определенное время, когда все шло к лишению лицензии просто за долги по ренте, пришел
менеджмент и пояснил, что ситуация поменялась. И они готовы вкладывать деньги и
полностью выполнить лицензионные требования”, - заявил тогда Животовский. По его
словам, проверка показала, что у оператора есть контракты с потребителями. И оператор,
мол, строит инфрастуктуру. “Все выглядело плохо. Потом появился менеджмент, сказал,
что у них появился инвестор и они исправятся. Что и произошло”, - рассказал собеседник
редакции в госорганах, пожелавший сохранить анонимность. Имя инвестора, по его словам,
в НКРСИ, якобы, не обсуждалось. Что уже само по себе странно. Редакция постаралась
узнать, чем же занимается оператор с драгоценными частотами и связалась с его
директором - Сергеем Загородним. Тот несколько раз обещал перезвонить и рассказать все,
как есть - в деталях. Но результат общения пока следующий: “Я ничего не могу говорить.
Передал, что вы звонили. Но пока реакции нет”. Директор ничего не стал говорить ни об
абонентах, которых обслуживают, ни о том, где находится сеть. На вопрос о сайте компании
сказал, что появится позже. Кто же эти загадочные владельцы, которым Загородний
передавал информацию о звонке?
Интрига. До последнего времени ими были Александр Старовойт и Игорь Керезь,
бывший помощник экс-нардепа Давида Жвании, а также партнер Жвании и Николая
Мартыненко по обанкротившемуся Диамантбанку. В апреле 2019 г. Аэро Телеком поменял
собственников. Ими стал кипрский офшор AEROTELECOM INTERNATIONAL LTD. Liga.Tech
связалась с Игорем Керезем. Тот сообщил, что действительно уже не имеет к оператору
никакого отношения. На вопрос, кому он продал компанию, Керезь отвечает, что это секрет.
Два собеседника редакции (один - экс-член НКРСИ, второй - топ-менеджер в телекоме)
рассказали на правах анонимности, что в далеком 2009 году у Аэро Телекома был и еще
один бенефициар - экс-президент Петр Порошенко.
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По информации одного из собеседников, именно при нем оператор заполучил
ценную частоту. “Изначально 300 МГц в диапазоне 3,4-3,7 ГГц было у Wimax-оператора
FreshTel (тот самый, у которого телеком-регулятор аннулировал недавно лицензию за
бездеятельность - Ред.)”, - рассказывает он. Но новому игроку на рынке радиочастот, Аэро
Телекому, тогда удалось откусить 100 МГц от этого спектра. В результате в его расположении оказалась полоса 3,6-3,7 ГГц. А у FreshTel, совладельцем которой в те времена был
Виктор Пинчук, - 3,4-3,6 ГГц. “Затем Порошенко получил отступные от двух других
акционеров (Жвании и Мартыненко - Ред.) и отошел”, - рассказывает другой собеседник.
Петр возвращается? Петр Порошенко был долгое время в хороших отношениях с
Давидом Жванией. Согласно расследованию Hromadske.ua, еще на выборах 2014 г. Жвания
активно помогал Порошенко. Но впоследствии отношения Порошенко и Жвании испортились. У Жвания-Мартыненко начались проблемы с бизнесом, Мартыненко был лишен депутатского мандата, Диамантбанк был ликвидирован. “У Жвании было плохо с бизнесом, и
Аэро Телеком мог снова перейти к Петру, например, за долги или за какую-то невыполненную задачу”, - рассуждает один из собеседников редакции, экс-член НКРСИ. Второй
собеседник редакции из числа телеком-менеджеров не исключает, что менеджеры Жвании
сами решили подстраховаться, переведя свой актив на офшор. Но вариант с возвращением
Петра Порошенко называет более вероятным. Вот что отвечает на прямой вопрос, продал
ли он Аэро Телеком Порошенко, Игорь Керезь: “Я не могу сказать ни да, ни нет. Скажу нет вы начнете интерпретировать, скажу да - тоже начнете интерпретировать”. По его словам,
он связан обязательствами неразглашения. “Это же не помидоры купить на рынке, правда?”
- задал Игорь Керезь риторический вопрос и сразу же попрощался. О том, что Аэро Телеком
может оказаться интересным экс-президенту, свидетельствуют ряд косвенных признаков.
Например, один из последних указов, которые подписал Порошенко, - о внедрении в
Украине 5G в очень скором времени - в 2020 году. Хотя участники рынка заявляли, что они
еще явно не готовы к новой технологии. В последний момент, перед уходом с президентского поста, Порошенко также переназначил на второй срок главу НКРСИ Александра
Животовского, при котором состоялось продление лицензии Аэро Телекому на 5 лет.
Животовский - выходец из инвесткомпании ICU, из которой Порошенко активно привлекал
людей на госслужбу. Собеседник Liga.Tech в Госспецсвязи, фактически в центральном
органе власти в сфере связи, тоже подчеркивал, что европейские компании выбирают под
5G именно 3,6-3,8 ГГц. То есть тот диапазон, в котором работает Аэро Телеком. Хотя на
европейских тендерах в последние годы выставляются и более низкие полосы в этом
диапазоне. Что говорят об Аэро Телекоме у Петра Порошенко? Официально вообще ничего.
Liga.Tech обратилась к пресс-секретарям Порошенко Святославу Цеголко и Андрею
Жигулину. Звонки, письма и сообщения в мессенджеры остались без официального ответа.
Вечером, 19 августа о журналистом Liga.Tech таки вышел на связь один из медиаконсультантов Порошенко и на условиях анонимности заявил, что интереса экс-президента в
указанном операторе сейчас нет. Но ответ “с фамилией” пока никто дать не смог. ...
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам tech.liga.net
lifecell запускает в Украине услугу Mobile ID
для корпоративных клиентов
22.08.2019

Национальный мобильный оператор lifecell запускает в Украине
услугу Mobile ID для корпоративных клиентов. Об этом сообщает портал
fixygen.ua с ссылкой на пресс-службу оператора.
Mobile ID позволит расширить для абонентов lifecell спектр сервисов, доступных с
мобильного телефона. В частности, это электронные государственные услуги, онлайндокументооборот на платформах vchasno.ua и document.online, услуги Главного сервисного
центра МВД Украины, налоговая отчетность, электронный кабинет налогоплательщика и
др. "Технология Mobile ID тестировалась внутри компании для организации электронного
документооборота. С помощью сервиса обмена документами онлайн "Вчасно" сотрудники
lifecell оптимизировали работу с подрядчиками, в несколько раз ускорили согласование и
подписание документов и значительно упростили бизнес-процесcы", - говорят в компании.
В ней отмечают, что услуга работает независимо от тарифного плана абонента и наличия
мобильного интернета - для ее работы достаточно EDGE-покрытия. Стоимость активации
услуги, в которую входит SIM-карта с поддержкой технологии Mobile ID, сертификат АЦСК
сроком на один год и плата за пользование услугой в течение первого месяца, составляет
250 грн. Продление действующего сертификата на один год - 150 грн. Абонплата
составляет 20 грн в месяц. 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. По данным компании, на конец первого квартала 2019
года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 6,9 млн пользователей.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания Ахметова продлила лицензии на
ценные частоты до 2025 года
23.08.2019

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на
заседании 20 августа продлила лицензию в диапазоне 2,5-2,7 ГГц на
беспроводную передачу данных компании Кейбл ТВ-Финансы до 2025 г.
Эта компания принадлежит телеком-оператору Vega (СКМ Рината Ахметова). Об
этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения liga.net. Лицензия на 480 МГц в общей сложности
охватывает такие регионы как Киевская, Винницкая, Житомирская, Луганская, Львовская,
Николаевская, Сумская, Херсонская, АР Крым и Севастополь. На заседании от 23 июля
НКРСИ продлила на пять лет еще одну лицензию Кейбл ТВ-Финансы – на 184 МГц. Она
распространяется на Киев, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Одесскую,
Запорожскую области. Напомним, что часть частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, которые были в
распоряжении у СКМ, корпорация вернула государству для нужд 4G за компенсацию в
размере 500 млн грн в 2018 г. Другая часть осталась у нее в распоряжении. Как сообщалось
ранее, компания Рината Ахметова получит лицензию телевизионного провайдера.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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ВБ, МВФ и ЕБРР поддерживают реформу органов
управления госбанками
19.08.2019

Всемирный банк (ВБ), МВФ и ЕБРР поддерживают реформу органов
управления государственными банками, ключевым аспектом которой
является введение независимых наблюдательных советов.
"Международные партнеры Украины: МВФ, Всемирный банк и ЕБРР решительно
поддерживают реформу управления государственными банками, что является важным
шагом в усовершенствовании работы банковской системы Украины и ее экономики в
целом", - указано в совместном заявлении этих организаций. Как пояснил ранее ВБ,
согласно новой редакции статьи 7 закона "О банках и банковской деятельности", новые
наблюдательные советы госбанков были сформированы путем конкурсного отбора
претендентов, их кандидатуры были выдвинуты Кабинетом министров в начале текущего
года. В соответствии с требованиями законодательства Украины, в качестве следующего
шага Национальный банк Украины (НБУ) утверждает выдвинутые кандидатуры в составе
наблюдательных советов госбанков. Таким образом, обязанность НБУ заключается в
проведении тщательной и независимой оценки, что включает в себя применение
профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их
соответствия всем требованиям законодательства. "Для независимых членов
наблюдательных советов госбанков упомянутые требования законодательства,
изложенные в статье 7, также включают в себя жесткие стандарты независимости и
отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в осуществлении им своих
обязанностей в указанной сфере", - подчеркивается в сообщении. Как сообщалось, НБУ 16
августа заявил, что обеспокоен процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный
совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без
проведения конкурса. Кроме того, НБУ по результатам тестирования и собеседования
отклонил кандидатуры пяти из девяти членов НС. В частности, по результатам оценки
соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и
регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял
решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель
набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя
набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый
директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины),
Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета министров Украины). В то же
время, комитет принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина
(член набсовета, независимый директор), Михаэль Вайнштейн (член набсовета,
независимый директор), Питер Бриггс (член набсовета, независимый директор), Юрий
Храмов (член набсовета, представитель от президента Украины). Окончательные решения
по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным
ими документам.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Канадская Fairfax покупает страховую компанию
"Универсальная"
14.08.2019

АМКУ предоставил разрешение Fairfax Financial Holdings на
приобретение акций ЧАО "СК "Универсальная", что обеспечит превышение
25% голосов в высшем органе ее управления.
АМКУ также разрешил Fairfax Financial Holdings Limited приобрести через
новосозданную структуру ООО"Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции СК "Универсальная",
что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления страховщика, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Кроме того, АМКУ предоставил
Европейскому банку реконструкции и развития" разрешение на приобретение в
собственность доли в уставном капитале ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", что
обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом. Регулятор также
предоставил разрешение на согласованные действия компаниям Fairfax Financial Holdings
Limited и Whiteford Limited (Кипр) в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и
запрещению переманивания работников сроком на пять лет. По данным НКЦБФР, по
состоянию на второй квартал 2019 года Whiteford Limited является владельцем 42,3358%
акций СК "Универсальная". Как сообщалось, в феврале 2019 года Fairfax Financial Holdings
Limited завершила оформление сделки по приобретению у французской АХА Group ее
"дочек" в Украине – ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая
компания "АХА Страхование Жизнь". В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина",
позже переименовав ее в "Колоннейд Украина". ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



РИНОК ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ

Сеть ломбардов "Скарбниця" купила
конкурента
20.08.2019

Сеть ломбардов "Скарбниця" приобрел кредитный портфель сети
"Ломбард-Украина", известной под торговой маркой "Залоговый банк", в
результате чего стала владельцем еще 37 отделений.
Сумма сделки не разглашается. Компания выкупила кредитный портфель всех
отделений, которые были у "Ломбард-Украина", и арендовала помещения. Теперь они
будут работать под брендом "Скарбниця". После сделки у сети "Скарбниця" - около 400
отделений по всей стране. Среди новоприобретенных - 12 расположены в Киеве, остальные
- в Харькове, Полтаве, Житомире, Херсоне и других городах. "У нас уже есть опыт успешной
интеграции новых отделений в сетевую структуру. Поэтому уверены, что и в случае с
компанией Ломбард-Украина, одной из старейших в нашей сфере, мы достигнем
положительного результата в развитии", - приводятся слова Максима Максимова,
директора по развитию сети ломбардов "Скарбниця". В апреле сообщалось, что ломбардам
могут разрешить обмен валют. Для этого им нужно будет пройти лицензирование в
Нацбанке. Компания "Скарбниця" - крупная сеть ломбардов в Украине, основанная в 1992
году. Один из лидеров рынка ломбардного кредитования, предоставляющий услугу выдачи
кредита под залог имущества.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

Крупнейшие сети продовольственных магазинов
увеличили уплату налогов на треть
13.08.2019

Десятка крупнейших ритейлерских сетей за январь-июнь 2019 года
увеличила уплату налогов на 1,2 млрд грн, или на 29% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 5,4 млрд грн.
В целом Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы
обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год нарастили налоговые
поступления более чем на 20%. Если за полгода 2018 года ритейлеры Офиса направили в
uосбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период в этом году – 10,3 млрд грн.
Наибольшую часть налоговых поступлений обеспечила сеть "АТБ" – 57,4% в общем объеме
поступлений топ-10, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем
изменилась несущественно (57% в первом полугодии 2018 года). Снизили свою долю
налоговых отчислений в общем объеме поступлений топ-10 сеть супермаркетов "Сильпо"
(Fozzy Group) – 12,6% против 11,4% за январь-июнь 2018 года, Metro C&C (ООО "Метро Кеш
энд Керри Украина", Киев) – 8,3% по сравнению с 10,8%, супермаркеты "ЭКО Маркет" (ООО
"ЭКО") – 1,3% с 1,5%, "Велика кишеня" (ООО "Фудком", Retail Group, Киев) – 1,2% с 1,8%,
супермаркеты Billa (ПИИ "Билла-Украина", Rewe Group, Германия) – до 0,9% с 1,7%.
Увеличение доли налоговых поступлений зафиксировали "Ашан" (холдинг Auchan,
Франция) – 7,3% с 5,6%, Novus (BT Invest) – 5,2% с 5%, "Фора" (Fozzy Group) – 3,6% с 3%.
Супермаркеты "Варус" (ООО "Омега") не изменили свой показатель по сравнению с первым
полугодием 2018 года – 2,2% от всех поступлений.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Топ-100: найдорожчі рітейл-компанії
світу за версією PwC
19.08.2019

Міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers оновила
щорічний рейтинг 100 найдорожчих компаній світу. Серед сотні найбільших
публічних компаній тільки сім можна віднести до сфери рітейлу.
Згідно з даними звіту Global Top 100 companies, підготовленого PricewaterhouseCoopers, сукупна ринкова капіталізація найбільших компаній світу станом на 31 березня
2019 року зросла лише на 5%, до $21,075 трлн. Це зовсім небагато, якщо врахувати, що в
2017/18 роках зростання було на рівні 15%. Більше половини найдорожчих корпорацій
світу припадає на США (54 підприємства), які разом з китайськими компаніями займають
майже 70% списку. У цьому році вперше за останні вісім років Microsoft обігнала Apple і
очолила список з показником в $905 млрд. Їй вдалося наростити свою капіталізацію майже
на третину за рахунок перетворення в компанію хмарних обчислень. Але перша четвірка
найдорожчих брендів так і залишилася незмінною: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet.
Amazon.com – найдорожча компанія в світовому ритейлі, чия капіталізація вдвічі більше,
ніж у найближчого конкурента – китайської Alibaba. Причому Amazon за рік зумів піднятися
на один щабель, а Alibaba тупцює на місці. Незважаючи на те, що капіталізація сектора
споживчих послуг (куди входить і рітейл), за останнє десятиліття зросла на 338%, в сотні
найдорожчих компаній – тільки сім, що відносяться до ритейлу. І майже всі вони
американські. Найбільше за рік наростили капіталізацію McDonald’s (на 8 позицій в
рейтингу) і Costco, який в цьому році потрапив в топ-100.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Товарооборот розничной торговли Украины
увеличился на 10,1%

 FMCG Retail
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

Як виглядає найбільший магазин мережі
в ТРЦ Cherry Mall
15.08.2019

21.08.2019

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-июле 2019 г. в
сопоставимых ценах увеличился на 10,1% по сравнению с январем-июлем
2018 г., сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, в номинальном выражении объем розничного товарооборота за семь
месяцев текущего года составил 594,314 млрд грн. В июле-2019 по сравнению с
предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 4,8%, в годовом измерении
(июль 2019-го к июлю 2018-го) - на 9%. Наибольший рост оборота розничной торговли в
январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в
Винницкой (на 18%), Тернопольской (на 17%),Черкасской (на 16,2%), Одесской (на 15%),
Киевской (на 14,5%), Хмельницкой (на 13,4%), Днепропетровской (на 12,5%), Донецкой (на
11,6%), Луганской (на 11,3%) областях и в Киеве (на 14%). По данным статведомства,
лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам семи
месяцев 2019 года стали: Киев (115,506 млрд грн), Днепропетровская (47,1 млрд грн),
Одесская (45,353 млрд грн), Харьковская (44,846 млрд грн), Киевская (44,199 млрд грн) и
Львовская (36,425 млрд грн) области. В Донецкой области за этот период розничный
товарооборот возрос на 10,3% (до 19,122 млрд грн), Луганской – на 11,3% (до 5,425 млрд
грн). Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в
июле-2019 по сравнению с июлем-2018 года вырос на 10,1%, к июню 2019 года - на 4,5%,
составив 66,981 млрд грн. Розничный товарооборот предприятий в январе-июле текущего
года увеличился на 11,1% (к январю-июлю минувшего года) - до 430,803 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий за январь-июль 2019 года по сравнению с январемиюлем 2018 года сократился на 4% и составил 1,284 трлн грн. Как сообщалось, рост
товарооборота розничной торговли Украины в 2018 году составил 6,1%. Госстат
напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР
Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Оборот розничной торговли в январе-июле 2019 г. >>>
По материалам fixygen.ua
Топ-5 украинских продуктовых сетей по количеству
магазинов и темпам открытий
27.08.2019

Кто из операторов FMCG открывал больше всего магазинов, какие
регионы стали приоритетными для ритейлеров и как изменились позиции в
топ-5 игроков за первые полгода 2019-го.
Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала свое очередное
исследование «Топ-160 продуктовых операторов Украины по количеству магазинов, I
полугодие 2019-го». Также в отчете проанализировали: кто из ритейлеров и где открывает
новые торговые точки, какие форматы магазинов наиболее популярны, на что делает
ставку тот или иной всеукраинский или региональный игрок. Стоит отметить, что по
сравнению с аналогичным отчетом годичной давности каких-либо глобальных потрясений
и пертурбаций среди топ-5 игроков рынка не произошло: «на манеже все те же». Лидеры
уверенно сохраняют, а то и наращивают, отрыв, но «команды средней группы» не
собираются отставать и так же активно открывают новые магазины. В целом первая
пятерка продуктовых операторов Украины по количеству магазинов по сравнению с I
полугодием 2018-го не поменялась: АТБ, Fozzy, Volwest Group, Рукавичка, ЭКО маркет.
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Стоит отметить, что АТБ первым среди украинских ритейлеров преодолел
психологическую отметку в 1000 магазинов – по итогам полугодия сеть насчитывала 1022
торговые точки. Компания со штаб-квартирой в Днепре уже не первый год остается самым
быстрорастущим продуктовым оператором страны – как по количеству объектов, так и по
росту товарооборота. Почти вдвое меньше магазинов у Fozzy Group, которая, в отличие от
лидера рынка, развивает объекты разных форматов и брендов: магазины у дома Фора,
супермаркеты Сільпо, дискаунтеры Thrash!, гипермаркеты Fozzy Gcash&Carry, а также
премиальные маркеты Le Silpo и Favore. На третьем месте по количеству объектов
расположилась западноукраинская компания Volwest Group, представляющая бренды Наш
Край и Spar. Ритейлер также работает в разных форматах, и остается одним из немногих
операторов продуктовой сетевой розницы, активно предлагающих как обычный, так и
возвратный франчайзинг (когда сетевой игрок управляет локальными торговыми
точками, но не является их владельцем). Что примечательно – на четвертом месте по
количеству магазинов закрепилась еще одна сеть родом из Западной Украины – Рукавичка.
Разумеется, даже в топ-10 игроков по суммарной торговой площади ей попасть не светит,
так как компания открывает преимущественно «магазины у дома» небольшой площади.
Впрочем, не так давно начал работу новый флагман сети – и занял он два этажа и почти
1000 кв. м. Если сравнивать количество торговых точек, начавших работу под разными
брендами, то легко заметить, что среди них присутствуют два новых игрока, не входящих в
топ-5 крупнейших операторов – сеть Коло и Эконом+. ЭКО маркет уже давно не радует
потребителей открытием новых магазинов, а Рукавичка по сравнению с предыдущими
годами несколько снизила темпы роста. Впрочем, в прошлом году наблюдалась схожая
картина: по темпам роста торговой сети всех опережал АТБ, из глобальных игроков
неплохую динамику демонстрировала Fozzy Group. А остальные три позиции в пятерке
самых быстрорастущих заняли сравнительно небольшие сети: Коло, Buffet, Делви. Уже не
первый год Западная Украина остается самым привлекательным регионом для открытия
продуктовых магазинов. На то есть как минимум две причины. Во-первых, постоянный
рост доходов населения (пусть и неофициальный), связанный с массовым оттоком рабочей
силы за границу. Во-вторых, ранее в западных областях практически не были
представлены сетевые FMCG-операторы всеукраинского масштаба – «правили бал»
местные локальные игроки. Когда национальным сетям стало тесно в остальной Украине,
они начали агрессивную экспансию на Запад, и успешно теснят или поглощают небольшие
компании. Впрочем, как показывает пример компаний Евротек (бренды Арсен, Союз,
Квартал), Пакко Холдинг (торговые марки Вопак, Пакко) и уже упоминавшихся Volwest
Group и Рукавичка, конкурировать с гигантами украинского ритейла вполне реально.
Второй по популярности регион среди торговый сетей – Киев, что вполне объяснимо:
самый платежеспособный рынок манит игроков, несмотря на зашкаливающую
конкуренцию. Потихоньку восстанавливается розничная торговля и в Восточной Украине –
здесь в первом полугодии 2019-го открывался каждый шестой отечественный магазин. А
вот другие регионы не могут похвастаться такими успехами: на Севере, Юге и в Центре
суммарно открылось меньше торговых точек, чем на Западе.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам allretail.ua

Відділ фермерських продуктів, винотека, піцерія і каси
самообслуговування — чим ще здатна здивувати Фора в збільшеному
суперформаті в ТРЦ Cherry Mall. Про це пише rau.ua
У IV кварталі цього року в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської
області, за адресою Київська, 2 Л, відкриється п’ятирівневий ТРЦ Cherry Mall. Він стане
першим і єдиним великим ТРЦ в місті-супутнику столиці. Підсилює очікування і те, що
об’єкт готується до відкриття в районі з абсолютно новими житловими комплексами: ЖК
«Променада», «Акварелі», «Піонерський квартал», «Європейський», «Вишневий затишок»,
Smart Будинок, ONNE та іншими. За підрахунками аналітиків компанії UTG – ексклюзивного
агента з торговельних площ в ТРЦ Cherry Mall – в пішохідній доступності від об’єкта
проживає близько 25 000 чоловік. А завдяки тому, що біля нього знаходяться три зупинки
громадського транспорту, в зону охоплення ТРЦ входять близько 75 000 жителів міста. Щоб
подбати про первинні потреби населення цих прилеглих районів вже 9 серпня в
“Вишневому” ТЦ почав роботу один з ключових “якорів” - супермаркет - Фора. Розмістився
продуктовий магазин на першому поверсі ТРЦ на площі 1500 кв. м. Збільшений розмір
(середня площа магазинів мережі – 600-800 кв. м), вигідно відрізняє його від інших
супермаркетів, в тому числі завдяки розширеному асортименту. У новій “Форі” у
Вишневому представлено більше 5000 товарних позицій, включаючи продукцію власного
виробництва: кулінарію, кондитерські вироби, широкий вибір випічки, свіже м’ясо, рибу і
багато інших продуктів. Крім того, Фора в ТРЦ Cherry Mall пропонує нові сервіси мережі:
пекарню повного циклу і піцерію. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Сільпо відкриється замість МегаМаркету в
київському ТРЦ Ультрамарин
15.08.2019

В Києві з’явиться черговий маркет Сільпо в ексклюзивному
концептуальному стилі. Відкриття має відбутися в кінці листопада 2019
року на вулиці Липківського, 1 А, в складі ТРЦ Ультрамарин.
Раніше тут розташовувався делікатес-магазин Ультрамаркет, що входить до складу
мережі МегаМаркет. Цей об’єкт з торговою площею 400 кв. м пропрацював тут близько
чотирьох років. Це вже не перше закриття МегаМаркет в поточному році: так, в червні
припинив роботу МегаМаркет в Києві по вул. Березняківській, 31, місце якого повинен
зайняти торговий об’єкт мережі Велмарт. Новий супермаркет Сільпо стане вже 69-м
магазином мережі в Києві. Раніше стало відомо, що компанією Fozzy Group на 2019 рік
заплановано відкриття 17 нових супермаркетів Сільпо. При цьому, з 2020-го по 2023 рік
рітейлер має намір щорічно відкривати ще по 10 нових супермаркетів. Відзначимо, що з
січня по липень 2019-го Сільпо відкрила вже дев’ять магазинів. Для порівняння, за
аналогічний період 2018 року рітейлером було відкрито лише чотири нових об’єкти. Зараз
мережа об’єднує 242 супермаркети в різних регіонах України. Загальна торговельна площа
торгових об’єктів компанії становить близько 345 000 кв. м. Довідка. Сільпо — національна
мережа продовольчих супермаркетів, асортимент яких налічує до 35 000 найменувань
продуктів харчування і супутніх товарів залежно від розміру торгової площі. Сільпо
входить до Fozzy Group Володимира Костельмана. …
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

Metro откроет новый торговый
центр в Украине

Мережа Арсен відкрила супермаркет
оновленого формату у Львові
20.08.2019

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) планирует
открыть в конце октября 2019 года новый торговый центр малого формата
под брендом "Бери Вези" в Чернигове.
Магазин будет работать согласно обновленной концепции торговых центров малого
формата Metro. Она предусматривает полноценное обслуживание всех групп клиентов
компании, с усиленным фокусом на профессиональных — trader (розничная торговля) и
horeca (отели, кафе и рестораны), общую долю которых компания планирует нарастить в
Чернигове до 70%. Общая площадь ТЦ "Бери Вези" в Чернигове составит около 1,6 тысяч м²,
из которых 1,2 тысяч квадратных метров будет отведено под торговый зал. Объект станет
26 торговым центром в сети "Метро Кэш энд Керри" в Украине. Компания планирует с
открытием нового ТЦ в Чернигове усилить свои позиции по поддержке развития сферы
гостеприимства в Украине. Ассортимент нового "Бери Вези" будет представлен более 2,2
тыс. наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы, включая
продукцию собственных ТМ и собственного импорта Metro.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания “Ашан Украина Гипермаркет” за три последних
года увеличил убытки на 280%
20.08.2019

Офис крупных налогоплательщиков ГФС сообщил “о досадной
статистике” итогов декларирования налога на прибыль в I полугодии. Об
этом сообщает служба новостей портала retailers.ua
В частности, 26,6% компаний от общего количества плательщиков налога на
прибыль показали убытки. Среди них указан “Ашан Украина Гипермаркет”, который
показал наибольшие темпы роста убытков за последние три года. Ритейл поясняет это
инвестициями в развитие компании и покупкой сети “Караван”. Офис крупных
налогоплательщиков ГФС составил антирейтинг компаний, которые в течение последних
трех лет (с 2016 года по первое полугодие 2019 года) становятся все более убыточными.
“Для примера мы взяли те их них, кто демонстрирует наиболее стремительный рост
отрицательных показателей”, – уточняется в сообщении ведомства. Среди этих компаний
указан “Ашан Украина Гипермаркет”, который за три года нарастил убытки на 280%. В
ведомстве отмечают, что причинами убыточности зачастую является перенос убытков
предыдущих периодов или начисление процентов по разным видам займов. В пресс-службе
“Ашан” пояснили, что в 2017 году компания выкупила сеть "Караван", что существенно
повлияло на затраты. “Параллельно мы вложили много инвестиций в диджитализацию
предприятия, в ремоделинг магазинов и инновационные проекты, что также повлекло
дополнительные расходы”, – рассказали в пресс-службе. Уже в этом году “Ашан” планирует
сократить убытки в два раза и в дальнейшем вернуться к стабильной прибыльности. В
Офисе говорят, что, возможно, “уместно было бы законодательно урегулировать вопрос
переноса убытков или вопрос ограничения использования термина отрицательного
значения объекта налогообложения налогом на прибыль”.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Компания "Метро Кеш энд Керри Украина" запускает
онлайн-магазин для клиентов HoReCa
21.08.2019

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) запускает
онлайн-магазин для клиентов сегмента HoReCa. Об этом сообщила прессслужба компании, передает interfax.com.ua
"Мы верим, что именно в персонифицированной работе с ключевыми клиентами
заложено успешное развитие нашего бизнеса, и потому рады анонсировать первый этап
нашего собственного e-commerce решения для HoReCa клиентов", – цитируется в прессрелизе маркетинговый директор "Метро Кеш энд Керри Украина" Антон Жорин. Как
сообщает компания, ассортимент онлайн-магазина включает торговые марки Metro, а
также продукцию собственного импорта. Компания также планирует до конца года
расширить ассортимент за счет увеличения предложения непродовольственных товаров.
Согласно пресс-релизу, пилотная доставка покроет Киев и Киевскую область, при этом до
конца 2019 г. покрытие расширится на Одессу, Харьков, Львов, Днепр и Ивано-Франковск.
Ранее пресс-служба "Метро Кеш энд Керри Украина" сообщила о смене генерального
директора компании. Занимавший пост гендиректора "Метро Кеш энд Керри Украина" с
апреля 2019 г. Оливье Лангле получил назначение на должность гендиректора Makro
Cash&Carry (Чехия) в пределах Metro AG. Таким образом, с 1 октября 2019 г. его сменит
Тино Цайске. "Метро Кэш энд Керри Украина" основана в 2003 г. Объединяет 23 ТЦ Metro в
крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном,
Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове,
Одессе и Николаеве, а также двумя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе
и Луцке. По данным компании, объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года
(октябрь 2017 - сентябрь 2018) составил EUR523 млн. "Метро Кэш энд Керри Украина"
входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Як буде виглядати новий флагманський
супермаркет NOVUS
22.08.2019

Екоматеріали, сучасний дизайн, електронні каталоги і digital-екрани,
дегустаційний стіл для цінителів вина, фреш-бар і пивний бар, каси
самообслуговування, а також затишне кафе.
Чим ще здивує своїх гостей новий флагманський магазин NOVUS? Зовсім скоро мережа
супермаркетів NOVUS відкриє новий супермаркет в київському торгово-розважальному
центрі Sky Mall. Цей торговий об’єкт буде найбільшим для мережі в столиці – рітейлер
орендував в ТРЦ 12 000 кв. м, з яких 6300 кв. м буде використано для торгового залу.
Нещодавно в компанії розкрили подробиці асортименту майбутнього магазину, який
налічуватиме близько 50 000 найменувань товарів. Тепер же в мережі NOVUS докладно
розповіли про те, як буде виглядати флагманський супермаркет, які нововведення будуть
реалізовані в його оформленні та обладнанні, а також зонуванні та додаткових сервісах
торгової точки. В оформленні супермаркету використані екоматеріали – дерево, метал,
скло, камінь. Компанія постаралася реалізувати комфортні для відвідувача інтер’єрні
рішення, в які гармонійно вписується торгове обладнання в сучасному дизайні. У магазині
буде реалізовано нове декоративне оформлення, професійне освітлення та логічне
розміщення торгових зон для зручності покупців. «Інтер’єр розробляли таким чином, щоб
різні зони в магазині були логічно виділені візуально. Зручна навігація в магазині
дозволить гостям швидко знайти потрібний відділ або категорію товару», – пояснює Сергій
Миколаєнко, архітектор-дизайнер мережі NOVUS. До речі, дизайн інтер’єру нового магазину
розробляло Architectural Bureau Stupak, яке співпрацює з мережею на постійній основі. «Ми
віримо, що майбутнє рітейлу – це не питання каналів, а досвіду клієнта. Тому в новому
магазині ми зробили редизайн не тільки інтер’єру, але і «шляху клієнта», постаралися
об’єднати онлайн і офлайн-стратегії, беручи краще від кожної – свіжі якісні продукти і
зручність», – коментує Сергій Гуляєв, директор з маркетингу мережі NOVUS. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Західноукраїнська група Євротек відкрила в центрі Львова
супермаркет Арсен в оновленому форматі. Він отримав оновлений логотип,
сучасний креативний дизайн, формат і підхід до обслуговування покупців.
Відкриття нового цілодобового магазину відбулося 21 серпня на площі Міцкевича, 5.
Локацією для магазину стало приміщення старовинного пасажу «Марійська галерея». Як
відзначають в Євротек, в супермаркеті оновленого формату була реалізована ціла низка
нових для компанії рішень – від корпоративних кольорів до обладнання. Тут значно
поліпшена навігація, зручне розташування відділів, широкий асортимент продукції,
зокрема, імпортних вин і сирів, фруктів і овочів. «Ми досить давно планували рестайлінг і
оновлення бренду. Працювали над цим проектом з нашими українськими і європейськими
партнерами, вклали багато часу і зусиль. Все для того, щоб приємно здивувати наших
покупців. Тому цим магазином ми почали стратегію змін, які незабаром торкнуться всіх
Арсенів, і створили сучасний формат, гідний європейського рівня. Адже розуміємо, час змін
вже давно настав», – прокоментував відкриття магазину власник мережі та генеральний
директор групи компаній Євротек Михайло Весельський. За його словами, магазин також
буде відрізнятися інноваційними підходами в обслуговуванні клієнтів. «У нас з’являться
каси самообслуговування, які повинні назавжди вирішити проблему черг і зробити будьяку покупку в магазині ще більш зручною. Всього їх буде п’ять і незабаром наші покупці
зможуть першими їх протестувати», – уточнив Весельський. Площа нового супермаркету
склала близько 1500 кв. м. У той же час, завдяки зручному і продуманому плануванню, тут
дуже просторо і легко знайти потрібний товар. Уже традиційно в торговому об’єкті
працюватиме власна пекарня, розширений кондитерський відділ і кулінарія з оновленим
асортиментом страв. Відзначимо, що Арсен на площі Міцкевича став уже шостим
супермаркетом мережі у Львові. В цілому Арсен об’єднує вісім магазинів у трьох обласних
центрах Західної України (Львів, Івано-Франківськ та Рівне). Перший Супермаркет Арсен
відкрився ще в 2002 році у Львові.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Ахметов виходить з рітейлу? Мережа Брусничка
масово закриває магазини
23.08.2019

На ринку говорять про можливе повне розчарування групи СКМ в
роздрібній торгівлі та готовність розпродати активи в рітейлі. У чому
реальні причини закриття магазинів ще однієї великої мережі?
Уже не перший тиждень серед операторів і гравців українського ринку продуктового
роздробу ходять чутки, що мережа фрешмаркетів Брусничка, яка належить найбагатшій
людині України Рінату Ахметову, доживає останні місяці. Черговий імпульс чуткам надав
пост на сторінці в Facebook консультанта з розвитку торгових мереж Дениса Піддубського.
«Кажуть, група СКМ Ріната Ахметова прийняла рішення закрити свою мережу продуктових
супермаркетів Брусничка. Менеджмент мережі так і не зміг розкрутити її, незважаючи на
регулярну зміну генеральних директорів та Наглядової ради», – написав експерт, який в
2014-2015 роках обіймав посаду директора з розвитку та експертної оцінки мережі
Брусничка, а до цього більше 10 років працював в корпорації АТБ. RAU спробувала
розібратися, звідки з’явилися ці чутки, і чи дійсно СКМ вирішила вийти з рітейлу.
Якщо закривати – то відразу багато. Новини про закриття маркетів Брусничка в
тому чи іншому населеному пункті в останній місяць з’являються регулярно. Мережа на
початок року налічувала понад 100 магазинів (за даними дослідницької компанії GT
Partners Ukraine). За цей час, як повідомляється на сторінці проекту Служба розвитку
рітейлу в Facebook, вже закрилися десятки магазинів. Численні підтвердження легко
знайти на різних міських форумах в інтернеті: з’являються пости про закриття Брусничка в
таких містах як Маріуполь, Запоріжжя, Ізюм, Харків, Полтава, Добропілля та інших. Те, що
відбувається, дійсно нагадує стрімке згортання бізнесу і рішення СКМ остаточно
відмовитися від розвитку роздрібного напрямку. Втім, один з топ-менеджерів ринку
української продуктового роздробу, який побажав залишитися неназваним, дивиться на
ситуацію принципово інакше. «Нещодавно мережу Брусничка очолив новий генеральний
директор (Сергія Бєляєва змінив Олександр Янішевський – прим. ред) – зазначає
співрозмовник RAU. – І у нього принципово інший підхід до бізнесу: він позбавляється від
нерентабельних торговельних точок, роблячи ставку на розвиток прибуткових». За його
словами, про остаточний вихід Ахметова з продуктового роздробу чи продаж цього
напрямку поки що говорити зарано: скоріш за все, мова йде про оптимізацію бізнесу і
тактичний відступ з метою згодом відновити втрачені позиції. Підтверджують його слова і
в групі СКМ. «В компанії прийнято рішення піти зі збиткових магазинів. З початку року ми
закрили 31 збитковий магазин, як міру для поліпшення ліквідності в компанії. Це
вимушений крок, пов’язаний із втратою ключових для бізнесу регіонів в 2014 і 2015 роках –
Донецької та Луганської областей. А також через зниження споживчих настроїв і
середнього чека в регіонах нашої присутності», – повідомили в прес-службі СКМ,
пообіцявши додатково інформувати у разі зміни планів. Відзначимо, що Брусничка – далеко
не перший продуктовий рітейлер України, що приступив за останні роки до скорочення
своєї торгової мережі. Раніше активність в регіонах згорнула BILLA, що входить в
австрійську REWE Group, залишивши тільки торгові точки в Києві та області. Оголосила про
закриття 20% торгових об’єктів і найстаріша мережа супермаркетів країни – Фуршет.
Компанія також робитиме фокус на столичному регіоні. Є й інші приклади, коли торгові
мережі, які заявляли амбітні плани стати значущим міжрегіональним гравцем, в результаті
концентрувалися на роботі в своїй «малій батьківщині».
Перезріла Брусничка. Компанія Український Рітейл, яка розвиває роздрібний бізнес
СКМ під торговою маркою Брусничка на території Східного і Центрального регіонів
України, була заснована 13 вересня 2006 року. Центральний офіс знаходиться в місті
Дніпро. Загальна чисельність співробітників компанії – більше 2 600 чоловік. Перший
магазин під брендом Брусниця був відкритий в березні 2007 року в Донецьку. У червні 2009
року стало відомо, що компанія Український рітейл поглинула локальну дніпровську
мережу магазинів Олів’є (4 магазини). У липні 2009 року ще 4 точки, які працювали під
брендом Наш Край, перейшли під управління компанії Ріната Ахметова. У серпні 2009-го
стало відомо, що в приміщеннях, в яких раніше працювали магазини мережі Varus-Express
(22 торгові точки), відкриються супермаркети Брусниця. За результатами 2009 року
Український рітейл подвоїв розміри своєї мережі магазинів в порівнянні з 2008 роком. До
кінця 2010 року кількість магазинів мережі Брусниця становила вже 78 точок в Донецькій
(36), Харківській (17), Дніпропетровській (14), Запорізькій (6) і Луганській (5) областях. Всі
ці магазини працювали в форматі «магазин біля дому» площею 300-400 кв. м з
асортиментом близько 5000 – 6000 позицій. Загальна чисельність співробітників тоді
перевищила 3000 осіб. У вересні 2011 року компанія представила нову концепцію
магазинів – фрешмаркет, і змінила назву магазинів на Брусничка. Повний рестайлінг і
перехід існуючих магазинів у формат фрешмаркет планувалося провести до кінця 2013
року. До цього моменту кількість магазинів зросла до 85. Влітку 2014 року – мережа
об’єднувала вже 135 магазинів в Донецькій (66), Харківській (22), Дніпропетровській (22),
Запорізькій (6), Луганській (10) і Полтавській (9) областях. Навесні 2015 року, в розпал
військового протистояння на Сході України, мережа Брусничка прийняла рішення про
закриття 54 об’єктів, розташованих на непідконтрольній українській владі території. В
результаті у неї залишився 101 магазин в Україні. У 2018 році рітейлер відкрив шість
маркетів у Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
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Останній торговий об’єкт, про відкриття якого повідомляла компанія, розпочав
роботу 18 лютого 2019 р. на Центральному автовокзалі Дніпра. До активів Брусничка також
відносяться розподільчі центри. Як повідомляла сама компанія в квітні 2018 р, на той час
загальна площа складських приміщень торгової мережі становила близько 10 000 кв. м.
Кадрова кадриль. З моменту утворення мережі – з 2006 року – компанією п’ять
років керував Микола Алексєєв, якого з 11 березня 2011-го змінив Дмитро Кулик, який
раніше тривалий час обіймав посаду генерального директора мережі АЗС Паралель, що
також належить групі СКМ. Йому вдалося протриматися на посаді гендиректора до 29
березня 2016 року, коли обов’язки глави Український рітейл взяв на себе Сергій Бєляєв,
який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії. До цього ж топ-менеджер
працював фінансовим керівником кримського підрозділу енергетичного холдингу ДТЕК.
Але вже 6 червня 2016 року СЕО мережі Брусничка був призначений Валдас Пузерас. Втім,
менш ніж через рік – 20 квітня 2017 року – експат залишив посаду, а його в ролі в.о. знову
змінив Сергій Бєляєв, який пізніше став повноправним директором мережі. Остання зміна
керівництва в компанії відбулася 14 травня 2019 року, коли пост генерального директора
прийняв колишній топ-менеджер Фуршет Олександр Янішевський. Співзасновник «Служби
розвитку рітейлу» Денис Піддубський наголошує, що історія мережі Брусничка – це
калейдоскоп найрізноманітніших команд і топ-менеджерів, які з великою швидкістю
змінювали один одного в кріслах. «Одних прибирали за зловживання, інших – за
недостатню ефективність, третіх – через економічні кризи та пов’язані з ними масштабні
скорочення. Велика частина керівників приходила з непрофільного бізнесу, не маючи
практичних навичок управління процесами роздрібної мережі. Судячи з повідомлень
колишніх співробітників і контрагентів, які працювали з компанією в різні роки, в
Брусничка, зрозуміло, були окремі професіонали і ефективно працюючі підрозділи, але так і
не сформувалася єдина командна робота і стійка орієнтація на загальний амбітний
результат», – говорить Піддубський. Наслідком цього стала стагнація компанії. За даними
дослідницької компанії GT Partners Ukraine, в той час як лідери українського ринку
продуктового роздробу стрімко збільшували обсяги виручки в останні кілька років, доходи
торгової мережі Брусничка практично не зростали. Так, товарообіг Брусничка за 2016 і
2017 роки склав по 2,9 млрд грн з ПДВ, а в 2018 році несуттєво зріс – до 3,1 млрд грн. На
думку Дениса Піддубського, нинішнє рішення про згортання торгової мережі в першу чергу
пов’язано з тим, що для групи СКМ компанія Український Рітейл завжди виглядала, як
непрофільний актив, і довгострокове професійне управління нею не провадилося.
Погоджується з експертом і директор GT Partners Ukraine Ігор Гугля: «З роками стало видно,
що рітейл був очевидно не флагманським бізнесом СКМ. У порівнянні з інвестиціями в
металургію, енергетику і медіа, роздрібний напрям СКМ був не в пріоритеті», – говорить
він. Зараз магазини мережі поступово закриваються. Денис Піддубський не виключає, що
рітейлер прийме рішення залишити кілька найприбутковіших магазинів. «Але, швидше за
все, вже через кілька місяців Брусничка повністю перестане існувати», – вважає
співзасновник «Служби розвитку рітейлу». При цьому Ігор Гугля впевнений, що ймовірність
продажу мережі є вкрай низькою. «Всю мережу повністю продати навряд чи вдасться – аж
надто багато є сумнівних локацій у Брусничка, які не в змозі давати нормальну виручку. До
того ж, у них лише мала частка власних приміщень, а левова частина – орендовані
майданчики», – зазначає експерт. Що стосується можливих кандидатів на звільнені локації,
то за словами директора GT Partners Ukraine, в Дніпропетровській області приміщення
можуть зайняти Varus і АТБ, в Харківській – АТБ, Digma і Чудо-маркет, в Запорізькій – Varus,
АТБ і Економ +, в Полтавській – АТБ і МаркетОПТ, в Луганській – АТБ і Сім’я, а в Донецькій –
АТБ, Щирий Кум, Дзеркальний, Чудо маркет і Сім’я. В той же час, Денис Піддубський каже,
що на локації можуть претендувати не тільки продуктові, а й drogerie-мережі, а також
несистемний рітейл. «У якісь з приміщень встигнуть зайти більш активні конкуренти, такі
як EVA, Varus або МаркетОпт, але власники більшості об’єктів просто перездадуть їх
немережевим магазинам або підприємствам сфери послуг. Ринок рітейлу, який щодня
розвивається, швидко поглине цю мережу, яка так і не змогла стати стійко успішною», –
резюмує консультант.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Varus відкрив новий супермаркет
в Кривому Розі
27.08.2019

Рітейлер Varus продовжує динамічне масштабування мережі
магазинів: новий супермаркет компанії відкрився в самому центрі Кривого
Рогу. Про це повідомляє портал rau.ua
Торговий об’єкт розпочав роботу 22 серпня за адресою пр.Поштовий, 25. Магазин
зайняв площу в 360м² і став уже 16 для компанії у Кривому Розі. На полицях супермаркету
можна знайти близько 3 000 найменувань продукції серед яких: свіжі овочі та фрукти,
молочні продукти, широкий вибір напоїв, м’ясо і риба, а також смачні сендвічі та апетитні
снеки, приготовані кулінарами Varus. Також на території магазину є окрема зона, де можна
насолодитись смаком улюбленої кави. Маркет працюватиме щодня з 7:00 до 22:00, а
обслуговувати відвідувачів торгового об’єкту буде 4 каси. Нагадаємо, національна мережа
супермаркетів Varus представлена на ринку продуктового роздробу України компанією
Омега. Перший супермаркет мережі відкрився в 2003 році в Дніпрі, а зараз вона нараховує
74 магазини у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Павлограді, Кам’янському, Нікополі,
Новомосковську, Марганці, Долинській, Першотравенську, Вишгороді та Броварах. Загальна
торговельна площа мережі становить 77 830 кв. м, кількість співробітників – більше 8 000.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
В мережі дискаунтерів АТБ новий
маркетинг-директор
28.08.2019

Директором з маркетингу мережі магазинів АТБ призначений Валерій
Бондар, який раніше працював в мережах супермаркетів Клас, Varus і
Брусничка. Про це Валерій Бондар написав на своїй сторінці в соціальній
мережі Facebook.
Раніше, в серпні цього року, він залишив посаду маркетинг-директора харківської
мережі супермаркетів Клас. Його досвід роботи в рітейлі також включає мережі магазинів
Varus і Брусничка, в яких топ-менеджер керував відділами лояльності. До приходу в
роздрібну торгівлю Валерій працював аналітиком CRM в футбольному клубі Шахтар
(Донецьк). Нагадаємо, в серпні пост директора з маркетингу мережі магазинів АТБ залишив
Костянтин Мельников, який пропрацював в найбільшій українській мережі магазинів
близько 10 років. Як писав портал MMR, він збирається зайнятися реалізацією особистих
проектів. Видання також відзначало, 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. Довідка. АТБ-Маркет – найбільша в
Україні мережа магазинів. Станом на кінець першого півріччя 2019-го вона налічувала 1022
магазини в більш ніж 260 населених пунктах країни. Товарообіг мережі за 2018 рік склав
103,6 млрд грн. У першому півріччі 2019 року компанія збільшила товарообіг на 23% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 59,4 млрд грн (з ПДВ).
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Від бананів до вина: як Сільпо розвиває
напрямок власного імпорту
28.08.2019

Як мережа Сільпо розвиває напрямок власного імпорту, з яких країн
постачає найбільше продукції, за рахунок чого стала найбільшим
імпортером вина в Україні та чому планує поставляти продукцію й іншим
рітейлерам.

За останні 5 років український рітейл багато в чому змінився: із заповненням ринку і
зростанням конкуренції торговельним мережам довелося розвиватися, пропонуючи
відвідувачеві більш комфортні й красиві магазини, нові послуги та сервіси, а також кращі
ціни і розширений асортимент. Одним з трандсеттерів таких змін стала група Fozzy, що
об’єднує цілу низку торгових мереж. Серед активів компанії в рітейлі оптові гіпермаркети
Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому Фора, дискаунтери Thrash!, фармацевтичні
супермаркети Біла ромашка, магазини персональної електроніки Ringoo. А флагман групи –
мережа Сільпо – взагалі став прикладом по-справжньому сервісної компанії, орієнтованої
на потреби і бажання свого клієнта.
Крім високого рівня сервісу і унікальних концептів нових супермаркетів, рітейлер не
перестає дивувати різноманітністю товарів, зокрема – зарубіжних. Розширення
асортименту продукції іноземного виробництва в магазинах компанії багато в чому стало
можливим завдяки роботі департаменту власного імпорту Сільпо. У бліц-інтерв’ю RAU
керівник департаменту Світлана Щегрикоич розповіла, як мережа розвиває напрямок
власного імпорту, з яких країн завозить найбільше продукції, за рахунок чого стала
найбільшим імпортером вина в Україні та чому планує поставляти продукцію й іншим
рітейлерам.
– Розкажіть, яка географія власного імпорту Сільпо? Скільки зараз у компанії
зарубіжних виробників-партнерів?
– Зараз постачаємо товари з 65-ти країн світу, в нашому портфелі – близько 900
виробників. Імпортуємо абсолютно все, що можемо продавати в Україні, або
використовувати на наших виробництвах: від продуктів харчування до non-food категорії.
– Тобто, постачаєте товар не тільки в Сільпо, але й на виробництва групи?
– Продукція власного імпорту представлена в усіх продуктових мережах групи, а
також використовується в інших бізнес-напрямках Fozzy, в тому числі – в ресторанах.
Наприклад, коли ми відкривали піцерію Positano, яка нещодавно увійшла до топ-30
найкращих піцерій світу, то у нас були дуже жорсткі вимоги до продукції, що постачається.
Зокрема, до борошна, яке використовується для приготування тіста, до томатів для піци.
Майже вся продукція для закладу підбиралася за кордоном відповідно до рекомендацій
бренд-шефа Positano Марко Черветті.
– З якої країни завозите найбільше продукції?
– З Італії, там розташовано близько 150 виробників, з якими співпрацюємо. Це
гастрономічна країна, а самі італійці в хорошому сенсі слова дуже «повернені» на їжі. Там
багато виробників, які дотримуються традицій і національних рецептів. Незважаючи на
складності конкуренції в світі масового виробництва, вони не сходять з цього шляху і
роблять продукт найвищої якості.
– У яких товарних категоріях найбільш сильний власний імпорт Сільпо?
– Насправді зараз вже складно однозначно відповісти на це питання – у нас ціла
низка сильних категорій. Так, за останні роки нам вдалося істотно підсилити позиції в
імпорті риби та морепродуктів. Також ми сильні в категорії фруктів і овочів: самостійно
імпортуємо банани та інші екзотичні фрукти, яких не вистачає на території України. У нас
хороша експертиза в сирах, в шоколаді, в чаї. Імпортуємо широкий асортимент пива, в
зв’язку з чим навіть проводимо власний фестиваль Beer Master Day. Останнім часом почали
займатися імпортом зеленої кави і обсмажуємо її самостійно. Ну а по вину ми й взагалі
імпортер №1 в Україні.
– Хіба найбільшим імпортером вина в Україну є не GoodWine?
– Якщо дивитися на асортимент і кількість найменувань, що поставляються
GoodWine, то вони, безсумнівно, більші за наші. Це логічно, адже у нас різна специфіка
бізнесу. Але в розрізі обсягів поставок вина ми найбільші в країні. Практично все
закордонне вино, яке ми продаємо на полицях своїх магазинів – це власний імпорт, в
основному – сегмента мас-маркет, доповненого невеликим асортиментом нішевих і
преміальних позицій. Працюємо з низкою виробників з Іспанії, Італії та Франції, які
повністю покривають потреби наших клієнтів.
– Товар, що імпортуєте в Україну, використовуєте тільки в своїх магазинах і
виробництвах, не працюючи на В2В-сегмент?
– Поки що у нас немає системної взаємодії з В2В, але ми розглядаємо можливість
співпраці з іншими українськими компаніями, в тому числі – з рітейлерами. Справа в тому,
що раніше ми дуже цінували наш ексклюзив і хотіли, щоб власний імпорт продавався лише
в наших магазинах. Однак розуміємо, що багато підприємців (особливо це помітно в Харкові
та Дніпрі) вже давно купують імпортовану нами продукцію в оптових гіпермаркетах Fozzy
Cash & Carry, після чого представляють її в своїх магазинах. Опиратися цьому безглуздо,
тому зараз ми більш відкриті до такого виду співпраці.
– Як Сільпо планує розвивати власний імпорт: в яких ключових категоріях хотіли б
посилити свої позиції, які пріоритети для себе ставите?
– В першу чергу ставимо для себе ті пріоритети, які важливі для наших гостей. Ми
завжди були і залишаємося трандсеттерами на території України. Постійно аналізуємо
поведінку споживачів, шукаємо продукти, які стають популярними в інших країнах. Зараз у
нас досить сильний портфель товарів власного імпорту і ми не відчуваємо прогалин в будьякій категорії. Але як тільки виникають якісь зміни на ринку, ми відразу ж на них реагуємо.
Кожен раз, коли приїжджаємо на міжнародну виставку, знайомимося з новими
виробниками, привозимо 10-20 нових проектів і беремо їх в роботу.
– Сільпо – приклад успішної роботи рітейлера в напрямку власного імпорту. У чому
запорука успіху?
– Думаю, що запорука успіху будь-якої справи, в тому числі й нашої – це команда і
чітке бачення єдиної мети. Ми ставимо перед собою ціль задовольнити нашого гостя: будьяке бажання, яке у нього є або може виникнути, має бути нами реалізовано. Тому ми
постійно знайомимося з новими виробниками, щоб знайти товар кращої якості. І
проводимо тривалі переговори, щоб цей товар був представлений за справедливою ціною.
Завдяки цьому в більшості випадків ціни на наших полицях не вищі, ніж в країні
походження. Наші покупці цінують це і голосують за нас гаманцем.
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

 NOT-FOOD

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)
 CLOTHES & SHOES (ОДЯГ. ВЗУТТЯ)

 EQUIPMENT RETAIL

До кінця року Vodafone Retail відкриє
до 50 магазинів

В H&M назвали дату открытия третьего
магазина в Украине
15.08.2019

Шведская компания H&M откроет 12 сентября третий магазин в
Украине, который будет расположен в киевском торговом центре River
Mall на Днепровской набережной. Об этом сообщает biz.liga.net
"Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз
бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых
оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в
ноябре 2017 г. c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга", говорится в сообщении пресс-службы компании Colliers International, которая выступает
эксклюзивным брокером этого открытия. В новом магазине, в частности, будет
представлена линия H&M MAMA и, впервые в Украине, мужская линия H&M Sport. Как и во
всех магазинах H&M в мире, в ТРЦ River Mall будет установлен бокс для сбора одежды и
текстиля. Любой желающий может принести пакет с ненужными вещами на переработку и
взамен получить купон на скидку. Первый магазин H&M в Украине открылся в августе
прошлого года в киевском ТРЦ Lavina Mall, а спустя два месяца - в столичном ТРЦ Sky Mall.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть
в Украине до 10 магазинов

Кадрові зміни в Цитрус: пішов СЕО і змінився
маркетинг-директор
21.08.2019

22.08.2019

ООО "Нью Йоркер Украина" (Киев), развивающее в Украине немецкую
сеть одежды и обуви New Yorker, открывает магазин в ТРЦ River Mall на
Днепровской Набережной, 12, в Дарницком районе Киева.
Магазин разместится на втором этаже объекта и займет 1,1 тыс. кв. м. Торговая
точка станет четвертой в Киеве и десятой в Украине. Сеть New Yorker развивается в
Украине с 2011 г. По данным сайта компании, на 22 августа 2019 г. сеть насчитывает девять
магазинов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Сумах. На международном
рынке New Yorker представлен более чем 1 тыс. магазинов в 40 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Власник бренду Zara відкриє сім магазинів
в ТРЦ River Mall
23.08.2019

Іспанська ритейл-оператор Inditex Group відкриває сім нових
магазинів мережі загальною площею 7,4 тис. кв. м в новому ТРЦ River Mall у
Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У число нових об'єктів входять найбільший в країні двоповерховий магазин Zara
площею 3,5 тис. кв. м, Zara Home (529 кв. м), Massimo Dutti (678 кв. м), Pull & Bear (798 кв. м),
Oysho (408 кв. м), Bershka (932 кв. м), Stradivarius (557 кв. м). В цілому до кінця 2018 року
Inditex Group налічувала в Україні 65 магазинів, зокрема, таких брендів, як Pull & Bear (14),
Zara (9), Zara Home (2), Massimo Dutti (6), Bershka (14), Stradivarius (12), Oysho (7) і Uterque
(1). Inditex планує восени-взимку 2019 роки запустити онлайн-продаж бренду Zara в
Україні. Inditex Group заснована в 1963 році. Об'єднує понад 7 тис. магазинів у 91 країні під
брендами Zara, Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius і Uterque. В
Україні Inditex Group представлена з 2008 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 SPORT & OUTDOOR (СПОРТИВНІ ТОВАРИ)

Топ-10 рітейлерів спорттоварів в Україні
за кількістю магазинів
20.08.2019

Компанії Sportmaster, Adidas, Мегаспорт, Марафон, Епіцентр К та інші
компанії, які управляють найбільшою кількістю магазинів спорттоварів в
Україні. Про це пише видання rau.ua
Асоціація рітейлерів України спільно з Commercial Property представляють
спецпроект, присвячений ринку рітейлу спортивних товарів в Україні. Ми зібрали
інформацію про найбільших учасників ринку, темпи їх розвитку, представленість
операторів сегменту в торговельних центрах та багато іншого. RAU публікує першу частину
матеріалу, присвячену найбільшим торговельним мережам спорттоварів, представленим в
Україні. Повна версія матеріалу опублікована в друкованій версії журналу Commercial
Property за серпень. Для складання рейтингу найбільших мереж магазинів використані дані
з відкритих джерел, а також інформація, надана учасниками ринку. Як бачимо, чотири з
п’яти найбільших рітейлерів спорттоварів працюють в Україні ще з 90-х років. Виняток –
Епіцентр К, який всього за кілька років зумів вивести мережу магазинів Intersport в топ-5 за
кількістю торговельних точок. При цьому в планах компанії розширити мережу до 50-ти
магазинів вже до 2020 р. Лідером рейтингу за кількістю магазинів стала компанія
Спортмастер-Україна. У той же час, з 83-х магазинів компанії 56 працюють по франшизі, а
безпосередньо в управлінні рітейлера перебуває 27 об’єктів. Без урахування
франчайзингових точок найбільшим за кількістю магазинів в Україні стає підрозділ
німецького гіганта Adidas. Компанія Адідас-Україна розвиває в країні магазини під
брендами Adidas і Reebok, об’єднуючи понад 70 монобрендових точок. Третій за величиною
гравець – українська компанія Мегаспорт, заснована ще в 1992 році. Розвиток роздрібної
мережі вона почала в 1994-му з відкриття магазинів у Вінниці та Одесі. Тепер же рітейлер
об’єднує 44 торгових об’єкти в 26-ти містах країни, а також інтернет-магазин. Слід
зазначити, що всі великі гравці ринку спеціалізуються на торгівлі спорттоварами від
найвідоміших світових брендів. Для розуміння масштабів цих виробників, RAU також
зібрала інформацію про найприбутковіші спортивні бренди світу. При цьому в рейтингу
вказані лише ті компанії, дані про прибутковість яких є у відкритих джерелах, а також
представлені в Україні хоча б одним монобрендовим магазином. Тут можна звернути увагу
на декілька відомих брендів, що не увійшли до рейтингу найбільших спортивних мереж
країни. Зокрема, на французький Decathlon, який поки що управляє лише одним торговим
об’єктом в столичному Рітейл Парку Петрівка. Незабаром рітейлер має намір відкрити ще
один магазин в Києві. А в разі прийняття рішення про більш динамічний розвиток в країні,
Decathlon здатний розвиватися досить швидко за рахунок ресурсів материнської компанії.
Інший відомий бренд – Under Armour, який в кінці 2017 року в Україну вивела компанія MD
Fashion. З момента дебюту бренду його мережа розширилася до 13 торгових точок в країні
й при збереженні темпів розвитку вона може увійти до топ-10 найбільших вже найближчим
часом. Ще два відомих світових бренди в Україні розвиває один з провідних fashionрітейлерів країни – компанія Intertop Ukraine. Йдеться про американські Skechers і The
North Face. Останній з’явився на українському ринку зовсім нещодавно – дебютний магазин
бренду в країні Intertop Ukraine відкрила в столичному ТРЦ River Mall, який розпочав
роботу в серпні. Повний огляд українського ринку рітейлу спорттоварів з аналітикою,
експертними коментарями та прогнозами розвитку читайте в журналі Commercial Property.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua

55

15.08.2019

Компанія Vodafone Retail до кінця 2019 р. планує управляти мережею
з близько 300 фірмових магазинів. Про це заявив директор компанії
Vodafone Ukraine Денис Поздняков, повідомляє кореспондент НВ Бізнес.
"Перший магазин був відкритий у лютому 2018 р.", - розповів Поздняков. Останній
рік компанія розвивалася динамічно і в деякі дні відкривалося до 8 магазинів мережі. Суму
інвестицій в розвиток власної роздрібної мережі Поздняков не назвав, але повідомив, що це
поки інвестиційний проект. Зараз Vodafone Retail управляє власною мережею з 243
фірмових магазинів, плануючи збільшити її до кінця року до 300. У 2020 році ритейлер
планує посилити роботу над ефективністю роботи торгової мережі. Від франчайзингової
мережі компанія не планує відмовлятися. Зараз вона нараховує 360 магазинів. Раніше
повідомлялося, що абоненти Vodafone зможуть користуватися електронним кабінетом
платника податків у смартфоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

У мережі магазинів гаджетів та електроніки Цитрус відбулися чергові
кадрові зміни: замість Вадима Танченко керівництво компанією прийняв
один з топ-менеджерів. Про це пише rau.ua
Як повідомило RAU джерело в компанії та підтвердили учасники ринку, в мережі
магазинів також призначений новий директор з маркетингу. «Вадим Танченко більше не
займає посаду генерального директора Цитрус. На пост маркетинг-директора призначений
Андрій Мінєєв», – повідомив співрозмовник RAU. Як уточнив Микита Коваленко, директор з
комунікацій Цитрус, в компанії відмовилися від посади гендиректора, реформували
маркетинг, комунікації та клієнтський сервіс: “Трансформація компанії тривала протягом
усього 2019 і триває. Обов’язки генерального директора перерозподілені між комерційним,
виконавчим і операційними директорами компанії для поліпшення взаємодії між усіма
командами та проектами“. Нагадаємо, Вадим Танченко очолив Цитрус в серпні 2018 р. До
цього він працював в компанії шість років: був територіальним керуючим Харківського
регіону, потім – директором Київського регіону та операційним директором. На посаді СЕО
він змінив Олександра Погорєлова, який пішов з Цитрус, не пропрацювавши і чотирьох
місяців. До нього посаду СЕО займав Віталій Кузнєцов, який також очолював компанію
нетривалий період часу – всього сім місяців. Причини чергових кадрових перестановок в
Цитрус не коментують і офіційно поки що не підтверджують. Що стосується Андрія
Мінєєва, то він змінив Станіслава Андрєєва, який виконував обов’язки маркетингдиректора після того, як компанію покинула Надія Фоміна. Що цікаво, це вже не перша
каденція топ-менеджера в мережі Цитрус. З жовтня 2016 року по серпень 2017-го він
керував компанією на посаді СЕО. За час роботи в рітейлі топ-менеджер також займав різні
керівні посади в мережах магазинів О’КЕЙ, Караван, EVA і Fozzy Group.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Рітейлер Секунда відкрив перший магазин нового
формату Casio G-Shock Store
23.08.2019

Мережа магазинів Секунда відкрила перший концептуально новий
формат магазину Casio G-Shock Store у київському торгово-розважальному
центрі River Mall. Про це повідомила прес-служба ГК Фокстрот.
До активів якої відноситься мережа Секунда, новий магазин компанії на Дніпровська
набережній, 12 став уже 39-м для рітейлера в Україні. «Саме в цьому ТРЦ Секунда відійшла
від традицій бути майданчиком для всіх брендів одночасно і представила колаборацію з
провідним брендом на світовому ринку технологічних і надійних годинників. Від ідеї до
реалізації все у цьому магазині зроблено командою Секунди», – прокоментував відкриття
виконавчий директор мережі Андрій Острогляд. Співзасновник групи Фокстрот Валерій
Маковецький відзначив, що саме з бренду Casio в 1993 році починалася історія мережі
Секунда. «Це новий рівень розвитку, коли мережа вперше в Україні представляє подібного
роду проект, підтверджуючи, що лідирує не тільки за кількістю торговельних точок, а й в
ідеях, концепціях роботи зі світовими виробниками і покупцями», – зауважив Маковецький.
В компанії також підкреслили, що атмосфера і дизайн інтер’єру в магазині передає стиль і
філософію бренду Casio. Кількість SKU магазину – 900 моделей наручних годинників – це
ексклюзивний для України преміальний асортимент G-shock, Edifice і Pro Trek. Не забули в
мережі й про любителів класичних та інноваційних годинників: в магазині також
представлені моделі від американських, швейцарських та інших європейських виробників.
Наразі в компанії готуються до свята відкриття з акціями та подарунками, який співпаде з
Grand Open нового ТРЦ River Mall. Довідка. Торгова мережа Секунда вже 26 років є одним з
лідерів на ринку годинників в Україні за кількістю торгових точок. Стартувавши з бренду
Casio, Секунда вийшла на рівень національного рітейлера і сьогодні представлена 39
магазинами по всій території України від Львова до Сєвєродонецька. На сьогоднішній день
середня торговельна площа магазину становить 50 кв. м (максимальна – понад 100 кв. м).
Мережа впевнено продовжує відкривати магазини в містах-мільйонниках в сучасних ТРЦ з
хорошим підбором операторів і розвиненою сферою розваг. Група компаній Фокстрот
розвиває бренди Фокстрот. Техніка для дому (рітейл побутової та електронної техніки) і
Секунда (годинниковий рітейл), а також DEPO‘t Center і Fantasy Town (управління
нерухомістю в ГК Фокстрот). Співзасновники групи компаній – Геннадій Виходцев
(генеральний директор) і Валерій Маковецький (голова наглядової ради).,
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Люксоптика стає супермаркетом: нова
бренд-стратегія мережі

Сеть «33м2» готовит пилотное открытие
в Кировогорадской области
22.08.2019

Нова стратегія мережі Люксоптика: запропонувати клієнтам окуляри
і оправи на будь-який смак і гаманець. Нова стратегія і комунікація
Люксоптика була розроблена креативним агентством Bart & Fink.
Перший етап стартував на національних телеканалах, як відео-зізнання в любові до
всіх, хто носить окуляри. «Перш за все, ми зрозуміли, що це той рідкісний випадок, коли на
рівні стратегії не потрібно шукати нішу, а можна і потрібно говорити речі, характерні для
всієї категорії. Далі були стратегії дантистів, які в якийсь момент почали замість слів
«приходьте до нас за здоровими зубами» говорити «приходьте за красивими усмішками».
Ну а визначальним моментом в розробці стратегії стало спілкування з головним лікарем
мережі Люксоптика: людиною, яка може годинами захоплено розповідати про окуляри і
очкариків, і подумав, – та це ж і є Люксоптика. Так народилася концепція «ми любимо вас,
очкарики», – ділиться концепцією власник і креативний директор Bart & Fink Олег Томін. «У
цьому році 25 років як Люксоптика займається окулярами. Ми знаємо все про окуляри. І
так, ми в компанії обожнюємо окуляри, вважаємо їх найпрекраснішим аксесуаром і знаємо,
що люди в окулярах абсолютно прекрасні. Ми пропонуємо світові бренди, виробляємо
оправи та лінзи під власними торговими марками для того, щоб кожен міг собі дозволити
те, що йому подобається. Спасибі Bart & Fink, що разом з нами стали одержимі окулярами і
створили такий емоційний ролик», – коментує маркетинг-директор мережі Люксоптика. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережа магазинів товарів для дому і
трендових девайсів SET UP
23.08.2019

У Києві відкрився перший об’єкт нового рітейлера SET UP: засновник і
головний виконавчий директор компанії Олександр Галай розповів про
початок бізнесу та стартові інвестиції.
Щороку в Україні з’являються десятки нових рітейл-проектів. Успіху досягають
одиниці, а більшість розчиняються в океані одноманітних магазинів. Часто навіть проекти з
цікавим і незвичайним на перший погляд концептом можуть не досягти запланованих на
старті показників. Одним не вистачає інвестицій для підтримки темпів розвитку, іншим не
вдається домовитися про прийнятні орендні ставки. Причин може бути багато, але
результат, як правило, один – закриття бізнесу. Дотримуючись однієї з місій Асоціації
рітейлерів України – допомагати розвиватися молодим українським рітейл-компаніям –
портал RAU веде спецпроект New Retail. У циклі публікацій ми розповідаємо про нові
проекти, які з нашої точки зору є перспективними і заслуговують на увагу цільової
аудиторії порталу – власників і топ-менеджерів рітейл-бізнесу, їх постачальників,
представників девелоперських компаній, орендодавців та інвесторів. Якщо ви хочете, щоб
про вас дізналися партнери, споживачі, інвестори та готові розповісти про свій бізнес –
пишіть нам на news@rau.ua, й історія вашої компанії може з’явитися на сайті RAU. Чергова
публікація проекту присвячена мережі магазинів SET UP. В середині 2019 року її заснував
колишній топ-менеджер мереж Нова Лінія, Епіцентр та Червоний Маркет Олександр Галай.
Компанія відкрила перший магазин в Києві на вулиці Теодора Драйзера, 8, а тепер планує
динамічне масштабування мережі. Про старт бізнесу, інвестиції в проект, специфіку і
конкурентні переваги концепту, а також про багато іншого RAU розповів засновник
проекту і СЕО мережі SET UP Олександр Галай. Далі його розповідь від першої особи.
Основний асортимент магазину складається з товарів повсякденного попиту: косметика,
парфумерія, білизна, іграшки, канцелярія, товари для дому, і різноманітні трендові товари,
в тому числі – IT-девайси. Ми не заходимо в певну нішу, намагаючись виробити свій
власний стиль. З одного боку, у нас є стандартна група drogerie (господарська і побутова
хімія, косметика, парфумерія), з іншого, у нас досить широкий асортимент товарів для дому,
нижньої білизни, гаджетів, в тому числі дрібна побутова техніка, інструменти та інше. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Директором з розвитку JYSK Україна призначений колишній
топ-менеджер Люксоптики і Groupe SEB

16.08.2019

Херсонская сеть строительных супермаркетов «33м2» готовит
открытие первого объекта в Кировоградской области. Торжественное
открытие магазина сети «33м2» состоится 17 августа.
В день открытия супермаркета сети «33м2» ритейлер традиционно планирует
масштабную развлекательную программу, а также конкурсы, ценные призы и акционные
предложения для посетителей. Отметим, что в ассортименте DIY-ритейлера представлено
больше 65 000 наименований товаров в следующих товарных группах: сантехника,
строительные материалы, инструменты, электрика и декоративное освещение, посуда,
бытовая химия, текстиль, автотовары, бытовая техника, туризм и отдых, мебель, двери,
товары для детей, зоотовары. Напомним, что это будет первое открытие этого ритейлера в
текущем году, а последний магазин «33м2» открылся в сентябре 2018 г. в Павлограде
Днепропетровской области. В целом, по состоянию на конец первого полугодия сеть
«33м2» насчитывала 30 строительных супермаркетов, расположенных в Херсонской,
Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Юрій Кузьм’як, Leroy Merlin Україна: Звичні
ринки йдуть в минуле
28.08.2019

Директор групи закупівель Leroy Merlin Україна розповів про
майбутнє рітейлу та cучасні технології продажу матеріалів для будівництва.
Про це повідомляє портал rau.ua
Директор групи закупівель Leroy Merlin Україна Юрій Кузьм’як в інтерв’ю порталу
Delo.ua розповів, що ще п‘ять років тому мало хто в рітейлі знав про омніканальність. Бізнес
будувався навколо класичної моделі торгівлі або e-commerce. Але зараз все змінюється і
торговці все частіше говорять про Phygital-комерцію (physics + digital), тобто поєднання
традиційної та цифрової комерції. RAU вибрав найцікавіше із розповіді топ-менеджера.
Ринок на підйомі. Ринок будматеріалів динамічно розвивається після серйозного
падіння у 2014 р. За різними оцінками, він приростає на 11-14% на рік. Цьому сприяли три
фактори: рекордна кількість побудованого житла (Україна за кількістю нових квартир на
1000 населення увійшла до списку лідерів в Європі), держпрограми з енергоефективності
та теплозбереження, а також загальне покращення споживчих настроїв населення.
Наприклад, тільки минулого року було укладено близько 500 000 угод з купівлі-продажу
житла на вторинному ринку. Все це створює додатковий попит на будматеріали.
Світові тренди в українській торгівлі будматеріалами. Насамперед — це персоналізація. Вже зараз деякі рітейлери готові запропонувати кожному клієнту спеціально
підібрану для нього пропозицію товарів та послуг. А вже найближчим часом — ексклюзивний персоналізований товар. Враховуючи, як швидко розвивається 3D-друк, клієнт зможе
замовити персоналізовану річ, яка буде швидко виготовлена та доставлена йому додому. І
це буде щось унікальне, створене саме під його потреби. Друга тенденція — сензитивність,
тобто чутливість до ціни. Коли клієнт готовий платити за певні функції товару і обирає те,
що для нього є найкориснішим. Третій тренд — екологічність. В Україні зростає кількість
відповідальних споживачів, тому в Leroy Merlin ви не знайдете шиферу, у виробництві
якого використовується азбест. Також ми не продаємо гліфосат — речовину, яку використовують у боротьбі з бур’янами, які заборонені в Європі, але поки що дозволені в Україні.
Нові технології продажів. Уявіть, що говорите своєму голосовому помічникові:
“Алекса, замов мені клей для плитки”. І одразу виникає запитання: за якими алгоритмами
буде обиратись товар? Необхідність аналізу цих алгоритмів виникне дуже швидко. Вона
матиме серйозний вплив на переформування рітейлу та перегляд пропозицій від
операторів ринку. Так, в Україні — це ще екзотика, але в Європі та США такі технології вже
набирають оберти. Ще один важливий тренд — побудова підприємств-платформ,
поступове створення цілої екосистеми, в центрі якої знаходиться клієнт. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

28.08.2019

В українському підрозділі данської мережі магазинів JYSK новий
директор з розвитку. Як пише портал Retailers, вакантну посаду зайняв
Роман Свідовський, повідомляє портал rau.ua
Раніше він більше 2,5 років працював в українському офісі Groupe SEB – великому
французькому консорціумі, який виробляє дрібну побутову техніку під ТМ Krups, Moulinex,
Rowenta, Tefal та іншими. Там він відповідав за розвиток роздрібної мережі компанії в
Києві. До роботи в Groupe SEB Свідовський 10 років обіймав посаду регіонального
директора в мережі магазинів Люксоптика. Нагадаємо, в липні цього року посаду директора
з розвитку мережі магазинів JYSK в Україні залишив Іван Омельченко. Він керував
департаментом розвитку мережі з травня 2013 року. З тих пір розмір торговельної мережі
JYSK в Україні зріс майже в п’ять разів – до більш ніж 50-ти торгових об’єктів в країні. Сам
Омельченко в коментарі RAU відзначав, що він йде не тільки з JYSK, але і зі сфери рітейлу
взагалі. «Я пішов у власний проект, не пов’язаний з рітейлом», – уточнив топ-менеджер. До
роботи в JYSK він займав керівні посади в мережах магазинів Centro (2012-13 роки) і
Фокстрот (2005-11). Навесні цього року керівник українського підрозділу JYSK Євген
Іваниця заявив про плани в наступні чотири фінансові роки подвоїти розмір мережі в
країні, збільшивши кількість магазинів до 100. За його словами, в минулому фінансовому
році JYSK відкрив сім магазинів в Україні, а товарообіг компанії збільшився більш ніж на
150% і перевищив 1 млрд грн. Відзначимо, 29 серпня JYSK відкриває відразу два магазини в
Україні: в ТЦ Ашан у Львові та ТРЦ Victory Plaza в Кривому Розі. Новий магазин JYSK у
Кривому Розі розташується на вулиці Лермонтова, 37. Його загальна площа становитиме
1300 кв. м, а в асортименті буде представлено меблі для вітальні, спальні, кухні, ванної
кімнати, декор, текстиль та товари для сну. Також в магазині, який стане другим для
компанії в місті, будуть реалізовані спеціальні виставкові зони з різними композиціями
меблів. Львіський JYSK, площею 1200 кв. м, розпочне роботу на вулиці Чорновола, 16i. Він
стане вже четвертим магазином данської мережі у місті. Тут буде реалізовано просторий та
світлий дизайн концепту 3.0 і встановлено нове обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Два в одному: якими торговими центрами володіють
найбільші рітейлери України
19.08.2019

Більшість компаній вважають за краще не змішувати торгівлю з
девелопментом, наважуючись максимум на покупку або будівництво
приміщень для своїх магазинів. Про це пише видання rau.ua
Зрозуміло, що будівництво торгового центру вимагає набагато більших вкладень,
ніж спорудження одного магазину, нехай і великого. RAU вирішила з’ясувати, якими
торговими центрами, крім власних магазинів, володіють найбільші торгові концерни і
холдинги країни.
Фуршет. Фуршет – власник столичних торгових центрів Променада і Ритм, а також
магазину Галерея мод в ТЦ Променада. ТЦ Променада Центр площею 42 000 кв. м відкрив
свої двері в 2003 році. Він був побудований в форматі «вулиця модних покупок» – магазини
розміщені таким чином, що відвідувачам зручно поєднувати покупки з прогулянкою. У
тому ж році Фуршет ввів в експлуатацію районний ТЦ Ритм на 10 000 кв. м. Мережа
роздрібної торгівлі Фуршет заснована в 1992 році. На кінець I кварталу 2019 року, за
даними компанії GT Partners Ukraine, мережа складалася з 64-х магазинів в 15-ти регіонах
країни. До кінця року рітейлер планує закрити 12-13 магазинів. Мережа також має власні
м’ясопереробні, пельменні, кондитерські, кулінарні, рибні виробництва та пекарні.
Ключовий акціонер – Ігор Баленко.
Ашан. Французький рітейлер Auchan прийшов в Україну в 2007 р. Перший
гіпермаркет-дискаунтер був відкритий в Києві на початку 2008 року. Французи відразу
стали розвивати обидва напрямки – торгівлю і девелопмент, правда, двома різними
підрозділами. Будівництвом гіпермаркетів займається міжнародний девелопер Ceetrus
(ТОВ “Сітрас Україна”, раніше Immochan), що входить в холдинг Auchan. Станом на вересень
2018 року Ceetrus Ukraine керував п’ятьма діючими торговими галереями в складі ТЦ Ашан
в Києві і Львові, ТЦ Rive Gauche та Рітейл Парк Петрівка (обидва – Київ). Ще три великих
проекти знаходяться на стадії розробки і реалізації із загальним GLA понад 200 000 кв. м. Це
друга черга ТРЦ Rive Gauche, ТРЦ OVI (Одеса) і Рітейл Парк Петрівка-2. Торгова мережа
Ашан представлена ??в Україні не тільки гіпермаркетами-дискаунтерами, а й класичним
супермаркетом в Дніпрі, а також чотирма точками формату «магазин біля дому» (всі Київ).
З 26-ти діючих магазинів мережі половина знаходиться в столиці. Ceetrus заснована в 1976
році (до червня 2018 року – Immochan). Компанія є глобальним гравцем в області
нерухомості, володіє 393 торговими центрами по всьому світу. Auchan Holding – французька
корпорація, представлена ??в багатьох країнах світу. Номінально є головним структурним
підрозділом Асоціації сім’ї Мюлье. В Україні бізнес сім’ї Мюлье представлено ??також
магазинами спорттоварів Decathlon і магазинами формату DIY Leroy Merlin.

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

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

Велика Кишеня (Рітейл Груп). Компанія вибрала стратегію зведення ТРЦ в
обласних центрах, замахнувшись на будівництво шести об’єктів і логістичного комплексу,
спорудження яких оцінювалося в $285 млн. Починаючи з 2007 р. компанія відкрила ТРЦ
Екватор в Полтаві, Чернівцях та Черкасах. У 2008 році планувалося відкриття ТРЦ у ІваноФранківську, Києві та Донецьку. Черкаський ТРЦ хоч і був першим в місті, не зміг принести
очікуваний дохід, в 2013 році був закритий, а в 2014 році переданий за борги ВТБ Банку. В
результаті холдинг Рітейл Груп нині управляє мережею з семи ТРЦ Екватор загальною
площею: 117 000 кв. м. Вони знаходяться в Полтаві, Рівному, Чернівцях, Івано-Франківську
та три – в Харкові. Рітейл Груп управляє торговими мережами: Велмарт – 27 гіпермаркетів в
Україні і 1 – в Молдові, Велика Кишеня – 21 супермаркет, 1 магазин преміум-формату ВК
SELECT, 15 «магазинів біля будинку» ВК Експрес. Також в управлінні знаходиться мережа
супермаркетів Green Hills Market (Молдова). Ключовий акціонер групи – Роман Лунін.
МегаМаркет. Група АДС, яка розвивала мережу МегаМаркет, одночасно будувала
ТРЦ. Зокрема, в 2009 році в Броварах відкрився ТРЦ Термінал – найбільший в Україні на той
час і з першим аквапарком в столичному регіоні. Через два роки з’явився торговий центр і
готель Космополіт, а ще через два, восени 2013 року – аутлет-центр Мануфактура (GBA – 25
000 кв. м, GLA – 15 000 кв. м). На початку 2017р. власники МегаМаркету Віктор Юшковський
і Олег Вишняков розділили бізнес. Юшковському дісталися у власність ТРЦ Термінал в
Броварах, аутлет-центр Мануфактура, будівлі Мегамаркет на вулицях Антоновича, Сурікова
і на четвертому кілометрі Одеської траси. Також бізнесмен контролює роботу всієї
продовольчої мережі МегаМаркет і кінотеатрів Батерфляй. У листопаді 2018 р. відкрито
новий ТЦ Нивки загальної площею 19 129 кв. м, на території якого працює магазин
МегаМаркет і кінотеатр Баттерфляй, що також належить Юшковському. Торговий центр і
готель Космополіт, розважальний центр Ультрамарин і будівля, в якому розташований
МегаМаркет на Петрівці перейшли в управління Олега Вишнякова.
Novus. Мережа входить в групу БТ Інвест Україна – представництво литовської
компанії BT Invest, яка крім мережі NOVUS, розвиває також будівельну компанію Stolitsa
Group. В її портфель входить дворівневий багатофункціональний комплекс Retroville – 122
729 кв. м, з яких 11 147 кв. м займає бізнес-центр класу «B», а 80 718 кв. м – торговорозважальний центр. Мережа Novus представлена на ринку з 2008 року. З тих пір кількість
торгових точок рітейлера виросла до 42-х маркетів загальною площею понад 170 000 кв. м.
Більшість торгових точок мережі працює в Києві і області (35 маркетів). Серед власників
компанії – громадяни Литви Марина Познякова, Агне Рузгіене і Раймондас Туменас.
Таврія В. В цілому налічується 15 торгових центрів, включаючи поодинокі об’єкти в
містах Хмельницький, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Харків. Мережа
супермаркетів Таврія В використовує два формати торгових точок – торговельні центри і
«магазини біля дому». Перший з них орієнтований в першу чергу на клієнтів, які роблять
тижневі покупки, а другий – на щоденні покупки. Попутно компанія розвиває
девелоперський напрямок бізнесу, керуючи на даний момент кількома великими
торговими об’єктами, в основному в південних регіонах країни. Найбільше власних ТЦ у неї
в «домашньому» регіоні – Одесі. Це торгові центри Маршал, Таіровський, Вузівський,
Аеропортівський, Суворовський, Афіна. Всі вони були побудовані з 2002 по 2005 рік,
зазвичай їх площа не перевищує 10 000 кв. м. У 2007 році відкрився ТЦ Сади Перемоги
площею 27 000 кв. м з делікатес-маркетом. Тоді ж з’явився «іменний» ТЦ Корабельний в
Миколаєві, а слідом за ним ще один ТЦ Таврія В. В березні 2017-го в Одесі був відкритий ТЦ
Альтаіровський. Торгова мережа Таврія В заснована в 1992 році в Одесі. Мережа розвиває
як звичайні супермаркети Таврія В, так і преміальні супермаркети Космос. Згідно з даними
на офіційному сайті компанії, зараз мережа супермаркетів компанії налічує 89 об’єктів
роздрібної торгівлі. Магазини мережі представлені в Києві, Одесі, Миколаєві, Харкові,
Ізмаїлі,
Білгород-Дністровському,
Чорноморську,
Хмельницькому
та
Херсоні.
Співвласниками компанії є брати Борис і Михайло Музальови.
Арсен, Фреш, Союз, Квартал (Група Євротек). Для об’єктів в управлінні «ТРК
«Євротек» його продуктові мережі є якірними орендарями. Супермаркети працюють у
вигляді торгових центрів, де підприємці орендують торгові площі і торгують разом з
компанією Євротек. Серед нових масштабних проектів – будівництво чотириповерхового
ТРЦ на місці магазину Арсен на проспекті Червоної Калини у Львові. Площа ТРЦ після
реконструкції збільшиться більш ніж в п’ять разів – з 6000 до 33 000 кв. м, а GLA торговорозважального центру складе 24 750 кв. м. Як стверджується на сайті девелопера, в його
управлінні перебуває 112 об’єктів по всій Україні загальною площею 250 000 кв. м. ГК
Євротек розпочала діяльність в 1995 році. Розвиває чотири мережі мультиформатних
роздрібних продуктових магазинів: Фреш, Арсен, Союз і Квартал. Має власний логістичний
центр у Львові. Згідно сайту ГК Євротек, компанія володіє 53 торговими точками в 10
містах України і однієї оптовою базою. Ключовий власник групи – Михайло Весельський.
Класс. ТОВ «Укр-Трейд» створення власної роздрібної мережі почало в 2001 році з
відкриття супермаркету «Класс-1» в Харкові. Перший торговий центр Класс був відкритий в
2005 році. У 2010 році відкрився «Класс-7» на проспекті Тракторобудівників, 128. Ще через
рік, у 2012-му з’являються відразу два нові супермаркети – на вулиці Клочківській, 104-а (
«Класс-8») і на вул. Леся Сердюка, 36 («Класс-9»). У них крім продуктів пропонувалися
ювелірні вироби, парфумерія, а на Клочківській також працює фірмовий ресторан «Амато».
Останнє відкриття ТЦ Класс відбулося в 2018 році – в Харкові в районі метро «Холодна
гора». Торгова мережа КЛАСС (Харків) налічує 13 об’єктів, 6 з яких – повноцінні торговорозважальні центри. Також в групу компаній входять магазини канцтоварів Олівець,
дитячих товарів Bambini, товарів для дому Style Home, косметики та парфумерії RUSH,
ресторани Amato і кафе Територія відпочинку. Власник групи компаній – Олександр
Лобановський, який в 2015 році став депутатом Харківської міськради, балотуючись від
партії «Відродження», списки якої на виборах в міськ- і облраду очолював нинішній мер
Харкова Геннадій Кернес.
ЕКО маркет. Девелоперський підрозділ ЕКО-Капітал, управляє чотирма торговими
центрами Європорт: в Києві (біля Південного вокзалу, площа 13 700 кв. м), в Миколаєві
(9800 кв. м), в Сумах (7200 кв. м) і в Херсоні (7200 кв . м). Ці об’єкти і зараз пропонуються до
оренди на сайті рітейлера. Аналогічно пропонуються до оренди площі в ТЦ ЕКО Плюс в
Житомирі площею 5050 кв. м, відкритого в 2005 році. Також навесні 2008 року ТОВ «ЕКО»
відкрило в Полтаві трирівневий торговий центр Паровоз загальною площею 3500 кв. м.
Крім того, за повідомленнями ЗМІ, минулої осені рітейлер придбав роздрібний бізнес
торгового дому Avanta Group (43 магазини Колібріс і 15 франчайзингових торгових точок
АВС маркет), який також розвивав ТРЦ Orange Plaza в м Вараш Рівненській області площею
9000 кв. м. Але на сайті рітейлера інформація про цей ТРЦ відсутня. Супермаркети ЕКОмаркет входять в ТОВ «ЕКО». Всього налічується 115 магазинів в 35-ти містах України. ЕКО,
крім мережі продуктових супермаркетів, об’єднує мережу торгових комплексів ЕКО-маркет.
Всього їх 24, з яких 7 перебувають в столиці. Власник – Святослав Нечитайло. Його родині
належить великий алкогольний холдинг у Східній Європі – Баядера.
Епіцентр. Мережа будівельних супермаркетів спочатку будувала тільки торгові
центри «під себе». Однак тепер вона може похвалитися, принаймні, трьома ТЦ, де присутні і
інші великі орендарі. Це, зокрема, найбільший Епіцентр на Полярній, 20 Д в Києві, площею
105 000 кв. м, відритий в грудні 2014 року. Ще один ТЦ знаходиться теж у Києві на
проспекті Бандери 11 А, який був побудований на місці Альта-Центр (площа 56 000 кв. м).
Він відкритий в березні 2018-го. Також є Епіцентр на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги
в Одеській області (відкритий в 2006 році, площа 66 880 кв. м), де нещодавно почав роботу
супермаркет Сільпо. ТОВ «Епіцентр К» створено в 2003 році, перший гіпермаркет в Києві
відкрився в грудні того ж року. На даний момент компанія володіє 51-м торговим центром
загальною площею в 1,3 млн кв. м. Вісім з них знаходяться в Києві. Належить компанія
Олександру і Галині Герега.
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Фокстрот. Девелоперська компанія Depot Development Group з групи компаній
Фокстрот розвиває мережу торгових центрів Depo’t в Україні. Як раніше повідомляв
керівник ГК Фокстрот Валерій Маковецький, група має намір розширювати портфель
торгової нерухомості в регіонах України шляхом покупки готових об’єктів і будівництва
нових. Мова йде про невеликі ТЦ обласного масштабу, загальна площа кожного близько 10
000 -15 000 кв. м. Поки в портфелі компанії значиться п’ять ТЦ Depo’t: в Кропивницькому,
Лубнах, Миколаєві, Черкасах та Чернівцях. Всі вони демонструють хороші показники
роботи. Група компаній Фокстрот веде свою історію від 1994 р. Depot Development Group –
девелоперська компанія повного циклу (від пошуку земельної ділянки та створення
концепції, до здачі в оренду та подальшого управління готовим об’єктом). Компанія
створена в 2007 р. в складі Фокстрот. Портфель Depot Development Group об’єднує близько
150-ти об’єктів торговельної, офісної та складської нерухомості в Україні та Молдові,
зокрема, магазини Фокстрот. Загальна площа об’єктів в управлінні – близько 260 000 кв. м.
Площа проектів компанії, які в даний час знаходяться на стадії розробки і будівництва –
понад 120 000 кв. м. Засновники компанії – Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.
Varus. Київський торговий центр Метрополіс (побудований в 2005 році, площа
понад 33 000 кв. м) скоро повинен перейти під управління Кропперс Груп, яка входить в
торгово-виробничу корпорацію Ольвія. Зараз під управлінням Кропперс Груп знаходяться
18 об’єктів комерційної нерухомості, в тому числі 16 ТЦ загальною площею 100 000 кв. м.
Зосереджені вони в основному в Дніпровському регіоні. Серед цих об’єктів можна виділити
наступні: ТЦ Варус, Запоріжжя, відкритий в грудні 2009 року. Загальна площа становить
6762 кв. м. Торговий центр формату «щоденної сімейної покупки»; ТОЦ Славутич, Дніпро,
зданий в 2013 році, площа понад 13 000 кв. м; ТК Європа, Дніпро. Загальна площа – 9865 кв.
м. Після реконструкції в жовтні 2011 року перейшов в управління ТОВ «Кропперс Груп» в
новому форматі; Багатофункціональний центр Теrra за адресою м Кам’янське, бульвар
Будівельників, 27 А був відкритий як ТЦ Материк ще в квітні 2008 року. Загальна площа 10
500 кв. м. Перейшов в управління ТОВ «Кропперс Груп» в листопаді 2011 року. З останніх
проектів, реалізованих групою – ТЦ Academ-City в Києві. Тоді інвестиції в проект склали 235
млн грн. Торгово-виробнича корпорація Ольвія створена в 1997 році. В її складі нині
значиться ТОВ «Агора-Рент» (послуги в області складської логістики з 2005 року, володіє
офісно складським комплексом в Дніпрі на 21 800 кв. м складських і 6500 кв. м офіснопобутових приміщень). Також в корпорацію входять будівельна компанія Ольвія,
дистрибуційні та логістична компанія Afina, а також мережа супермаркетів Varus і мережа
дрогері EVA. Бенефіціари компаній – Валерій Кіптик і Руслан Шостак.
OLDI. Мережа будівельних супермаркетів OLDI вирішила побудувати ТЦ в Житомирі.
Загальна площа об’єкта складе 21 000 кв. м, а відкриття заплановане на березень 2020 року.
Якірними орендарями стануть будівельний другий в місті гіпермаркет OLDI, який займе
9000 кв. м, і флагманський магазин однієї з провідних вітчизняних продуктових мереж
Сільпо, який відкриється в новій для компанії концепції. Компанія Торгово-будівельний дім
ОЛДІ була створена в 1994 . З 2004 р. компанія розвиває мережу будівельних гіпермаркетів
формату DIY. Мережа налічує чотири гіпермаркети: два в Києві, в Дніпрі і Житомирі
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Читайте також: Якими заводами володіють
найбільші мережі України >>>

ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

Pokupon веде переговори про продаж сервісу
доставки їжі Raketa — ЗМІ
15.08.2019

Pokupon може продати сервіс доставки їжі Raketa. Про це пише
видання Retailers з посиланням на двох топ-менеджерів на ринку
організованої доставки, знайомих з ходом переговорів.
За словами одного зі співрозмовників, переговори близькі до завершення. CЕО
Pokupon&Super Deal Артем Бритченко від коментарів відмовився. У Eda.ua, Zakaz.ua і Glovo
сказали, що не ведуть переговори з Pokupon про покупку Raketa. У UberEats на запит не
відповіли. Pokupon запустив сервіс доставки їжі в минулому році. Raketa працює в
тестовому режимі в Дніпрі. Маркетинг-директор Pokupon&SuperDeal Дмитро Демченко
заявляв, що кількість замовлень в день - 300, а місячний дохід після року роботи становить
1 млн грн. У Glovo відзначили, що на даний момент не відчувають присутності цієї компанії
на ринку. "Відзначимо також особливість роботи в місті Дніпро - майже всі заклади
зосереджені в центрі і це ускладнює розвиток обох сервісів", - додали в Glovo. З
урахуванням заявленого щомісячного обороту в 1 млн грн, вартість Raketa можна оцінити в
кілька сотень тисяч доларів, прогнозує associate в Chernovetskyi Investment Group і
комерційний директор в Zakaz.ua Євген Нетреба. "Якщо бути точним - до $500 000.
Розрахунок робився, виходячи з річного обороту помноженого на мультиплікатор 1, який
застосовують при оцінці служб доставки з власними кур'єрами", - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Онлайн-агрегатор такси Bolt планирует запустить в Украине
сервис доставки еды. В 2020 году
21.08.2019

Сервис такси Bolt (ранее Taxify) планирует запустить в Украине в
следующем году доставку еды Bolt Food, сообщает ITС с ссылкой на
регионального менеджера компании Тараса Потичного.
В этом году Bolt Food начнет работать в Латвии, Литве и ЮАР, в следующем – на
рынках Европы и Африки. Рестораны и курьеры уже могут изучить условия сотрудничества
на официальном сайте Bolt Food. В Украине сервис такси Bolt запустился осенью 2016 года
и сейчас работает в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Конкуренция на рынке
организованной доставки еды усиливается. За последний год в Украине начали работать
Glovo, UberEats. До конца августа запустится Menu.ua, принадлежащий Menu.ua. Купонатор
Pokupon ведет переговоры о продаже сервиса доставки еды Raketa, который пока работает
на рынке Днепра, но уже осенью расчитывает запуститься в Киеве. Некоторые рестораны
уже не справляются с загрузкой и убирают на время из приложения сервиса некоторые
блюда или же совсем отключаются от сервисов на время пиковой загрузки. СЕО Eda.ua
Евгений Казанцев ранее отмечал, что через 2-3 года в Украине останется два или максимум
три сервиса доставки еды.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Собственник киевских ресторанов Володарский ведет
бизнес в России и Крыму — Олещук

 MEDICINE & HEALTH

27.08.2019

Владелец семьи ресторанов "Тарантино", а также модных киевских
заведений The Burger, The Bar и The Cake Владимир Володарский ведет
бизнес в России, а также оккупированном ею Крыму.
Как отметил политолог Петр Олещук в своем блоге на "Корреспондент", ссылаясь на
открытые данные, в Крыму Володарский контролирует сеть ресторанов — причем не от
своего имени, а через некое ООО "София и К", с которым "Тарантино" имеет общий номер
телефона. При этом политолог подчеркивает, что одним из соучредителей "София и К"
является ООО "Дивали", которое "находится по одному адресу с ООО "Строительная
компания "Киевдизайнбуд", где бенефициаром значится Вадим Иванович Козин, имеющий
честь быть доверенным лицом Володарского". "То есть Володарский через
подконтрольных себе людей ведет ресторанный бизнес на территории временно
оккупированного Крыма", — акцентирует Олещук. В то же время он не только допускает
наличие у человека, ведущего бизнес в Крыму на уже почти 6 году его оккупации,
интересов в РФ, но и доказывает это. "Если начать писать в Гугле названия ресторанов
Володарского с приставкой "Москва", можно быстро найти сайт rucola.com.ru. И речь идет
именно о "Рукколе" из семьи "Тарантино", а не о совпадении названий, ибо ежели пройти
по ссылке, можно увидеть логотип той же "Рукколы", что и в Киеве", — говорится в блоге.
Кроме того, Олещук подчеркивает, что Володарский владеет в России и другим рестораном
— "Крымские каникулы", — связь с которым прослеживается благодаря ресторану
"Баклажан". "Написав в Гугле "Крымские каникулы", увидим ссылку, которая ведет на
страницу "Баклажана" прямо на сайте "Тарантино". А запрос "Крымские Каникулы Москва"
выдает нам ресторан на Арбате. С таким же логотипом, как у когда-то киевских "Крымских
каникул", — акцентирует Олещук. Резюмируя и намекая, что у владельца "Тарантино"
наверняка есть в Москве и другие рестораны, Олещук отмечает: "Володарский намеренно
скрывает свой бизнес в Крыму и России, что свидетельствует о том, что денег там водится
много". "Кроме того, сокрытие московских ресторанов говорит о нежелании Володарского
поддаваться обструкции и необходимости их закрывать. А это не очень вяжется с
предстоящим открытием ресторана The Burger во Львове. Недовольные ведь могут
оказаться и там, и там", — подытоживает он.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 HOTEL & RESORTS

Суд розблокував процес приватизації
Президент-Готелю
21.08.2019

Господарський суд міста Києва розблокував процес приватизації
«Президент-Готелю». Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у
Facebook, передає ukrinform.ua
"Суд своєю Ухвалою скасував забезпечення до позову ПАТ «Президент-Готель», яке
забороняло Фонду проводити дії з підготовки до приватизації, а сам позов про розірвання
договору з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг» суд залишив без розгляду", йдеться в повідомленні. Таким чином, Фонд державного майна та інвестиційний радник
«Конкорд Консалтинг» продовжують підготовку до продажу «Президент-Готелю». Це вже
друга перемога Фонду в судах на шляху з розблокування великої приватизації, вважає
Трубаров. 19 серпня Господарський суд міста Києва припинив провадження у справі про
банкрутство ПАТ «Центренерго». …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
На гостиничном рынке Киева зафиксировано падение доходов:
загрузка и тарифы уменьшились

Национальная детская спецбольница "Охматдет" возобновила
трансплантацию костного мозга
14.08.2019

Национальная детская специализированная больница (НДСБ)
"Охматдет" возобновила трансплантацию костного мозга. Об этом сообщает
служба новостей портала fixygen.ua
В обновленном отделении трансплантации костного мозга уже проведено 12 пересадок, еще восемь детей готовят к операции. Как сообщалось, в конце августа 2018 года
руководство НДСБ "Охматдет" уволило заведующую реорганизованного Центра детской
онкогематологии и трансплантации костного мозга (ТКМ) Светлану Донскую, а также
заведующего отделением Центра ТКМ Олега Рыжака. По информации Минздрава, Рыжак
был уволен по итогам проведения служебной проверки на предмет рациональности заказа
лекарственных средств, а также их использования некоторыми отделениями медучреждения. В результате проверки было выявлено неправильное формирование потребности в
препаратах, необходимых для лечения, неверное информирование родителей пациентов о
наличии на складах медучреждения лекарств, несоответствие назначений врача
фактически назначенным препаратам, а также многочисленные жалобы относительно
злоупотреблений некоторыми врачами служебным положением. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Анализ рынка стоматологических
услуг в Киеве
14.08.2019

Что говорит о человеке его улыбка? О том, что у него хорошее
настроение и он доброжелательно настроен к окружающим. Об этом пишут
эксперты компании Pro-Consulting
Еще в народе бытует мнение, что идеальная улыбка – это признак высокого
материального достатка. В последнем утверждении есть большая доля истины, поскольку
стоимость стоматологических услуг, особенно протезирования зубов, не всегда по карману
бедным слоям населения. Однако, с учетом того, что благосостояние украинцев постепенно
поднимается, все больше возрастает спрос на услуги стоматологов, естественно, частных,
поскольку государственный сектор не в состоянии обеспечить необходимое качество услуг.
Использование новейших технологий и методик, наличие сертифицированного высококвалифицированного персонала – вот признаки успешной современной стоматологической
клиники в Киеве, да и в Украине в целом. Поскольку, с появлением новых участников,
конкуренция на рынке стоматологических услуг усиливается, менеджменту клиник важно
владеть и пользоваться приемами привлечения внимания потребителей именно к их
учреждениям. Проведенный консалтинговой компанией Pro-Consulting анализ рынка
стоматологических услуг в Киеве позволил выявить основной набор факторов, больше
всего влияющих на выбор той или иной клиники. На первом месте по значимости
оказались рекомендации консультантов, доля которых в общем объеме факторов
составила 22%. Чуть меньшее влияние оказывают реклама и информация об услугах в СМИ
и сети интернет – 16% и 15% соответственно. Немаловажными являются также мнение о
качестве работы клиники друзей и знакомых, личный опыт клиента, а также мода на
определенный вид услуг. В целом, украинцы довольны качеством предоставляемых им
стоматологических услуг. Согласно итогам опроса «Индекс здоровья. Украина - 2018»,
удовлетворены работой стоматологов 71,4% пациентов. Больший процент удовлетворенности только у педиатров и участковых терапевтов. По результатам проведенного анализа
рынка стоматологических услуг в Киеве можно прогнозировать дальнейший рост его
объема в случае продолжения увеличения покупательной способности населения. По мере
насыщения, темпы роста стоматологического рынка будут замедляться.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua

31.08.2019

В первом полугодии на гостиничном рынке Киева произошло
падение средних операционных показателей как в долларах, так и в гривне.
Об этом сообщает служба новостей портала delo.ua
На фоне очень успешного 1-го полугодия 2018-го года, когда в Киеве проходил
финал Лиги Чемпионов и значительно выросли как загрузка, так и средний тариф,
результаты в этом году пока оставляют желать лучшего, отмечается в отчете компании JLL.
В частности, впервые с 2014 года наблюдалось падение загрузки в период января-июня.
Если загрузка в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
упала на 1 п.п., составив 48%, то на фоне снижения ADR (средней цены за номер) на 14% в
долларах (до $120) и на 13% в гривне (до 3,2 тыс. гривен), RevPAR (доход на проданный
номер) сократился на 17% и 16% соответственно (до $55 и 1,5 тыс. гривен). При этом в
сравнении с более "стандартным" 2017 годом рыночные показатели все-таки выросли.
Верхние сегменты. "Видимо, в силу естественного "затишья" в бизнес-активности в
период смены президентской и парламентской власти в стране количество деловых
путешественников с высокими бюджетами, которые всегда составляли основную часть
аудитории более дорогих отелей Киева, уменьшилось. Загрузка этих гостиниц снизилась до
43% против 46% годом ранее и 45% в аналогичном периоде 2017 г.", - комментирует
Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL. Гостиницы также
потеряли 15% в долларовых ценах (до $153) и 14% в гривне (до 4,1 тыс. гривен).
Средние сегменты. На операционные показатели гостиниц в среднем и верхнем
пределе среднего ценового сегмента в Киеве оказало влияние введение военного
положения президентом Украины в конце 2018 года. Это привело к уменьшению
количества иностранных туристов в структуре спроса таких отелей в силу восприятия
страны как небезопасного направления для путешествий, говорится в отчете компании JLL.
Ведь туристические группы и индивидуальные туристы составляют большую часть
аудитории брендированных и качественных отелей среднего ценового сегмента. Тем не
менее вторая часть аудитории — деловые туристы, преимущественно внутренне
командированные, — продолжают ехать в украинскую столицу, за счет чего и выросла на
1,5 п.п. загрузка в средних сегментах. Учитывая высокую базу сравнения прошлого года,
когда проходило крупное спортивное мероприятие и цены были завышены, тарифы в
минувшем полугодии упали — на 11% в долларах (до $ 69) и на 10% в гривне (менее 1,9
тыс. гривен). Но за счет позитивной динамики загрузки падение RevPAR было не таким
значительным — на 8% в долларах и на 7% в гривне.
Прогноз. Отельеры Киева позитивно оценивают перспективы 2-го полугодия,
отмечает Татьяна Веллер. По ее прогнозам, с завершением процесса выборов и передачи
власти, а также со стабилизацией внешнеполитической ситуации, поток гостей,
приезжающих с культурными и рекреационными целями, должен восстановиться и
продолжить рост. Бизнес вместе с деловыми туристами тоже вернется, как только станет
понятен курс действий нового правительства. По ожиданиям управляющих основных
сетевых гостиниц, результаты летнего сезона этого года превысят прошлогодние. Осень на
основании предбронирований также ожидается активная, что к концу года должно
привести к выравниванию показателей в целом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Слияние "Бориса" и "Добробута": как изменится рынок частных
клиник с появлением суперигрока
14.08.2019

Впервые "Добробут" и "Борис" заговорили о сделке в конце 2018 г.
Гендиректор "Добробута" Олег Калашников думал о том, как развивать сеть,
а президент "Бориса" Михаил Радуцкий — о том, как заняться политикой.
Ресурсы для развития "Добробута" Калашникову удалось получить после
привлечения денег от фонда Horizon Capital. В январе 2019 года фонд объявил, что собрал
200 млн долл для своего фонда Emerging Europe Growth Fund III, LP. Чуть позже фонды
группы Horizon Capital вместе с Калашниковым приобрели контроль над кипрской
компанией Satumco Limited, которая является владельцем "Добробута". В начале 2019 года
АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении этой сети клиник, а о закрытии сделки
стороны объявили в начале августа. По словам Радуцкого, общение с "Добробутом"
началось три года назад, хотя цели продать компанию у собственника "Бориса" тогда не
было. "Первое предложение продать "Борис" поступило в 2002 году от американцев. Позже
пришли немцы, которые купили "Исиду" и продали прежним владельцам. Потом к нам
пришли другие американцы, которые потом купили "Инто-сану". Потом приходили
россияне, которые не купили нас, потому что мы просили намного больше, чем они могли
заплатить. И хорошо, что они не смогли дать больше, ведь нам сегодня было бы стыдно за
такую сделку", — рассказал Радуцкий на пресс-конференции, посвященной объединению
компаний. По его словам, решение продать компанию он принял, дав обещание Владимиру
Зеленскому, в команду которого тогда Радуцкий собрался войти…
Читать полностью >>>
© Алексей Орловский, для ЭП
По материалам epravda.com.ua
У Києві викрили групу лікарів у корупційній «схемі» видачі безкоштовних
медичних препаратів для онкохворих громадян
16.08.2019

Нацполіція за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва
провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту
Раку (НІР) МОЗ України.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували
факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються
від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у
процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку.
Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим
громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 000 до 70 000
гривень. Суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості
укладених угод. Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях
Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено
документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у
службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської
поліції вилучили 20 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення
фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 ККУ….
Читати повністю >>>
За матеріалами НПУ
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Немного об истории и сегодняшнем дне футбольного
трасферного рынка
09.08.2019

Когда просят назвать самый летний вид спорта, на ум почему-то сразу
приходит футбол. Наверно, это потому, что футболисты бегают на свежем
воздухе и по мягкой траве.
Однако футбольным болельщикам хорошо известно, что летний период – это время
межсезонья в чемпионатах большинства стран, и, если в этот год не проходят какие-нибудь
крупные международные турниры, то насладиться игрой мастеров футбола летом
невозможно. Поэтому все внимание любителей футбола в этот период приковано к
трансферному рынку. Наблюдателей интересуют вопросы: кем усилится тот или иной клуб
и сколько ему это будет стоить. Профессиональный футбол довольно давно стал
соревнованием не только спортсменов, играющих за тот или иной клуб, но и спонсоров
клубов. Если нет возможности оплатить трансферы сильных футболистов, то команде не
приходится мечтать о высоких местах в национальных и международных чемпионатах, а
значить не будет и высоких доходов от продаж атрибутики, абонементов на стадион и
телетрансляций. Таким образом, трансферы игроков – это инвестиции в развитие клуба.
Зародился рынок футбольных трансферов там же, где и сам профессиональный футбол – в
Англии, в конце 19-го века. Первый трансфер футболиста состоялся в 1893 году, когда
игрок Блэкберн Роверс Джек Саутворт перешел в Эвертон за 400 фунтов стерлингов. В то
время такая сумма считалась вполне приличными деньгами, ведь примерно столько
приносила клубу полная распродажа билетов на матч, а игроки зарабатывали около одного
фунта в неделю. Футболист, подписавший контракт с клубом, уже не мог без разрешения
перейти в другой. Так и появилась торговля правами на игрока между клубами, что стало
для многих их них существенной статьей доходов. Сегодня правила футбольного
трансферного рынка не такие жесткие, как были на заре его развития. В частности, после
знаменитого судебного «дела Босмана», завершившегося в 1995 году, клубам запрещено
требовать компенсацию за игрока, у которого закончился срок контракта. Так что в
настоящее время большое количество трансферов совершается бесплатно, но зато цены на
переход самых популярных футболистов выросли до невиданных ранее значений. Пока что
рекордом является переход бразильского нападающего Неймара из Барселоны в Пари СенЖермен в сезоне 2017-2018 годов, за который французский клуб заплатил 222 млн евро. Но
и испанцы сразу пустили часть полученных денег в ход и приобрели на позицию Неймара
тоже бразильца Филиппа Коутиньо у Ливерпуля за 145 млн евро. В нынешнем году рекорд
стоимости трансфера пока не побит, но ряд переходов с выплатой более 100 млн евро уже
состоялись. Например, за 19-летнего португальца Жоау Феликса Атлетико заплатил
Бенфике 126 млн евро. Если говорить об общих тратах всех футбольных клубов на
транферном рынке, то они уже давно исчисляются миллиардами долларов. Так, с января по
июль 2019 года в Системе управления международными трансферами ФИФА
зарегистрировано более 12,3 тыс. переходов на сумму $5,1 млрд. Расхожая поговорка
«деньги – к деньгам» как нельзя лучше подходит к футбольному трансферному рынку.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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також цілком підтримують курс на легалізацію. «Всім, хто хоче розвивати бізнес,
інвестувати в економіку і працювати з іноземним капіталом, важливо працювати в
прозорому юридичному полі. Що стосується конкуренції, то вона стимулює розвиток будьякого ринку, не тільки беттингу. Те, що нашому ринку не вигідна легалізація, – це лише
маніпуляції та міф, нав'язаний прихильниками незаконного ведення справ. Favorit Sport –
компанія, яка була заснована 20 років тому в Україні, весь цей час ми створюємо робочі
місця, розвиваємося, платимо податки, вкладаємо в розвиток спорту. Ми в першу чергу
зацікавлені в прозорих умовах роботи», – підкреслює Катерина Машівська. Вона нагадала,
що в Європі за рахунок беттингових компаній фінансують розвиток спорту високих
досягнень, різні інклюзивні проекти, аматорський, а також дитячий і юнацький спорт. «У
контексті України ми можемо говорити про кілька мільйонів гривень дотацій до бюджету
цільового використання коштів, і це крім обов'язкових податкових відрахувань», – зазначає
Машівська. Ще один нюанс, що змушує великі беттингові компанії прагнути до легалізації
ринку, – суто внутрішньогалузевий, про який мало знають люди ззовні. Він полягає в тому,
що саме тіньові ринки букмекерських ставок є основним джерелом договірних матчів у
футболі, тенісі та інших видах спорту. А великі букмекерські компанії є одними з
найщедріших спонсорів команд і окремих спортсменів. Тому легалізація ринку сприятиме,
серед іншого, й ефективній боротьбі з договірними матчами. …
Архітектура ринку >>>
© Віталій Кравченко
За матеріалами mind.ua
Рынок лотерей генерирует огромное количество черного нала,
который получают определенные группы людей
15.08.2019

Легализация азартных игр - один из приоритетных для новой власти
вопросов. Об этом избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев
рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос действительно один из приоритетных, не только исходя из сумм,
которые будут поступать в бюджет в случае легализации. Они относительно небольшие,
хоть и исчисляются миллиардами. Речь, скорее, идет о социальной значимости этого
вопроса. Мы очень много ездили по регионам, и люди нас часто спрашивали о том, когда
закроют игорные заведения, количество которых иногда превышает все допустимые
пределы", - сказал избранный нардеп. По его словам, уже сейчас существуют технические
возможности для контроля за рынком азартных игр и лотерей при помощи электронных
сервисов. "Закон "О государственных лотереях" был принят еще в 2012 году. Прошло семь
лет, а лицензионные условия под этот закон государством так и не приняты. Потому что
состояние рынка, которое есть, выгодно. Это генерация в огромном количестве черного
нала, который получают определенные группы людей", - пояснил Гетманцев. Наличие на
улицах городов игорных заведений избранный депутат назвал - "тестом на вшивость" для
власти. За последние 5 лет, по оценкам Гетманцева, они только "еще больше развились и
продолжают работать в черную". "Нужны ограничения относительно размещения игорных
заведений. Они не должны быть в жилых многоквартирных домах, возле школ, больниц,
детских садиков. Если рынок азартных игр легализуют, нужен очень жесткий, повышенный
государственный контроль за работой операторов. Здесь не нужно стесняться", подытожил Гетманцев.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

Ставки зроблено: що принесе Україні
легалізація букмекерства

У організатора мережі підпільних онлайн казино
вилучили понад 17 мільйонів гривень

14.08.2019

В Україні після 10 років заборони може бути відновлена легальна
індустрія азартних ігор, зокрема беттинг (ставки на результат різноманітних подій) – сегмент, що розвивається найдинамічніше.
Команда президента Володимира Зеленського, яка постійно декларуює намір
провести гральну легалізацію, повністю вкладається в загальносвітовий тренд: останні
декілька років європейські країни активно впроваджують національне ліцензування
грального бізнесу. Ухвалений у 2009 році в Україні закон «Про заборону грального бізнесу»
прямо забороняє «організацію, проведення та надання можливості доступу до азартних
ігор у казино, на ігрових автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах,
в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця
розташування сервера». Проте на українському ринку беттингу працює пул з 10 компаній,
причому дві найбільші контролюють до 80% загального обороту. Це компанія Favorit, яка
покриває наземний сегмент, і Parimatch, що має сильні позиції в онлайні. Українські
компанії чинять так само, як і їхні колеги з країн, де букмекерство не регулюється
державою, – працюють у тіні або мімікрують під дозволені законом види діяльності.
Юридичний статус-кво надає дві юридично прийнятні форми роботи в індустрії. Перша – це
покупка ліцензії національного лотерейного оператора і робота під його «парасолькою».
«Ми не можемо говорити про те, що ринок беттингу в Україні нелегальний. Ми просто
потрапили в правову колізію. Наразі ми працюємо на підставі ліцензії УНЛ, яка була видана
Міністерством фінансів. До моменту, поки не прийнятий новий закон про ліцензування,
старі ліцензії продовжують діяти, про це говорить і сам Мінфін», – зазначає Катерина
Машівська, директор з комунікацій Favorit Sport, і додає, що минулий склад ВР не вважав
законопроект про ліцензування беттингу важливим, тому до його розгляду руки не дійшли.
«Спорт і лотереї не мають нічого спільного, це безсумнівно. Але це законна лазівка, яка дає
можливість працювати, проводити маркетингові кампанії, приймати і відправляти
платежі», – додає співрозмовник Mind, експерт ігрового ринку, на умовах анонімності.
Другий шлях передбачає покупку ліцензії в зовнішній юрисдикції – зазвичай, Мальти,
Гібралтару або Кюрасао. Це схема, що працює, основними недоліками якої, крім «сірості», є
менший ступінь захисту гравців і операторів, а також зниження до нуля можливості
державного контролю. Юрист Зоряна Топорецька, експерт з лотерейної тематики, нагадує,
що європейські країни, що намагалися боротися з нелегальними гравцями – власниками
таких ліцензій, зазнали нищівної поразки. «Блокували сервери, рекламу, зобов'язували
телекомунікаційних провайдерів контролювати ці сайти, але швидко зрозуміли, що
побороти їх неможливо, і гроші просто йдуть з країни», – каже вона, додаючи, що це стало
одним із тих мотивів, що спонукали уряди легалізувати гральний бізнес. Після розвитку
онлайн-ставок (основні драйвери цього прогресу – поширення смартфонів і розвиток
онлайн платіжних систем) обходити заборону стало дуже просто, і по суті вона втратила
будь-який сенс. «Держава просто втрачає податкові надходження і отримує значний
тіньовий сектор. На жаль, єдина країна Європи, де закон забороняє букмекерські ставки, –
це Україна», – підкреслює Вадим Місюра, представник торгової марки Parimatch в Україні.
Представники українського ринку беттингу запевняють: усе готові працювати «по-білому»,
якби мали таку можливість і якби була політична воля влади грамотно адмініструвати
індустрію. Лідери ринку не виняток: Favorit Sport і Parimatch, незважаючи на лідерські
позиції, досягнуті на ринку в діючих юридичних умовах, ратують за їхню зміну. «На
сьогодні в Україні, на жаль, немає ринку азартних ігор. Я не можу назвати ринком
непрозору і не контрольовану державою діяльність, що вкрай негативно сприймається
суспільством як несправедлива і корупційна, – говорить Вадим Місюра, не виключаючи при
цьому, що, як і в інших сферах життя, серед діючих в Україні операторів азартних ігор
зустрічаються ті, хто не вміє або не готовий працювати на прозорому
висококонкурентному ринку з дотриманням принципів соціально відповідальної гри.
«Однак я представляю бренд, який обтяжує становище, що маємо. Ми знаємо, як боротися
за гравців в умовах конкуренції і вже готові до цього», – додає він. В компанії Favorit Sport
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З метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та
процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території
Російської Федерації. Про це повідомляє НПУ.
Проведеними заходами оперативників Департаменту захисту економіки та слідчих
Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора
грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів, за допомогою яких
гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі
Інтернет. Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності
серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на
території Російської Федерації. Для легалізації коштів, отриманих у якості онлайн ставок,
32-річний громадянин використовував платіжні системи, що знаходяться під санкціями.
З’ясували правоохоронці і місце знаходження офісного приміщення – приватний будинок
організатора на території пів острова у Київській області. Звідти здійснювалося віддалене
адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами
так званих «виграшів». У четвер, 15 серпня, слідчі Головного слідчого управління та
оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції провели санкціоновані обшуки
за місцем мешкання організатора. Правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів США та 140
тисяч євро (еквівалент національної валюти - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від
функціонування онлайн казино, комп’ютерну техніку та «чорнові» записи, що
підтверджують злочинну діяльність громадянина. У межах кримінального провадження,
відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, буде
встановлюватися повне коло осіб, які причетні до функціонування мережі онлайн казино.
Читати повністю >>>
За матеріалами НПУ
Європейська мережа казино подала у міжнародний
арбітраж позов проти України
28.08.2019

Естонська компанія Olympic Entertainment Group подала в міжнародний
арбітраж позов проти України через заборону грального бізнесу. Про це
повідомляє НВ Бізнес з посиланням на сайт Постійної палати третейського суду.
Зазначається, що провадження відкрили відповідно до Угоди між урядом
Естонською Республікою та урядом України про заохочення і взаємний захист інвестицій
(від 15 лютого 1995р.) і Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 р. Olympic Entertainment
Group вийшла на український ринок у 2004 році. На серпень 2009 року їй належало 24
казино в Україні. "Компанія закрила їх у зв'язку з набуттям чинності 25 червня 2009 р.
закону "Про заборону грального бізнесу в Україні". Тривалий час проходила процедура
можливого досудового врегулювання спору, але вона завершилася безрезультатно", - пише
НВ Бізнес. Підкреслюється, що у 2010 році Olympic Entertainment Group зажадала від
української влади компенсації понесених компанією збитків у розмірі 12 мільйонів євро
через заборону ведення грального бізнесу в країні. Нагадаємо, Президент Володимир
Зеленський має намір відновити роботу казино в Україні. 15 травня 2009 року Верховна
Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів
України. У грудні 2014 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція
протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на
серпень 2019 р. так і не зробив цього. Багато підпільних закладів продовжують працювати
дотепер. У липні силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського
управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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В 2019 році рекламний медіа ринок комерційної реклами
зросте майже до 25 млрд грн
14.08.2019

За підсумками перших 7-ми місяців поточного року Всеукраїнська
рекламна коаліція (ВРК) уточнила свої прогнози розвитку рекламнокомунікаційного ринку України. Про це пише mresearcher.com
Відразу відзначимо, що ніяких значимих змін і коректив в грудневий прогноз ринку
внесено не було. Незважаючи на падіння обсягів викупленого комерційними рекламодавцями інвентарю на ТБ з 527 тис. (перше півріччя 2018) до 431 тис. (перше півріччя 2019)
WGRP 18-54 50K+, ріст ринку в грошах не сповільнився, а знаходився в рамках планових
показників. Більш того, цілком імовірно поліпшення результатів другого півріччя, що
призведе до незначної зміни за підсумками року в бік збільшення прогнозу, зробленого в
грудні 2018. Але на даний момент – зростання прямої реклами на 25% і ТБ-спонсорства на
20% виглядає цілком виправданим. ВРК не підсумовує в своїх оцінках обсяги комерційної
та політичної реклами, але не враховувати фактор політичної реклами в цьому році,
звичайно, не можна. Наприклад, в ТБ-інвентарі політична реклама мала значний вплив на
ринок, так як перевищила 12% від загального обсягу за півріччя. У грошовому вираженні
обсяг політичної реклами на ТБ можна оцінити в межах 1,2-1,5 мільярда гривень за
підсумками двох політичних кампаній – виборів Президента та Верховної Ради.
Залишилися в рамках своїх прогнозованих раніше обсягів і комерційна реклама в Пресі та
Радіо реклама. Приблизно 14% зростання обсягів реклами в друкованих ЗМІ і 24%
зростання радіо реклами підтверджуються. Отримати відомості щодо обсягів політичної
реклами в цих медіа ВРК не вдалося, але емпірично можна оцінити рівень політичної
реклами в пресі як 50 млн грн, а на радіо – 70 млн грн. Політики всіх країн традиційно
люблять використовувати в своїх кампаніях Зовнішню рекламу (Out Of Home Media), і
Україна тут не виняток. Обсяг політичної реклами в «наружці» оцінюється в 462 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mresearcher.com
Ринок медійної інтернет-реклами в Україні з
початку року зріс майже вдвічі
23.08.2019

Ринок медійної інтернет-реклами в першому півріччі 2019 р. склав
1,99 млрд грн, що на 82% перевищує аналогічний показник 2018 р. Про це
свідчать результати дослідження Інтернет асоціації України (ІнАУ).
Частка прямих продажів на ринку медійної інтернет-реклами за вказаний період
склала 61,41%. Частки сегментів медійної інтернет-реклами розподілилися наступним
чином: банерна реклама — 34% ринку; In-stream video (реклама у відеоплеєрі pre-roll, midroll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 41%; In-page video (content-roll)
— 11%; інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і
screenglide, синхронні банери, Фронтлайн, повноекранна реклама, звукова реклама в
цифровому аудіопотоки, інші подібні прояви) — 9%; спонсорство — 5%. Частки мобільного
медійної інтернет-реклами реклами, орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв, в
частках загального обороту медійної інтернет-реклами склали: банерної реклами — 20,7%;
In-stream video — 22%; In-page video (content-roll) — 0,7%; нестандартних рішень — 2,5%;
спонсорства — 1,1%. ІнАУ також визначила долю Programmatic (автоматизованої реклами)
на ринку медійної інтернет-реклами: за досліджуваний період закупівлі за допомогою
Programmatic у агентств склали 34,6%, у майданчиків продажів видавців — 50,8%. Крім
того, згідно з дослідженням, частка соціальних медіа і месенджерів (FB, Instagram, Twitter,
YouTube, Skype, Viber і ін.) в рекламі країни склала 36,54%. Як зазначає ІнАУ, методика
вимірювання об'єму медійної інтернет-реклами заснована на перехресному аналізі даних
анкетування найбільших рекламних агентств, сайтів і сейлз-хаусів України. У дослідженні
брали участь рекламні агентства ADINDEX, AdWork, Dentsu Aegis Network Ukraine, DIEVO,
Havas Digital, Maxus Sigma, MediaHead, Netpeak, newage, Publicis One, razom communications,
TMGU, WebPromo, а також представники найбільших інтернет-майданчиків, холдингів і
сейлз- хаусів — 1+1, Adpartner, Edipresse Media, FISH, Go2Ne, Online.ua, Programmatic Media
Group, RBC, RIA, Rontar, RST, StarLight Digital Sales, Treeum, Новое время, Ukr.net, UMH,
Автоцентр, Люкс (24 канал), Обозреватель. Ринок медійної інтернет-реклами в Україні за
2018 рік склав 3,51 млрд грн, що на 39,9% перевищило аналогічний показник 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

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

Гендиректор телеканала Коломойского уходит
с должности после 11 лет работы
20.08.2019

Генеральный директор медиахолдинга 1+1 media Александр
Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.
Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая
компания, наконец-то буду при деньгах", – сказал топ-менеджер. Журналисты, которые
владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в
компании, уточнил Ткаченко, отметив, что он останется почетными президентом
телеканала. Как уточнил сам Ткаченко вечером во вторник, сегодня его последний день на
должность гендиректора медиагруппы, после чего эта должность будет упразднена.
"Вместо генерального директора "1+1 медиа" стратегическое управление группой будет
осуществлять правление... На своем первом заседании 28 августа правление изберет
председателя, который будет отвечать за организацию работы", – написал топ-менеджер на
своей странице в сети Facebook. Ткаченко также сообщил, что новым генеральным
директором ООО ТРК "Студия 1 + 1" назначен Вячеслав Миенко. При этом в целом изменит
структура холдинга. "Каждая бизнес-единица становится равноценным самостоятельным
бизнесом, со своими целями и задачами, зонами ответственности, полномочиями и
управленческой командой. А именно – появляются следующие бизнес-единицы:
"Телевизионный бизнес" во главе с Максимом Кривицким, "1+1 Продакшн" во главе с
Викторией Левченко, "Платное телевидение" во главе с Ярославом Пахольчуком, "1+1
Digital&Инновации" во главе с Анной Ткаченко", – добавил гендиректор холдинга, уточнив,
что новая структура вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, Александр Ткаченко
возглавляет группе каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского с августа 2008 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Як російський бізнес "вгризався" в Україну
і що змінилось
20.08.2019

З моменту розпаду СССР РФ була ключовим економічним партнером
України. РФ споживала більшу частину українського експорту і звідти
надходила більшість прямих іноземних інвестицій до України.
Цілі галузі економіки часто трималися на дешевих енергоресурсах з Росії. Проте такі
інвестиції та "підтримка" мали здебільшого політичні цілі і консервували неринкові галузі
економіки, які давно потрібно було модернізувати. Чи вдалось зменшити вплив Москви на
окремі галузі, і де ще є ризики для можливого втручання північного сусіда в наші справи?
Найбільший торговий партнер — найбільший ворог. До початку війни РФ можна
було впевнено назвати головним торговим партнером. До РФ Україна експортувала майже
п'яту частину своїх товарів. Експорт у сусідню Польщу становив всього 4,9%. Однак у 2019
році вперше в історії України Польща випередила Росію і стала найбільшим ринком для
України. Частка Польщі в українському експорті становила 6,7%, Росії — 6,2%. РФ після
десятиліть лідерства опинилася на другому місці. Такий розрив багаторічних зв'язків з РФ
не був безболісним, адже Україна втратила чималу частку виробництва з високою доданою
вартістю. Проте назвати таке виробництво ринковим можна було далеко не завжди. Після
розпаду Радянського союзу українська промисловість часто залежала від замовлень з РФ, а
російська промисловість — від українських деталей. Проте в нових ринкових умовах
більшість таких проектів була економічно недоцільною. Одним з останніх яскравих
прикладів неефективності такої співпраці була розробка літака Ан-70. Цей літак почали
створювати у 1970-х р., а перший прототип був виготовлений у 1990-х. У червні 1993 р.
прем'єр-міністри України та РФ Кучма і Черномирдін підписали угоду про розробку й
виробництво літака Ан-70. Проте домовленість між ДП "Антонов" і російською ОАК про
серійне виробництво була досягнута лише у 2012 р., уже за президентства Віктора
Януковича. Проте цей проект, як і багато інших, не був реалізований, адже залежав
винятково від державного замовлення обох країн. З початком збройної агресії Україна
наклала ембарго на співпрацю з РФ в оборонній галузі і від проекту відмовилися. Зникла
також кооперація між державними підприємствами, яка існувала з моменту розпаду
Радянського союзу. Російська сторона зменшила споживання української промислової
продукції до критичного мінімуму, який їй був необхідний. Хоча деякі кооперації
зберіглися. Українські журналісти навели докази того, що державні оборонні підприємства
вже після початку агресії Росії купували російські деталі для військової техніки через
посередників. Подібні розслідування робили і журналісти в РФ. Вони показали, як російська
армія користується елементами живлення, виробленими в Україні. Проте загалом такі
торгові зв'язки суттєво скоротилися і не можуть впливати на політику в Україні.
Російська зброя енергетичного шантажу. Стосовно імпорту Росія досі головний
торговельний партнер України. Звідти надходить близько 15% від усього імпорту. Це
переважно критичний імпорт: зріджений газ, дизельне пальне, бензин, інші
нафтопродукти. Стратегія стати енергетичною "наддержавою" була розроблена ще за часів
Радянського союзу, але активно впроваджувалася за часів президентства Володимира
Путіна. Традиційно поставки російських енергоресурсів до України були непрозорими і
суттєво впливали на українську політику. Наприклад у 2013 році були укладені харківські
угоди, які знизили ціну на газ для України до 380-400 дол за куб метр в обмін на
продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту до 2047 року.
Водночас наближений до Кремля олігарх Дмитро Фірташ мав більш суттєву знижку від
"Газпрому". Його холдинг Ostchem отримав можливість купувати газ по 260 дол за тис куб
м. Так підтримувалася рентабельність підприємств холдингу Фірташа з виробництва
добрив, де собівартість продукції здебільшого залежить від вартості газу. Без суттєвих
політичних знижок на енергоресурси такі підприємства зазвичай неконкурентоспроможні.
Відколи можливість купувати газ в РФ була втрачена разом з впливом олігарха в Україні,
виробництво стало нерентабельним. Після початку агресії РФ "Нафтогаз" не купує газ
напряму у "Газпрому", а користується послугами трейдерів з країн ЄС.
Невдала експансія російського капіталу. Свій вплив росіяни намагалися
поширити і на ринки капіталу України. У 2009 російський державний Внєшторгбанк
придбав один з найбільших банків України Промінвестбанк. Це було третє велике
придбання державними банками Росії банків України з 2005 року. До приходу ВЕБ в Україні
працювали українські дочки Сбербанку та ВТБ. Вони активно нарощували активи і
намагалися залучити до обслуговування багато інфраструктурних проектів — залізницю та
порти. Частка банків з державним російським капіталом в активах банківської системи
України за 2005-2014 роки зросла з 0,42% до 10,8%. Росіяни не приховували, що головною
метою скуповування активів є експансія на ринки капіталу України. "Одна з головних цілей
— розширення меж присутності російського капіталу на ринках України", — пояснювали
тоді у ВЕБ причину купівлі Промінвестбанку. Як виявилось згодом, російські банки
підтримували не лише економічну експансію, а й політичну. На початку 2010 року перед
президентськими перегонами в Україні відбулась угода з продажу контрольного пакету
акцій промислової групи "Індустріальний Союз Донбасу". Її деталі не розкривалися, було
лише відомо, що ВЕБ виступив в якості сторони, що фінансує групу російських інвесторів на
чолі з колишнім співвласником Evraz Group Олександром Катуніним, а сума угоди
становила 1 млрд доларів. Фактично Внєшекономбанк заплатив приблизно 1 млрд за
контрольний пакет одного з найбільших металургійних холдингів України. Потім
російський Forbes з'ясував, що як мінімум 300 мільйонів доларів з цієї суми пішло на
передвиборну президентську кампанію Юлії Тимошенко. Видання зазначило, що угода з
придбання Промінвестбанку стала можливою після зустрічі Тимошенко і Путіна. Проте
сама Тимошенко такі звинувачення відкидала. Окрім банків, росіяни активно працювали на
інших фінансових ринках країни. Російські біржі ММВБ та РТС придбали найбільші
українські фондові майданчики — УБ та ПТФС відповідно. Російський страховик
"Росгосстрах" тоді придбав одну з найбільших страхових компаній України — "Провідну". У
свою чергу страхова компанія ІНГО, що належить близькому до Кремля Олігарху Олегу
Дерипасці ,вела активну діяльність і була однією з найбільших за розміром активів і премій.
На фондовому ринку України в той період також активно працювала компанія "Тройка
діалог", яка декілька місяців тому стала відомою на весь світ як компанія, що допомагала
відмивати російські брудні гроші через європейські банки. Після початку збройного
конфлікту вплив росіян на фінансовий сектор було нівельовано. Влада України зробила ряд
кроків, які забороняли вести діяльність, що підлягає ліцензуванню, представникам РФ.
Біржові майданчики та страхові компанії було перепродані новим власникам.
Ризики ще є. Сьогодні Росія вже не є ключовим економічним партнером і в неї
залишається все менше економічних інструментів для тиску на Україну. Проте російська
присутність хоч і стала менш помітною, у деяких галузях вона залишається так само
безальтернативною і вплив Росії там досі відчутний. Відкритих даних про те, у яких галузях
і в яких обсягах представлений російський капітал, практично немає. Винятком є хіба
банківська сфера, де обов'язок відкривати кінцевих власників фінансових установ
закріплений нормативно. Отже, в яких галузях присутні росіяни?
Читати повністю (інфографіка) >>>
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Незаконні фінансові потоки: як Україна може використати
ці кошти для економічного зростання
20.08.2019

Основний ресурс для подолання бідності — не кредити МВФ і не
іноземні інвестиції, а кошти українців, у тому числі ті, які формують незаконні
фінансові потоки через кордон України. Треба зробити їх легальними.
Сакраментальне питання, де взяти гроші, стоїть перед будь-яким урядом.
Нова влада навряд чи переконає народ медведівським афоризмом "Денег нет, но вы
держитесь". Гроші десь треба брати. Зрозуміло, що бідна аграрна країна не може
забезпечити достойне життя народу та безпеку від зазіхань агресивних сусідів. Така країна
не може надати робочі місця працездатним та пристойне соціальне забезпечення
непрацездатним. Не всім зрозуміло, як з цього стану вийти. Не зрозуміло не тільки для
України, а й для сотні бідних країн світу - від Таджикистану до Судану. За останні 70 років
тільки близько десяти країн змогли зробити економічний прорив - покінчити з бідністю
протягом життя одного-двох поколінь. Перелік цих країн відомий, досвід їх досліджений в
тисячах книжок і статей, загальні принципи їхньої економічної політики виявлені,
наприклад, в дослідженнях комісії Світового банку із зростання та розвитку. Головне
питання, яке стоїть перед бідними країнами, - де взяти гроші на розвиток. На кредити МВФ
можна запобігти банкрутству, але не можна досягти процвітання. Іноземна допомога, яку
отримували Південна Корея або Тайвань, нам не світить, тому головний фінансовий ресурс
треба шукати всередині країни. Це підтверджує і досвід країн, які подолали бідність
протягом одного покоління. Одним з головних елементів їхньої економічної політики був
високий рівень заощаджень та інвестицій: 30% від ВВП і більше. Основні ресурси для
зростання вони знаходили всередині країни, а не отримували від іноземних інвесторів.
Більшість цих країн на початку зростання були біднішими, ніж зараз Україна, яка має рівень
заощаджень та інвестицій приблизно вдвічі менший, ніж потрібно для сталого та швидкого
зростання. Куди ж зникають ці інвестиційні ресурси? Відповідь народу: все розкрадають.
Але як і скільки? Якщо ми будемо це уявляти, то знайдемо протидію не на рівні гасел, а на
рівні заходів економічної політики. Першою авторитетною оцінкою незаконно виведеного
капіталу з України можна вважати дослідження, виконане організацією Global Financial
Integrity у 2015 р. Доповідь мала назву "Незаконні фінансові потоки з країн, що
розвиваються: 2004-2013" і містила оцінку незаконного витоку капіталу із 149 країн, у тому
числі з України. Саме після публікації цієї доповіді пресою пішла гуляти цифра 11 млрд дол
середніх річних втрат України. (Точніше, у доповіді була цифра 11,676 млрд дол, що
становило 14-й результат серед 149 досліджених країн.). Якщо зауважити, що в цей період
ВВП України коливався в межах 60-180 млрд дол, то вказані 11 млрд дол становили близько
10% ВВП, яких саме не вистачало для сталого швидкого зростання і прориву з бідності. На
початку 2019 року Global Financial Integrity (GFI) оприлюднила третє видання доповіді, яке
охоплює період до 2015 року і розширює методологію аналізу. Дослідження GFI в Україні
мало відоме, тож варто розглянути його детально.
Дослідження незаконних потоків. Перш за все — про термінологію. "Незаконні
фінансові потоки" — це кошти, які набуті, використані або передані незаконним шляхом і
при цьому пересікли державні кордони. Тобто до цього поняття не входять махінації, які
відбуваються всередині країн і не мають стосунку до зовнішньоекономічних відносин.
Зрозуміло, що незаконні фінансові оборудки не афішуються, тому прямої інформації про
них знайти неможливо. Дослідження базуються на непрямих оцінках на підставі інформації
з міжнародних баз даних. До 2019 року GFI використовувала базу даних міжнародної
торгівлі, яку веде МВФ. У дослідженні 2019 року використана ще й база даних, яку веде
ООН. Ці дві бази даних ведуться незалежно, тому не збігаються, особливо в оцінці експорту.
У будь-якому разі оцінки незаконних фінансових потоків є приблизними, різниця між
мінімальними та максимальними оцінками дуже велика. Наприклад, для всіх країн, що
розвиваються, за 2004-2015 роки мінімальна оцінка незаконного витоку капіталу через
торгові операції становить 4,6% від обсягу зовнішньої торгівлі, максимальна — 7,2%. У
доларовому обчисленні ця розбіжність становить сотні мільярдів на рік. Враховуючи
обережність оцінок і знаючи нашу практику, можна вважати навіть максимальні оцінки GFI
заниженими. GFI досліджує не всі незаконні фінансові потоки, а тільки ті, які створюються
за допомогою операцій експорту-імпорту товарів. Таким чином, перевезення готівки у
валізах через кордон не може бути включене у це дослідження. За межами дослідження
залишаються також операції експорту-імпорту послуг та оплати нематеріальних активів, бо
для них неможливо зробити оцінку достовірності грошових потоків. До того ж, такі операції
суттєво не впливають на загальну оцінку, бо їх обсяг значно менший за обсяг товарних
операцій. З нетоварних операцій в Україні найчастіше використовують оплату фіктивних
послуг консалтингу та фіктивного роялті за торгові марки. Ці операції сягають сотень
мільйонів доларів на рік, але до обсягів товарних операцій їм далеко. Обмеженням
дослідження GFI є те, що його метою є незаконні фінансові потоки між розвинутими
країнами та країнами, що розвиваються. GFI своїм дослідженням демонструє, що допомога
розвинутих країн країнам третього світу значно менша, ніж незаконні витоки капіталу з
цих країн у розвинуті країни. Тому дані GFI іноді містять не всі товарні операції, а тільки
операції між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. З точки зору дослідження
України це обмеження дуже суттєво впливає на результат. Наприклад, у дослідженні GFI за
2015 рік зовнішня торгівля України з розвинутими державами врахована в обсязі 24 млрд
дол. Однак загальний обсяг зовнішньої торгівлі України у цей рік був утричі більшим, бо
основні торговельні партнери України — Китай та Росія, а не розвинуті країни Заходу.
Незаконні фінансові потоки можуть бути реалізовані через торгові операції з будь-якими
країнами, не тільки з розвинутими, тому врахування тільки третини обсягу зовнішньої
торгівлі занижує оцінку нелегальних потоків. Так, у 2015 році, при тому, що оцінка
незаконного витоку сягала 18% від обсягу торгівлі, це становило тільки 4,4 млрд дол, бо
враховувалася лише торгівля з розвинутими країнами.
Фальшування інвойсів. Нелегальні фінансові потоки через торгові операції
проводяться шляхом фальшування митних декларацій та інвойсів — ціна, обсяг і якість
товару в них відрізняються від реальних. Це відбувається і при імпорті, і при експорті
товарів, залежно від того, яку мету ставить собі ініціатор операції. Шляхом фальшування
інвойсів можна забезпечити і відплив, і приплив капіталів. Для України найбільш
актуальною проблемою є відплив капіталу. При експорті це забезпечується шляхом
заниження ціни товару, при імпорті — шляхом завищення ціни товару. У деяких країнах
відплив капіталу через фальшування інвойсів має катастрофічні розміри: у Мозамбіку,
Малаві, Гондурасі та Замбії цей показник у 2015 році становив не менше 40% від обсягу
торгівлі з розвинутими країнами. Для України за 2005-2014 роки найобережніша оцінка
незаконного витоку капіталу через фальшування інвойсів становить 3% від загального
обсягу зовнішньої торгівлі, максимальна оцінка сягає 10%, яка і дає цифру 11 млрд дол на
рік. Ці кошти є частиною корпоративного прибутку, податок на який не потрапив до
бюджету в обсязі близько 2 млрд дол щорічно. Для порівняння: у 2018 році податок на
прибуток дав 97 млрд грн. Таким чином, втрати бюджету через нелегальний відплив
прибутку становлять більше половини цієї суми. Незаконний приплив капіталу — значно
менш відомий феномен, хоча його обсяг не менший, ніж обсяг незаконного відпливу. Для
України незаконний приплив оцінюється 17% від обсягу зовнішньої торгівлі. За
визначенням GFI, незаконний фінансовий приплив — це рух коштів, які мають невідоме
походження, не оподатковуються, не реєструються державними органами, пов'язані з
кримінальними злочинами, наприклад, з наркотрафіком. Якщо розкласти на елементи 17%
незаконного припливу, то 12% — це фальшування інвойсів при імпорті, тобто заниження
вартості імпортованих товарів. Сенс цієї операції — ухиляння від сплати ПДВ на імпорт. У
2005-2014 роках через це бюджет щороку втрачав близько 3 млрд дол ПДВ. Для
порівняння: у 2018 році ПДВ на імпорт становив 295 млрд грн. Втрати перевищують чверть
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цієї суми. До речі, ПДВ на імпорт — найбільша стаття доходів держбюджету, що негативно
характеризує економічну політику України. Таким чином, до економічних втрат держави
призводять і незаконний відплив, і незаконний приплив капіталу, тому слід припиняти
обидва процеси.
Афілійованість сторін. У всіх операціях фальшування інвойсів обидві сторони
операції — експортна та імпортна — підконтрольні одній особі, тобто вони афілійовані між
собою. При фальшуванні інвойсів у зовнішньоекономічній операції товар продається
самому собі, тому ціна товару не має значення. Мають значення інші фактори: рівень
оподаткування, безпечність розміщення капіталу, напрямок інвестування. Наприклад, якщо
потрібно купити в Японії верстат за 100 тис дол, то при перетині митного кордону України
доведеться заплатити 18 тис дол ПДВ. Для зменшення платежу створюється компанія АБВ в
Белізі, яка купує верстат у Японії за 100 тис дол, а потім продає в Україну за 10 тис дол. Так
виникає незаконний приплив в Україну 90 тис дол, а державний бюджет втрачає 16 тис дол
доходу. Навіщо це робити? Адже 18 тис дол сплаченого ПДВ будуть відшкодовані при
продажі продукції, виробленої на даному верстаті. Проблема в часі: 18 тис дол треба
заплатити при ввезенні верстата, а відшкодування розтягнеться на багато років, тобто
покупець безкоштовно кредитує державу на кілька років. При ціні кредитного ресурсу
близько нуля, як зараз в Японії, це не має особливого значення, але при ціні грошей 20%
річних це кредитування бюджету означає для покупця подвійну ціну за верстат, що робить
його неконкурентоздатним у порівнянні з власниками такого ж обладнання в інших
країнах. Аналогічно відбувається експортна операція. Український експортер продає
продукцію не реальному споживачу за реальною ціною, а фірмі АБВ в Белізі за півціни, а
вже фірма АБВ продає за нормальною ціною споживачеві. Таким чином, фальшування
інвойсу стає можливим лише при проведенні операції через "прокладку", тобто через
афілійовану фірму за межами України. Для протидії запроваджується митний контроль цін
в інвойсах. Як показує дослідження GFI, такий контроль не діє, бо, крім ціни, можна
сфальшувати якість і кількість, а можна просто заплатити митнику, щоб він заплющив очі
на сфальшований інвойс. Контроль трансферних цін — складне завдання. Щоб зрозуміти
це, досить прочитати його опис в Податковому кодексі. Більш кардинальним і простим
заходом є не контроль цін, а протидія операціям між афілійованими особами.
Проблема розкриття власників. Першим заходом боротьби з незаконними
фінансовими потоками, який рекомендує GFI, є розкриття власників юридичних осіб. Для
цього слід створити відкритий реєстр усіх власників юридичних осіб. Тут (о, диво) Україна
опинилася попереду всієї планети, бо однією з перших у світі створила такий реєстр. Однак
є деталь, яка зводить нанівець цінність цього реєстру для виявлення афілійованості сторін
експортно-імпортних операцій. Кінцевим власником в реєстрі може бути вказана
номінальна особа, яка діє від імені реального власника за довіреністю: дівчина з
панамського села або парагвайський волоцюга. Знайти їх не зможе не тільки український
фінансовий моніторинг, а й навіть Інтерпол. Ніхто факту номінальної власності в
українському реєстрі не перевіряє, а якщо такий факт випадково випливе, то покарань за це
не існує. Якщо держава має бажання перекрити незаконні фінансові потоки та припинити
втрати сотень мільярдів гривень доходів бюджету, вона повинна ввести покарання, навіть
кримінальне, за підміну реальних власників номінальними. Зрозуміло, що покарати
парагвайського волоцюгу українська Феміда не зможе, тому відповідати мусить той, хто
подає відомості до українського реєстру, тобто керівник української юридичної особи,
знайти якого нескладно. Досі держава не бажала мати реальний реєстр власників, бо вона
сама була і є власністю осіб, які ховаються за номінальними власниками. Якщо цей крок
буде зроблений, і в реєстрі з'являться реальні власники, то далі щодо всіх експортноімпортних операцій керівники з української сторони повинні будуть надавати інформацію
про реальних власників іншої сторони. За недостовірність цієї інформації мусить бути таке
ж покарання, як за недостовірність інформації про реального власника в реєстрі. Якщо
власник українського й іноземного учасників операції є однією особою або це афілійовані
особи, то за таку операцію мусить бути встановлене покарання. За перший випадок —
штраф у трикратному розмірі операції, за другий — штраф в десятикратному розмірі, за
третій — не менше п'яти років позбавлення волі. Зрозуміло, що не всі експортно-імпортні
операції між афілійованими особами є засобом приховування незаконних фінансових
потоків. Такі операції можуть бути технологічно необхідними. Це відбувається в
транснаціональних корпораціях, які мають виробничу кооперацію між підприємствами в
різних країнах. Наприклад, якщо FIAT буде виробляти в Україні двигуни для свого
польського заводу, то експорт двигунів з України в Польщу буде операцією між
афілійованими особами. Таких операцій в тисячу разів менше, ніж операцій з кіпрськими та
іншими "прокладками", тому для них нескладно ввести спеціальне регулювання.
Висновок. Основний ресурс для подолання бідності — не кредити МВФ і не іноземні
інвестиції, а кошти українців, у тому числі ті, які формують незаконні фінансові потоки
через кордон України. Треба зробити їх легальними і направити на інвестиції в нові
технології через спеціальні інституції на зразок банку розвитку. Для легалізації фінансових
потоків через кордон необхідно дещо зробити. Перше — ввести відповідальність за
достовірність інформації про кінцевих власників у реєстрі. Друге — ввести покарання за
фальшування інвойсів при проведенні експортно-імпортних операцій через "прокладки".
"Умисне фальшування інвойсів з метою зменшення чи уникнення сплати ПДВ, мита,
податку на прибуток, акцизну… повинно вважатися порушенням закону", — сказано в
рекомендаціях GFI. Це варто зробити шляхом визнання незаконними експортно-імпортних
операцій через "прокладки". Це зупинить не лише фальшування інвойсів у торговельних
операціях, а й фіктивні операції з консалтингу та виплат фіктивного роялті. Третє —
прибрати "антистимули", які спонукають до незаконних фінансових операцій. Наприклад,
не треба брати ПДВ при розмитненні обладнання, а платити його протягом його роботи і в
пропорції до його амортизації, не обкладати податком на прибуток реінвестовану частину
прибутку. Ціна питання — мільярди доларів на рік. Навіть якщо не всі незаконні фінансові
потоки вдасться перекрити, можна отримати більше, ніж кредити МВФ та іноземні
інвестиції разом узяті. Крім того, ці заходи не залежать ні від МВФ, ні від іноземних
інвесторів, їх просто може запровадити сама українська влада.
Читати повністю >>>
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Економіка України найвідсталіша на пострадянському
просторі: огляд експерта
28.08.2019

Україна найбільш відстала країна в економічному розвитку на всьому
постсоціалістичному просторі. Про це в своєму блозі заявив економічний
експерт Павло Мороз, передає УНН.
"Звичайно, багато хто буде апелювати, що військові дії, окупант, анексія, але навіть
якщо ми повернемося на 5 років назад і порівняємо 2013 рік з 1990-м, результат особливо
не зміниться", - вказав він. Цей факт особливо актуальний напередодні формування
бюджету, вважає Мороз, хоча вже зараз зрозуміло, що радикальна зміна влади в 2019 році
кардинально не відобразиться на підходах до формування бюджетної резолюції-2020. Це
означає, що економічна політика як мінімум до середини наступного року не зміниться, а
на початку весни, щойно розсіється дим популізму і спекуляцій на тему, кому важлива
державна підтримка, а кому потрібно збільшити податкові зобов'язання - стане зрозумілою
картинка розвитку економіки України, каже експерт. "Міжнародна статистика The World
Bank - це підтвердження того, що в економічній політиці України не закладено
фундаментальних основ і принципів, дотримуючись яких буде поліпшуватися
інвестиційний клімат, а значить рости виробництво національного продукту", - вважає
Мороз. Він звертає увагу на сільське господарство в Україні, показуючи на цьому прикладі,
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звідки береться і де зараз провисає ВВП. "Вирощування зерна на експорт - це явно не про
розвиток нашої економіки. А ось державні програми підтримки бізнесу з інвестицій в
переробку зерна або держпрограми розвитку тваринництва - це висока додана вартість
всередині країни, офіційні робочі місця, продукти харчування. І безумовно це прискорення
динаміки приросту українського ВВП", - констатує Мороз. Разом з тим, часта зміна
податкового та бюджетного законодавства не сприяє сталому бізнес-клімату, нагадує
експерт, а тому скорочення держпрограм або їхнє повне скасування призведе до
нерозуміння з боку сільгоспвиробників, які вже пристосувалися до існуючих правил гри.
Недооціненою залишається і сфера IT, продовжує експерт, яка може генерувати прибуток
державі, але яка також потребує ефективних держпрограм. "Середній політичний цикл в
Україні - це 4-5 років, тому стратегії будуються, на жаль, не навколо економіки. Основна
їхня мета - зберегти політичну владу через підвищення соціальних стандартів, часто на
шкоду економічним інтересам. А основним бенефіціаром соціальних виплат (пенсій,
субсидій, матеріальної допомоги тощо) є ключовий виборець (це мінімум третина голосів
на виборах в 2019 році). Дуже показово, що попередня влада двічі зазнала фіаско в 2019
році перш за все тому, що в останні роки більш швидкими темпами зростала вартість
задоволення фізіологічних потреб українців згідно з пірамідою Маслоу, тоді як рівень
доходів ключових виборців ріс помітно меншими темпами", - пояснює Мороз. Новому
Кабміну експерт радить розробити таку економічну стратегію на найближчі 5-7 років, яка
реально б враховувала інтереси всіх суб'єктів національної економіки, а це, за словами
Мороза: Перш за все українського споживача! Стимулювання сукупного попиту - це
розвиток всієї української економіки: як торгівлі, так і формування інвестиційного ресурсу
насамперед для малого і середнього бізнесу; Український бізнес не платить податки, тому
що є механізми оптимізувати оподаткування малому та середньому підприємцю (звичайно
ж через ФОПи), а великий бізнес давно має можливості утримувати материнську компанію
за кордоном, максимально уникаючи зарегульованого і непостійного українського
законодавства; Державний інститут. Чиновників багато, але мало хто здатний адекватно
проаналізувати ситуацію і запропонувати рішення. Тому що мало платять. Гарний фахівець
не піде в Мінекономіки або Мінфін вивчати місце українського підприємця на кривій
Лаффера; розробляти і впроваджувати державні економічні програми розвитку. "Головне
пам'ятати, що при ефективній економіці формується більший фінансовий ресурс, який
держава (читай, влада) може безболісно для економіки і максимально вигідно для себе
перерозподілити на підвищення соціальних стандартів", - констатує Мороз.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

НА ПОЧАТОК

:: СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК

Торгова війна США і Китаю: Трамп заявив про
можливість угоди між країнами
26.08.2019

Президент США Дональд Трамп не виключив угоду його країни з
Китаєм після ескалації торгового протистояння між державами, передає
УНН з посиланням на Reuters.
"У понеділок США і Китай спробували послабити напруженість в торговельній війні,
Пекін закликав до спокою, а президент США Дональд Трамп прогнозував угоду після
падіння ринків у відповідь на нові тарифи обох країн", - йдеться в повідомленні. Трамп,
виступаючи на полях саміту G7 у Франції, сказав, що китайські офіційні особи зв'язалися з
американськими торговими партнерами за одну ніч і запропонували повернутися за стіл
переговорів. Як пише видання, заступник прем'єра Держради КНР Лю Хе, який веде
переговори з Вашингтоном, заявив в понеділок, що Китай готовий врегулювати
торговельну суперечку шляхом "спокійних" переговорів і рішуче виступає проти ескалації
конфлікту. Нагадаємо, минулої п'ятниці Трамп оголосив про підвищення тарифів і заявив,
що наказує американським компаніям припинити співпрацю з Китаєм. Пізніше він сказав,
що загрожує використовувати надзвичайні повноваження відповідно до закону 1977, який
націлений на шахрайські режими, терористів і торговців наркотиками.Це сталося після
того, як Пекін оголосив про підвищення тарифів на американський імпорт в розмірі 75
мільярдів доларів США у відповідь на більш раннє збільшення з боку США. Після цього
біржові індекси США за підсумками торгів показали зниження на 2,5% -3%. А торги на
найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі відкрилися в понеділок потужним падінням.
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Привид Путіна та торговельні війни: про що домовилися
на саміті G7 ключові лідери світу
26.08.2019

G7 або "Група семи" – клуб найпотужніших демократій світу – вже не є
єдиною. Тертя та розбіжності між її учасниками стали настільки
очевидними, що їх вже немає сенсу приховувати.
Це – один з ключових висновків саміту G7, який цього року проходив на
французькому атлантичному курорті Біарріц. Однією з ліній незгоди стало російське
питання. На щастя, саміт підтвердив прогнози "Європейської правди" з цього приводу:
аргументи США не подіяли, відновити "вісімку" не вдалося і шанси на її відновлення в
осяжному майбутньому вкрай низькі. Та попри це, на наступній зустрічі G7 ми цілком
можемо побачити Путіна. На саміт 2020 року російського лідера можуть запросити не як
учасника (проти цього виступають кілька держав "сімки"), а як гостя. Для цього вистачить
одноосібного рішення Дональда Трампа, адже наступного року США головуватимуть у
"сімці" та стануть організаторами саміту. Скриньку Пандори відкрив президент Франції
Еммануель Макрон, на запрошення якого у Біарріці з’явився... голова МЗС підсанкційного
Ірану (причому далеко не всі делегації знали, що він має сюди приїхати!). Іранське питання
стало ще одним проблемним на зустрічі G7. Крім того, лідери розійшлися в думках у
питанні Китаю, світової торгівлі тощо. У розбіжностях дійшло аж до того, що лідери "сімки"
– вперше в історії цього клубу – навіть не пробували домовитися про підсумкову спільну
декларацію. Мовляв, все одно не вийде. Однією з небагатьох тем, де рішення таки узгодили,
стала реакція "сімки" на пожежі у тропічних лісах Амазонки. Можливо, тут вдалося
домовитися через те, що у цій проблемі найпотужніші політики світу не здатні вплинути
майже ні на що.
Зустріч без домовленостей. "Ми проходимо через період дуже глибокої кризи
демократії", – визнав Еммануель Макрон за кілька днів до початку саміту "Групи семи". Про
те, наскільки складним цей період є для самої "сімки", стало відомо ще тиждень тому:
дипломати розповіли, що саміт G7 завершиться без схвалення підсумкового документа. Від
1975 року, коли був утворений цей елітний клуб, лідери G7 на своїх зустрічах щоразу
ухвалювали спільну заяву, яка була дороговказом щодо подальшого розвитку
демократичного світу. Торік, на саміті в Канаді, ця традиція вперше опинилася під
загрозою: Дональд Трамп посварився з господарем саміту Джастіном Трюдо, оголосив, що
не підтримує рішення колег, та достроково поїхав із зустрічі. Заяву тоді все одно
оприлюднили, от тільки "сімка" для цього тимчасово скоротилася до "шістки". Цього року
розбіжностей стало так багато, що домовлятися просто не було сенсу. Перед початком
саміту Макрон зізнався, що документу справді не буде, і натякнув, що "розкольником" знову
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є Трамп: "Точки незгоди із США відомі... Наприклад, якщо ми запишемо у документі про
Паризьку (кліматичну) угоду, Трамп не погодиться. Тому це (спроби узгодити спільний
документ) не має сенсу". У Вашингтоні, навпаки, покладають вину на усіх інших. "У
приватних розмовах американські посадовці бурчали про те, що цьогорічний саміт
навмисно спланований так, щоби "ізолювати" США. Але команди інших лідерів відкидають
ці звинувачення, пояснюючи, що Трамп сам обрав позиції, які не підтримує жоден інший
учасник – зокрема, щодо кліматичних змін, щодо Росії та щодо торгівлі", – переповідає CNN
зміст закритих брифінгів у Біарріці. Російське питання, звісно, заслуговує на окрему увагу.
Путіна чекають, але не кличуть. Лідери "сімки" з’їхалися до французького
курорту в суботу надвечір і у перший день практично нічого не повідомляли журналістам.
Організатори передали у медіа лише короткі відеоролики з їхньої вечері у вузькому колі.
Президенти США та Франції, канцлер Німеччини, прем’єри Великої Британії, Італії, Японії та
Канади, а також президент Європейської ради сиділи за столом на чистому повітрі.
Помічників та радників не було, хоч вони й чули всю розмову через мікрофони, встановлені
на столі. Саме тут, у неформальній обстановці, голови держав та урядів обговорили
ініціативу Трампа, яка сколихнула Україну минулого тижня – ідея відновлення G8 за участі
російського президента Владіміра Путіна. Чутки про те, що Макрон теж просуває
відновлення "вісімки", не підтвердилися – або, принаймні, до саміту він змінив свою думку.
Голоси розділилися "один проти шести", розповідають численні дипломатичні джерела. А
от Трамп щиро та наполегливо просував цю ідею та намагався переконати усіх присутніх
зробити виняток для Путіна. А найзавзятішим захисником України став керівник Євроради
Дональд Туск. Британський Express цитує представника європейської делегації, який
визнав, що російське питання було найскладнішим на переговорах у суботу ввечері. Саме
тут, у дискусії з Трампом, Туск почав просувати ідею, що на саміт G7 варто було би
запросити Україну, а не Росію. "Жорстким виявилося обговорення думки про те, що G7 – це
клуб ліберальних демократій, із чим явно не погодився президент Трамп", – розповів
британським журналістам неназваний дипломат. За його словами, Дональд Трамп
пояснював, що повернення Путіна дозволило би "сімці" мати прогрес у питаннях Сирії,
Ірану тощо. Американський New York Times наводить ще один аргумент Туска: він
переконував Трампа, що для діалогу з росіянами є й інші формати, на кшталт G20.
Суперечка з цього приводу продовжилася у неділю на двосторонній зустрічі Туска і Трампа.
Договорилися аж до того, що європейський Дональд вирішив "підколоти" свого
американського тезку у Twitter, розмістивши не найвдаліше спільне фото. А згодом
Дональд Туск особисто детально пояснив, чому Росії не місце в елітному клубі держав. Коли
росіян допустили до цієї групи наприкінці 1990-х, "була віра у те, що це підштовхне Росію
іти до ліберальної демократії, верховенства права та прав людини", пояснив він. "Чи є хоч
хтось, хто був би щиро переконаний – а не просто просував бізнес-інтереси – що Росія
справді йде цим шляхом?" – поставив риторичне запитання Туск. Зрештою лідери "сімки"
знайшли формулу, з якою погодилися усі – від Трампа до Макрона. У цій формулі є відразу
дві новини. Гарна – це те, що відновлення G8 поки що відкинуте – "занадто рано" про це
говорити. Але є і погана новина: про ізоляцію Росії більше не йдеться. Тепер це – спільне,
офіційно погоджене рішення лідерів демократичного світу. "G7 погодилася розвивати
діалог та співпрацю з Росією", – йдеться в узгодженій позиції "сімки". Але і цим небезпечні
"російські" новини з Біарріца не вичерпуються. Хоча лідери G7 і відмовилися оживляти
формат "вісімки", та наступного року – як виняток – Путіна цілком можуть запросити на
саміт. Для цього не буде потрібно згоди ні ЄС, ні Британії, ні Канади. Достатньо
одноосібного рішення президента США Трампа, а також згоди Путіна на таку подорож. За
прецедент, який відкрив таку можливість, маємо дякувати Макрону. Цього року він як
господар саміту вчинив точно так само. Причому частина дипломатів, присутніх у Біарріці,
лише з новин дізналися, що до них приїхав небажаний та одіозний гість.
Іранська допомога. Питання Ірану є одним із тих, що створює напругу між Європою
та США. Як відомо, Білий дім ще у травні минулого року вийшов із ядерної угоди, ухваленої
за його попередника Обами, та поновив санкції проти Ірану.У відповідь в Тегерані
відновили розвиток своєї ядерної програми та регулярно оголошують про накопичення
нових і нових обсягів збагаченого урану. Всі спроби європейців та Білого дому узгодити
спільну позицію не мали успіху. І хоча посередницькі зусилля Макрона у цих переговорах не
є чимось новим, те, що сталося у Біарріці, вразило усіх спостерігачів. Журналісти звернули
увагу на незвичний літак, що приземлився у місцевому аеропорту. Flightradar показав, що
цей борт, що належить іранській державній авіакомпанії, постійно використовує глава МЗС
Ірану Джавад Заріф. І лише після цього офіс Макрона визнав: так, Заріф справді прибув на
саміт лідерів світу. Як з’ясувалося, про приїзд іранця Франція не попереджала колег
наперед та не запитувала про їхнє ставлення до такої ідеї. Лише під час суботньої вечері
Макрон запитав колег-президентів та прем’єрів, чи ніхто з них не проти. Зрештою
американці так і не зустрілися із Заріфом, проти якого вони лише нещодавно запровадили
санкції. Переговори з ним проводили лише французи, за присутності інших європейських
дипломатів. Сенс цієї зустрічі так і лишився незрозумілим. Але тепер не варто дивуватися,
якщо наступного року, коли господарем саміту буде Трамп, він проведе точно таку зустріч
із росіянами. А Путін (звісно, якщо погодиться приїхати на саміт G7 у статусі гостя), зможе
записати собі в актив ще одну перемогу. Нехай і не повну, але важливу.
Кінець торговельних традицій. Хочемо ми того чи ні, але світ починає "жити поновому" не лише в міжнародній політиці. Та сама історія – у торгівлі, хоча тут не лише
руйнуються старі правила та домовленості, а й створюються нові. Один з ключових
конфліктів виходить за межі G7: йдеться про торговельну війну США та Китаю, наступний
крок якої був оголошений у дні саміту. Пекін та Вашингтон знову підвищили мита на
товари один одного навіть попри ризик того, що це додає небезпеки загальносвітової
економічної кризи. Причому в Білому домі заявили, мовляв, Трамп сумнівається, чи не
варто підвищити мита ще більше. Британія тим часом продовжила свою війну із Брюсселем.
Прем’єр Борис Джонсон зустрівся із Дональдом Туском і попередив його, що на Хелловін,
тобто у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, Лондон будь-що вийде з Євросоюзу, а якщо ЄС не
запропонує якихось нових умов виходу – то Лондон не платитиме до бюджету ЄС 39 млрд
євро, які обіцяв заплатити раніше. А ще на зустрічі у Біарріці Джонсон спробував
переконати Трампа підписати торговельну угоду з Британією і тим самим допомогти
Лондону пережити непрості часи після виходу з ЄС. Трамп, зі свого боку, готується до
торговельної війни із Францією (яка, по суті, виллється у повномасштабне протистояння з
ЄС). Причиною суперечки став новий французький закон про додаткове оподаткування
світових IT-гігантів, які діють у Франції. Це означатиме багатомільярдні втрати передусім
для американських компаній, таких як Google, Facebook, Microsoft та Amazon. Господар
Білого дому під час саміту у Франції публічно попередив Макрона, що готує удар у відповідь
– США обкладуть французькі вина "небаченими досі" податками. А Дональд Туск вступився
за Францію і заявив, що весь ЄС підвищить мита на товари із США. Зараз сторони
намагаються дійти домовленостей, що попередять масштабну торговельну війну, але згоди
досі немає. Це – лише частина торговельних конфліктів та домовленостей, що їх
обговорювали у Біарріці, але навіть цього досить, щоби показати, наскільки складним та
турбулентним є період, у який входить світ. Київ має шукати, як пройти його без втрат.
Необхідно зустрічатися і домовлятися, пропонувати свої ідеї та наповнювати нові ринки
(на кшталт британського). Зміни – це завжди і ризик, і шанс, але якщо ми будемо просто
плисти за течією – то втратимо неодмінно. Чи зможе нова українська влада використати
можливості і уникнути провалів? Запитання залишається відкритим.
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