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Ліберальний бліцкриг. Що Зеленський і Гончарук
планують робити з економікою
03.09.2019

Гончарук розповів, які зміни планує впроваджувати Кабмін, а
Зеленський роздав доручення уряду, парламенту і голові НБУ, хоча, згідно
з Конституцією, таких повноважень у нього немає.

В понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся з членами уряду,
керівництвом парламенту і правоохоронних органів. В ході наради прем'єр-міністр
розповів, як пришвидшити зростання економіки України до 5-7%, а голова держави роздав
доручення прем'єр-міністру та членам уряду, спікеру Верховної Ради та керівникам
парламентських комітетів, а також головам ряду органів виконавчої влади і очільнику
Національного банку. НВ Бізнес вибрав головне.
Зростання економіки. За словами Гончарука, за наступні 5 років економіка України
має зрости мінімум на 40%. «Це дуже амбітна, але реалістична задача. В нас є для цього
серйозна команда в Міністерстві економіки, яка вже почала над цим працювати. За нашими
розрахунками, це призведе до появи близько 1 млн нових робочих місць», - заявив він. В
наступному році зростання ВВП має скласти 5%, а далі прискоритися мінімум до 7%.
Ринок землі. Прем'єр повідомив, що введення ринку сільськогосподарських земель
має початися в середині 2020 р.: «Ми змоделюємо лібералізацію ринку землі таким чином,
щоб ніхто не втратив землю. Щоб люди стали багатші внаслідок цієї реформи, а не навпаки,
щоб не спекулювали, щоб не було рейдерства. Тому ми дуже ретельно і уважно підійдемо до
планування реформи. Вона буде запроваджена тоді, коли ми будемо до цього готові. А
плануємо ми це зробити в середині 2020 р.». Зеленський доручив внести законопроект про
ринок землі та скасування мораторію на її продаж в Верховну Раду до 1 жовтня 2019 року і
прийняти його до 1 грудня. Крім цього, до 1 січня 2021 року в Державному земельному
кадастрі має бути вся інформація про земельні ділянки, заявив голова держави.
Велика приватизація. Зеленський доручив КМУ до 1 грудня розпочати підготовку
великих держкомпаній до приватизації і залучення інвестиційних радників. Провести
перший конкурс потрібно не пізніше 1 квітня 2020 р. Він дав доручення Раді до 1 жовтня
ухвалити законопроект про скасування переліку об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, а КМУ - сформувати перелік стратегічних підприємств, які не
можна приватизовувати. Крім того, президент заявив, що КМУ має до 1 грудня передати не
менш ніж 500 підприємств ФДМ України для малої приватизації через ProZorro. Продажі.
Фінансовий сектор. Президент доручив прем'єру, міністру фінансів та голові НБУ
до 1 жовтня створити умови «для зниження комерційними банками кредитних ставок» та
зробити більш доступними іпотеки. Він також доручив Верховній Раді до 1 жовтня 2019 р.
прийняти законопроект про спліт (розподіл функцій Нацкомісії, що здійснює регулювання
в сфері фінансових послуг, між НБУ та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку) і
до 1 січня - закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та посилення
захисту іноземних інвестицій. Гончарук підкреслив, що валютна лібералізація має бути
завершена в наступному році, щоб в Україну «заходили інвестиції, щоб люди не боялися, що
вони потім не зможуть їх звідси вивести».
Інфраструктура. Прем'єр заявив про план привести до нормального стану 24 тис.
км² доріг, розвивати аеропорти та морпорти, запустити внутрішні водні шляхи, покрити
всю країну якісним швидким інтернетом. Зеленський доручив до 1 жовтня прийняти закон
про концесії і до 1 січня 2020 р. провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських
портів Ольвія та Херсон. Крім цього, він хоче, щоб до 1 листопада Рада прийняла закон про
внутрішній водний транспорт. Президент також заявив, що до кінця року потрібно
підготувати план реструктуризації Укрзалізниці, щоб лібералізувати ринок локомотивної
тяги та підвищити прозорість діяльності компанії. Зеленський хоче, щоб парламент до 1
листопада прийняв закони про середньострокове планування державних фінансів для
фінансування будівництва та ремонту автомобільних доріг, а також «приведення
ціноутворення на капітальний ремонт та будівництво доріг до міжнародних стандартів».
Податки та митниця. За словами Гончарука, весною 2020 року на Україну чекає
податкова реформа, а в цьому році потрібно «відремонтувати» адміністрування податків.
Він підкреслив, що Податкова служба має бути максимально ефективною. «Тут ми
розраховуємо на роботу вже наявного менеджера. Те саме стосується митниці. Ми дуже
сподіваємося, що вже цього року нам вдасться зробити велику роботу, щоб системна
контрабанда пішла в минуле. В ідеалі наступного року ми маємо забути, що таке
контрабанда», — заявив прем'єр-міністр. Зеленський додав, що Державна митна служба має
бути запущена до 1 грудня. До 1 жовтня парламент має прийняти закон про уповноважених
економічних операторів. Крім цього, він доручив до 1 жовтня внести в Раду законопроект
про Службу фінансових розслідувань і прийняти його до 1 грудня.
Тотальна цифровізація. Гончарук розповів, що уряд планує в 2019р. «зосередитись
на інвентаризації країни» і за її результатами скласти план цифровізації. «Ми проаналізуємо всі державні реєстри, всі бази даних, всі існуючі об'єкти, всі державні органи і так далі,
щоб зрозуміти, що ми власне маємо, тому що сьогодні цифри нас дуже часто обманюють.
Ми не можемо нормально порахувати бюджет на наступний рік. За результатами
інвентаризації ми підготуємо план цифровізації і 2020р.стане роком тотальної цифровізації
країни. За 2020 рік ми маємо цифровізувати все, що не встигнемо в цьому, а в цьому ми
встигнемо багато… Після 2020 р. держава має бути повністю в цифрі, в смартфоні», - заявив
він. Гончарук повідомив, що КМУ планує з 1 жовтня заборонити паперовий документообіг
між державними органами. Відповідальним за це є міністр Кабінету Міністрів, екс-ITдиректор ПриватБанку, співзасновник monobank Дмитр Дубілет. «Я оцінюю виконання цієї
задачі як реалістичне. Вона дуже складна, тому що органів і систем багато. Це все треба
синхронізувати», - сказав голова Кабміну. Зеленський доручив до 1 грудня провести повний
аудит державних реєстрів та упорядкувати їх, «створити умови для проведення
електронних виборів та електронного перепису населення». Крім цього, до кінця року
потрібно затвердити план з дерегуляції і переведення надання дозвільних документів в
електронну форму. Він хоче, щоб до 1 січня 2020 року 30 найбільш популярних сервісів для
громадян і бізнесу було переведено в електронний формат.
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Чистки в державних органах та держкомпаніях. Гончарук повідомив про план
оцінити ефективність діяльності держорганів і оперативно звільнити «неефективних
державних менеджерів або тих менеджерів, які були пов’язані з минулими політичними
силами, групами впливу, які працювали на свої інтереси, а не державні». Зеленський заявив,
що потрібно до 1 січня 2020 року провести повне кадрове перезавантаження найбільш
корупційних органів державної влади — Держгеокадастру, Держгеонадр, Державної
архітектурно-будівельної інспекції, Держекоінспекції (реформується в Державну
природоохоронну службу), Укртрансбезпеки і Укравтодору. Відповідальність за цей процес
покладено на Гончарука, сказав голова держави.
Енергетика. За словам голови Кабміну, серед термінових завдань нового уряду —
підготовка до переговорів з російською стороною щодо транзиту російського газу через
газотранспортну систему України, а також стимулювання енергоефективності. Зеленський
дав доручення забезпечити підготовку до проходження опалювального сезону і доповісти
про це до 20 вересня, а далі проводити щотижневий моніторинг. Він також доручив Кабміну
до 1 грудня провести переговори і укласти угоди про розподіл продукції з переможцями
конкурсів на надрокористування. Крім цього, до 1 січня потрібно підготувати лоти для
проведення конкурсів на отримання спеціальних дозволів на видобуток нафти та
природного газу. Зеленський також хоче, щоб до 1 січня було спрощено порядок та
зменшено вартість підключення до електричних і газових мереж, «якими володіють
приватні монополісти».
Детінізація економіки. Президент України дав доручення до 1 жовтня внести до
парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину.
Прийняти їх потрібно до 1 грудня цього року, заявив голова держави. Він також хоче, щоб
до 1 грудня Рада «суттєво посилила відповідальність за тіньове ведення господарства».
Боротьба з рейдерством. Гончарук заявив, що проблема рейдерства має бути
ліквідована впродовж наступного місяця: «В нас є чудова команда в Міністерстві юстиції. За
найближчий місяць історія з рейдерством, з цими махінаціями в реєстрах має піти в минуле
назавжди». Зеленський доручив до 1 жовтня внести в Раду законопроект про посилення
гарантій захисту державної власності, прав засновників юридичних осіб та протидію
рейдерству. В ньому, зокрема, має бути передбачено автоматичний моніторинг ризикових
транзакцій та обов’язковість нотаріального оформлення договорів щодо відчуження будьякої частки власності, сказав президент.
План роботи КМУ. Гончарук повідомив, що уряд до кінця місяця подасть на розгляд
парламенту детальний план своєї роботи. «Спробуємо її написати за допомогою ITінструменту. Наша амбіція - щоб це була перша програма уряду, яка буде написана не на
папері, а за допомогою комп’ютерної програми, щоб суспільство бачило і могло онлайн
контролювати, який прогрес ми досягаємо по реалізації цієї програми», - заявив він.
Соціальні питання. За словами прем'єра, потрібно переглянути прожитковий
мінімум, оскільки зараз він є занизьким. Уряд також працює над тим, щоб суми в платіжках
за комунальні послуги були меншими. Крім цього, Гончарук повідомив, що розробляється
універсальний державний стандарт. «Там буде описано, за скільки має доїхати швидка,
пожежні, за скільки дитина має добратися до школи», - сказав голова Кабміну.
Правоохоронні органи та суди. Зеленський доручив керівництву Державного бюро
розслідувань та Національного антикорупційного бюро України доповісти про хід
розслідувань щодо розкрадань в Укроборонпромі та виділення державної підтримки
виробникам курятини. Він також попросив керівника Рахункової палати «повідомити про
результати аудиту використання коштів українців, які подарували найбагатшим
агробаронам». Зеленський також вимагає від керівників ДБР, СБУ та Нацполіції «доповісти
про боротьбу з бурштиновою мафією, незаконними вирубками лісів, грабіжницьким
видобуванням корисних копалин», а також про розслідування злочинів проти
неповнолітніх, зокрема вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, в якому
підозрюють поліцейських, і пожежі в таборі Вікторія та готелі Токіо Стар в Одесі. Він також
дав доручення прийняти концепцію реформування Служби безпеки України і закон про СБУ
в новій редакції. Коментуючи реформу судів, президент пообіцяв «щотижневе позбавлення
суддівських мантій тих, хто не гідний високого звання судді».
Децентралізація. Зеленський заявив, що потрібно невідкладно завершити процес
децентралізації. За його словами, для цього потрібно внести зміни до Конституції. Крім
цього, президент доручив: прийняти новий закон про оренду державного і комунального
майна до 1 жовтня; прийняти нову редакцію Трудового кодексу України до 1 січня;
впровадити продаж майна під час процедури банкрутства через електронну систему
ProZorro до 1 січня; внести в Раду законопроект про бюджет до 15 вересня.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з
керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та
правоохоронних органів наголосив, що зараз в Україні склалася
унікальна ситуація, коли є політична воля та можливості, щоб
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
втілити всі необхідні реформи.
«Зараз у нас є унікальна ситуація, справді унікальний шанс провести всі необхідні
реформи. І я дуже цього хочу. У нас для цього є все: політична воля президента, більшість у
Верховній Раді, є налаштований працювати уряд і Прем’єр-міністр. У нас нема сьогодні
тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в
Україні», – заявив Глава держави під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів та правоохоронних органів. Володимир Зеленський зазначив, що новий
склад Верховний Ради, новопризначений уряд і керівництво правоохоронних органів є
однодумцями. Президент наголосив, що сьогоднішня зустріч стане публічним моментом
відліку, будуть окреслені пріоритети, поставлені завдання й терміни їхнього виконання.
«Ми чудово знаємо: щоб бути демократичною країною, потрібна система стримувань і
противаг. Будьмо чесними: 28 років вона працювала дуже гібридно. Фактично, це була
система стримування апетитів і «хотілок» різних політичних сил. Ми мали непропорційний
уряд, банальний розподіл портфелів у коаліції, між партіями. Такі «політичні договірняки»,
– нагадав Володимир Зеленський. За його словами, закони часто ухвалювали не за
принципом, що важливе, пріоритетне та потрібне Україні, а за принципом «що від цього
перепаде окремим силам». «Водночас завданням опозиції була не конструктивна критика, а
шантаж задля отримання свого шматка політичного чи фінансового пирога», – підкреслив
він. «До чого все це призвело? Реформи або провалювались, або запускались, як вітрина:
гучно, пафосно, у фейсбуці, а далі все тихенько спускалося на гальмах. Врешті-решт усі гілки
влади були, як лебідь, рак і щука, від чого наша країна у кращому разі просто стояла на
місці», – констатував Президент. Глава держави зауважив, що ситуація має змінитися. «На
жаль, не всі партії хочуть працювати заради суспільства, але я думаю, що ми знайдемо
підхід. А якщо не знайдемо – ухвалюватимемо закони самостійно. Тому що ми обіцяли
нашим виборцям. І нарешті – молодий уряд. Я впевнений, що ми всі зможемо працювати
разом і обов'язково всіх переможемо», – резюмував Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ

Президент України: Подолання бідності –
наш наступний виклик

Прогнозованість та стабільність України стануть запорукою
привабливості для інвестицій
17.09.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час
зустрічі з Віце-президентом Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР) Аланом Пію подякував за співпрацю з Україною та
Д.РАЗУМКОВ
висловив упевненість, що це партнерство і надалі залишиться
таким же конструктивним та взаємовигідним.
«Нам дуже важливо отримувати підтримку фінансового, політичного та
економічного плану, - зазначив він. – Сподіваюсь, що і у подальшому ми матимемо гарні
взаємовідносини». Дмитро Разумков підкреслив важливу роль Банку, який «є одним з
ключових міжнародних інвесторів, що допомагають нашій державі» та наголосив на
важливості надання допомоги з боку європейських інституцій. Для збільшення обсягу
інвестицій в Україну необхідно повернути довіру між бізнесом та владою, а також
напрацювати певну законодавчу базу, підкреслив Голова Українського парламенту. «У нас
дуже амбітні плани, сподіваємось, що темпи зростання економіки складатимуть 5-7%», зазначив він і повідомив про готовий проект бюджету на 2020 рік, в якому «закладено
базовий сценарій зростання економіки». Зважаючи на те, що Банк ЄБРР бере участь у
багатьох інфраструктурних проектах, Дмитро Разумков висловив сподівання, що ухвалення
закону про концесії, який вже розглянуто у першому читанні, дозволить створити
«додаткове вікно можливостей». Голова Верховної Ради також повідомив про значне
зростання рівня довіри до парламенту після декількох тижнів напруженої роботи. Згідно з
результатами останніх соціологічних опитувань, цей показник складає 39%, що у десять
разів вище за рівень довіри до попереднього парламенту. «Добре розуміємо, що це у певній
мірі кредит довіри, наданий українським суспільством для проведення реформ», підкреслив Дмитро Разумков. На переконання Голови Парламенту, для того, щоб інвестори
отримали гарантії захисту, слід продовжити судову реформу, реформу правоохоронних
органів, змінити систему фіскальних відносин, зробити прогнозованими правила для
бізнесу тощо. Дмитро Разумков зазначив, що зараз в Україні склалася унікальна ситуація - є
консолідація різних вертикалей влади: і Президента України, і Кабінету міністрів України, і
Верховної Ради, розробляються механізми та довгострокові плани бізнесу і Уряду. «Україна
буде більш прогнозованою і стабільною державою для інвестицій», - підкреслив він. Голова
Парламенту також поінформував Віце-президента ЄБРР про кроки у напрямку подальшої
приватизації державних підприємств, у тому числі – відкриття ринку землі, підкресливши,
що «перед Україною стоять великі перспективи і великі можливості». Своєю чергою, Алан
Пію зазначив, що Банк продовжить співпрацю з Україною – особливо враховуючи бажання
нової влади швидко і ефективно проводити реформи. Це стосується довгострокових
інфраструктурних проектів, пов’язаних з компанією «Нафтогаз», «Укренерго», будування
доріг у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, метро у Харкові, Дніпрі, багатьох
об’єктів на сході України, у Маріуполі тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

Читайте також: Головне завдання
Парламенту - зробити Україну щасливою >>>

-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

Читайте також! Володимир Зеленський:
Оновлена влада має стимулювати інвестиції
>>>

13.09.2019

Ефективна боротьба з бідністю в Україні потребує стабільного та
стрімкого економічного зростання, а для цього українська економіка
повинна вийти з тіні, зазначив Президент Володимир Зеленський.
«Наш наступний виклик – це подолання бідності, повернення заробітчан. Для цього
економіка України повинна вийти з тіні. Як би цьому не протидіяли, вибачте за таке
порівняння, «економічні вампіри», які бояться денного світла», – заявив Володимир
Зеленський під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії»,
що відбувається в Мистецькому арсеналі у Києві. Він підкреслив, що монополії, рейдерство
та контрабанда повинні стати в Україні словами-архаїзмами, а право приватної власності –
священним правом. «Економічне зростання має стати інклюзивним. Тобто його повинні
відчути не декілька родин, а кожен громадянин України», – зауважив Володимир
Зеленський. Відповідаючи на запитання під час панельної дискусії, Президент України ще
раз наголосив, що в Україні більше не може бути монополістів. «Що стосується великого
бізнесу (у нашій країні є альтернативна назва: олігархи) – ми запропонували нормальні
правила: в Україні більше не може бути монополістів. У нас повинен бути відкритий ринок.
Є складнощі у розмовах з великим бізнесом, але я впевнений, що він нас почує. А не почує –
доведеться знайти інші способи, як з ними говорити», – сказав Президент. «Я думаю, вони
вже самі готові до того, щоб «перезапустити» своє ставлення, свою ментальність», – додав
Глава держави. Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський презентував низку
проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу під особисті
гарантії захисту інвестицій з боку Глави держави. «Нам є що вам усім запропонувати. Це –
низка проектів, у які під мої особисті гарантії захисту я запрошую іноземний бізнес», –
сказав Глава держави під час промови на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської
стратегії, що триває в Мистецькому арсеналі у Києві. Володимир Зеленський зазначив, що
серед його пріоритетів – енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель. Також він
запросив присутніх на інвестиційний форум у м. Маріуполі Донецької області, який
відбудеться у жовтні, та анонсував декілька проектів. Перший – проект іригації у південних
регіонах країни, зокрема в Херсонській області. «Амбітне завдання – перетворення
пустельних земель на плодючі», – пояснив Глава держави. Другий проект –
міжуніверситетський IT-кластер у Харкові. Також Володимир Зеленський має намір
сприяти створенню у Києві центру кіновиробництва. «Вчора Верховна Рада ухвалила закон
про сприяння та допомогу кіновиробництву, про rebate, і запрошуємо всіх переконатися – у
нас не гірше знімати, ніж у Будапешті і в Польщі, у нас дуже красива країна», – зауважив
Президент. Наступний проект – новий курорт на узбережжі Чорного моря. «Потрібно
уточнити, що це абсолютно нове українське місто, з нуля», – заявив Володимир Зеленський.
Іще один проект – нові гірськолижні курорти. «Карпати великі, і у нас є гігантський
потенціал стати східноєвропейськими Альпами. Зараз ми розглядаємо проект у Славському
та Боржаві», – повідомив Президент. Також в Україні сприятимуть іmpact-інвестуванню.
«Проект на перехресті мистецтва, освіти та бізнесу. Прототип перезавантаження економіки
в усіх регіонах України», – пояснив Глава держави. Крім того, планують розвивати острів
Хортицю на Запоріжжі як серце козацтва і центр сили українського національного духу.
Наступний проект – масштабний парк розваг для гостей зі Східної та Центральної Європи.
«Це – неповний перелік причин, через які ми запрошуємо інвестувати в Україну. Чекаємо в
гості, будемо раді. Вкладайте гроші в Україну», – резюмував Володимир Зеленський.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читайте також! Володимир Зеленський поділився
своїм баченням щастя для України >>>
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА

НБУ вперше оприлюднює розширений пакет проміжної
скороченої консолідованої фінансової звітності

Мета моєї команди – створити 1 млн
робочих місць

02.09.2019

02.09.2019

Головний виклик для нового Уряду – економічне зростання
України. Про це заявив Прем‘єр-Міністр України Олексій Гончарук під
час зустрічі Президента України з керівництвом Верховної Ради,
О. ГОНЧАРУК
Кабінету Міністрів, правоохоронних органів.
«Мета моєї команди – досягти зростання економіки мінімум на 40% протягом п‘яти
років. Це швидке, амбітне, але реалістичне завдання. Економічне зростання створить в
Україні близько 1 млн робочих місць», – сказав Гончарук. До кінця місяця Уряд представить
нову Програму діяльності Кабміну, яка вперше в історії буде написана за допомогою
комп‘ютерної програми, а не на папері. «Ця програма буде більш людиноорієнтованою.
Найближчим часом ми представимо проект Державних універсальних стандартів. У ньому
ми опишемо звичайні життєві ситуації, в які втручаються державні установи. Наприклад,
ми опишемо, за який проміжок часу мають доїжджати швидка та пожежна до громадян. І,
ґрунтуючись на ці стандарти, ми будемо реформувати державні структури», – сказав Голова
Уряду. Він додав, що завдання його команди – подолати бідність, бо вижити на існуючий
прожитковий мінімум неможливо. «Складовою частиною цього завдання є тарифи. Цифри в
платіжках мають бути меншими, і ми зараз думаємо, як це зробити», – наголосив Олексій
Гончарук. Прем‘єр-міністр також підкреслив, що протягом наступних п‘яти років його
команда має провести ряд складних реформ – валютну лібералізацію, податкову реформу,
лібералізацію ринку праці та ринку землі. В планах Уряду також відбудувати 24 тис. км
доріг та покрити всю територію якісним та швидким інтернетом. За словами Прем‘єра,
наступний рік стане роком цифровізації країни. З 1 жовтня Уряд вже планує відмовитись
від паперового обігу документами між державними органами влади. А до кінця року новий
Уряд планує завершити повну інвентаризацію країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Національний банк України вперше оприлюднює розширений пакет
проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Національного
банку за 6 місяців 2019 року.
Досі Національний банк відповідно до Закону України «Про Національний банк
України» оприлюднював річну консолідовану фінансову звітність та квартальний Звіт про
фінансовий стан. Натомість тепер проміжна скорочена консолідована фінансова звітність
містить чотири основні форми фінансових звітів: Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупні
доходи, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі та деякі примітки.
Правління Національного банку вирішило розширити перелік публікацій, які пояснюють
зміни у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку, з метою
підвищення прозорості та відкритості. Проміжна скорочена консолідована фінансова
звітність покликана надати інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими
для розуміння цих змін з дати останньої річної консолідованої фінансової звітності НБУ.
Проміжну консолідовану фінансову звітність Національного банку за період, що закінчився
30 червня 2019 року, необхідно аналізувати разом із річною консолідованою фінансовою
звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2018 року, складеною у відповідності
до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом та
затвердженою Радою Національного банку. Проміжна консолідована фінансова звітність
Національного банку за період, що закінчився 30 червня 2019 року, складена із
застосуванням тих самих облікових політик, оцінок суджень і припущень, що й остання
річна консолідована фінансова звітність. Виняток – тільки політика, пов’язана із набранням
чинності з 01 січня 2019 року Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда»,
однак з огляду на не суттєвість відповідних операцій у Національному банку це не мало
впливу на його фінансову звітність.
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Кабмін схвалив законопроєкт про створення
Боргового агентства України

Детінізація економіки та припинення тиску на
бізнес забезпечать Україні зростання
10.09.2019

Верховна Рада України підтримала важливі для нашої економіки
законопроекти, які дозволять країні розвиватися значно швидше. Про це
заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
«Ми стали свідками реального прогресу з детінізації української економіки. В
першому читанні ми прийняли законопроекти, якими ми, по-перше, мотивуємо споживачів
отримувати фіскальні чеки. По-друге, вимагаємо за рахунок спрощення і здешевлення
процесу застосування РРО все-таки їх використовувати. По-третє, цими заходами підвищуємо рівень захисту прав споживачів. При цьому потрібно розуміти, що ці документи ще
будуть доопрацьовуватись разом з громадськістю, бізнесом та профільними експертами», –
пояснив Голова Уряду. За його словами, підтримка Верховною Радою законопроекту №1080
дозволить зменшити тиск на бізнес, тим самим стимулювати його до «білого» способу
ведення діяльності. Законопроект розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також це нівелює можливість тиску службових
осіб слідчих органів, які стежать за додержанням податкового законодавства. Прем’єр високо оцінив роль ухвалення законопроекту №1076 щодо вдосконалення публічних закупівель: «Нам потрібен розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель в Україні.
Більше того, ми гармонізуємо Закон України «Про публічні закупівлі» з Директивами
Європейського Союзу з питань закупівель. Це важливо в рамках Угоди про Асоціацію».
«Окрім цього, Парламент підтримав ще одну важливу ініціативу з економічного блоку
реформ – законопроект №1050. Його реалізація сприятиме розвитку малого і середнього
підприємництва. Надмірна регуляція має відійти в минуле», – резюмував Олексій Гончарук.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроекти №1080 (Про внесення змін до
Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску
на бізнес), №1076 (Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель), №1050 (Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню) і в першому читанні підтримала
№1053-1 (Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо
детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг) та №1073 (Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняв
низку важливих рішень
18.09.2019

Уряд схвалив законопроект, який уповноважує Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства на формування державної
політики у сфері праці, зокрема щодо зайнятості населення.
Кабінет Міністрів схвалив план організації виконання Указу Президента України
№647 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», визначивши
відповідальні відомства та строки виконання завдань, встановлених Президентом України.
Нагадуємо, що Уряду Україні доручено, зокрема, забезпечити: впровадження єдиних вимог
до надання публічних послуг; поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму; впровадження ефективного механізму контролю за наданням публічних послуг,
зокрема шляхом замовлення послуги удаваним суб’єктом звернення; запровадження
ефективних способів надання консультацій фізичним та юридичним особам щодо
публічних послуг, зокрема з використанням «гарячих ліній» зв’язку, віртуальних спів розмовників («чат-ботів»), електронних баз типових питань і відповідей. Крім того, планується
спростити процедури надання та отримання публічних послуг, забезпечити їх доступність,
зокрема шляхом: скасування необхідності подання заяви про надання публічної послуги у
паперовій формі у разі наявності відомостей, необхідних для отримання такої послуги, в
інших поданих суб’єктом звернення документах або національних електронних інформаційних ресурсах; поширення практики заповнення заяви про надання публічної послуги
уповноваженою особою суб’єкта надання публічної послуги або центру надання
адміністративних послуг для її подальшого підписання суб’єктом звернення; надання
окремих адміністративних послуг в автоматичному режимі без втручання людини;
опрацювання питання щодо запровадження реєстрації місця проживання за декларативним принципом шляхом подання заяви в електронній формі із забезпеченням не порушності прав власника. Також передбачається опрацювати питання щодо запровадження
можливості зарахування виплат y соціальній сфері на банківський рахунок, відкритий
отримувачем відповідних коштів у будь-якій банківській установі. Уряд схвалив проект
Угоди між урядами України та Колумбії про скасування візових вимог для предʼявників
звичайних паспортів та інших проїзних документів та уповноважив Постійного
представника України при ООН Володимира Єльченка підписати зазначену Угоду. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Читайте також: Міністри на YES-2019
обговорили формулу щастя для України >>>

06.09.2019

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом
відповідатиме за реалізацію державної бюджетної політики в сфері
управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
Законопроєкт було розроблено на базі міжнародного досвіду та консультаціяй з
експертами. Документ закріплює основні завдання Агентства та встановлює чіткий
розподіл функцій між новою установою і Міністерством фінансів України. Створення
Агентства передбачено Середньостроковою стратегією з управління держборгом на 20192021 роки. Впровадження агентської моделі сприятиме більш ефективному управлінню
державними фінансами. Крім того, такий крок дозволить зменшити вплив політичного
чинника на процес управління державним боргом та підвищити рівень прозорості завдяки
ефективним механізмам контролю та звітності. Повноцінний запуск Боргового агентства
України розпочнеться після ухвалення відповідного законопроєкту парламентом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Верховна Рада України ліквідувала
Нацкомфінпослуг
12.09.2019

Рада ухвалила закон, який передбачає ліквідацію Нацкомісії, що
здійснює регулювання у сфері ринків фінпослуг, та передачу її повноважень
до НБУ та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За закон №1069-2 за основу і в цілому проголосувало 296 народних депутатів. "Цей
законопроєкт значно покращує умови регулювання та нагляду за фінансовими установами.
Ми дозволили функціонування так званих фондів фінансування будівництва та фондів
операцій з нерухомістю разом з банками. У попередній версії ці фонди мали припинити своє
функціонування з 1 січня 2020 року, зараз ми залишили цю можливість банкам до моменту
виконання повністю їх зобов'язань", - сказав народний депутат Олександр Дубінський.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, скорочується кількість регуляторних
та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу
функцій Нацкомфінпослуг між іншими органами, що здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг. Повноваження Нацкомфінпослуг у частині регулювання та
нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за
функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю передаються до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку. Решту повноважень пропонується передати до Національного банку
України. Крім того, з метою усунення надмірного регулювання пропонується скасувати
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати» та Декрет Кабінету міністрів «Про довірчі товариства».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Серед кандидатур до нової ЦВК є представники
попереднього складу комісії
19.09.2019

Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр
Корнієнко повідомив, що серед кандидатур на посади членів Центральної
виборчої комісії є представники попереднього складу комісії.
На питання, чи може він назвати прізвища кандидатур до ЦВК від “Слуги народу”,
Корнієнко відповів, що вони “не світять” людей, аби не створювати їм “зайвих проблем”. На
уточнення, чи є в цьому переліку діючі народні депутати, Корнієнко зауважив, що таких у
переліку немає, водночас додав, у списку є діючі члени ЦВК, «які підтвердили свою
політичну незаангажованість і професійність протягом передвиборчого процесу». Крім
того, на питання, коли в сесійній залі може розглядатися питання щодо призначення
нового складу ЦВК, він сказав: “Може бути завтра, може не бути завтра”. На уточнення, чи
може це питання розглядатися вже сьогодні, він відповів: “Сьогодні не буде. Немає
подання”. Як повідомляв УНІАН, 13 вересня парламент достроково припинив повноважень
всього складу ЦВК. Фракція «Голос» запропонувала кандидатуру Андрія Гевка на посаду
члена ЦВК, а «Батьківщина» - Вікторії Глущенко. Сьогодні, 19 вересня, заступник голови
Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування, депутат від «Слуги народу» Олександр Качура
заявив, що у «Слузі народу» ще обирають кандидатів на посади членів ЦВК. Також він
додав, що депутатська група "За майбутнє" також подала свої кандидатури, однак не назвав
їхні прізвища. Крім того, за даними джерела, фракція «Європейська солідарність»
запропонує на посади членів ЦВК кандидатури двох народних депутатів VIII скликання
Олександра Черненка та Юрія Буглака.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

СУДОВА СИСТЕМА

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Завдання Вищого антикорупційного суду просте: корупціонер
покараний, держава, суспільство та інвестор захищені

Коли буде реформовано Службу
безпеки України
20.09.2019

Про необхідність реформування СБУ говорять давно. Передусім
пропонується позбавити спецслужбу правоохоронних функцій з контролю
за дотриманням законодавства у сфері економічних відносин.
Реформування СБУ є, до речі, й однією з центральних рекомендацій європейських
партнерів України. Як зауважив директор Агенції з реформи сектору безпеки України
Віктор Ягун спецслужбі слід залишити лише контроль за безпекою об'єктів критичної
інфраструктури, таких як атомні електростанції, великі підприємства та транспортні
споруди. "СБУ має вчиняти контррозвідувальні заходи із захисту державності, боротьби з
тероризмом, охорони державної таємниці й захисту проти інформаційних диверсій та
кібератак. Щодо управління "К" (ГУ з боротьби з корупційними та економічними
злочинами, - Ред.), то потрібна сепарація його правоохоронних функцій, які лишилися у
спадок від КДБ, і їх слід передати іншим структурам", - вважає Ягун.
Обіцянки команди Зеленського. Після перемоги на виборах Зеленського новий
секретар РНБО Олександр Данилюк ще 29 липня заявив про створення робочої групи з
розробки закону про спецслужбу. "Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми
рухаємося дуже швидко. Без реформування СБУ інші реформи абсолютно не матимуть
сенсу. Тому що служба безпеки історично вбудована в багато процесів", - сказав Данилюк.
Проте ця робоча група й досі не оприлюднила результату своєї роботи. А перший заступник
голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на запитання DW про терміни розгляду реформи
СБУ відмовився давати будь-які прогнози. "Нічого не можу сказати, бо це вже не від нас
залежить. Ліквідація управління "К" й інших економічних питань надзвичайно актуальна.
Але я переконаний, що вона має йти паралельно з перезапуском антикорупційних органів і
створення чи то служби фінансових розслідувань, чи ще чогось", - сказав віцеспікер.
Альтернативні пропозиції. Тим часом депутати від опозиційної партії "Голос" 9
вересня провели пресконференцію, на якій оприлюднили власний проєкт закону з реформи
спецслужби. Депутатка від Олександра Устінова нагадала, що ця реформа була записана в
коаліційній угоді попереднього складу Верховної Ради, але жодних змін за останні 5 років
так і не сталося. "СБУ залишилася єдиним органом, який не зазнав жодних реформ від часів
Євромайдану", - заявила Устінова. Співавтор законопроекту, секретар парламентського
комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав, що серцем реформи
спецслужби має стати позбавлення її невластивих функцій. "Всередині СБУ є два крила:
одне бореться з російською окупацією, тероризмом, провадить спецоперації, а інше чинить
тиск на бізнес і заробляє собі гроші зловживанням службовим становищем", - сказав
Костенко. На думку авторів законопроекту в СБУ, слід залишити і посили функції
контррозвідки, а управління "К" розформувати, і передати його функції іншим
правоохоронним органам. Ще однією проблемою, що успадкувала СБУ від радянської
системи, є надмірно роздуті штати службовців. За словами Віктора Ягуна, зараз їх
нараховується більше 40 тисяч осіб, тоді як, наприклад, аналогічна спецслужба Великої
Британії складається лише з 11 тисяч службовців. …
Непріоритетна реформа >>>
© Олександр Савицький
За матеріалами dw.com
 ПРОКУРАТУРА

Верховна Рада ухвалила закон про
реформу прокуратури
19.09.2019

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому
законопроект №1032, який передбачає реформування органів прокуратури
та переатестацію прокурорів. Про це повідомляє interfax.com.ua
Закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення
атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур із одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах
структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних
прокуратур. У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними,
а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом. Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію
розвитку прокуратури; систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо
неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових
обов'язків. Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перших заступники та заступники, без обмеження їх кількості. Законом скасовано військові прокуратури, а у списку
прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора головного військового прокурора. Уточнено норму про кількість співробітників. Так, із 15
тис. співробітників органів прокуратури буде не більше ніж 10 тис. прокурорів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Уряд ліквідував Департамент
захисту економіки
02.09.2019

На своєму першому засіданні 2 вересня 2019 р. новий Уряд прийняв
рішення, яким ліквідував Департамент захисту економіки Національної
поліції України. Про це повідомляє Урядовий портал
“Поліція більше не має права просто так втручатися у діяльність бізнесу! Сьогодні ми
ліквідували цей підрозділ, який займався розкриттям економічних злочинів. Бо ця одіозна
структура не захищала бізнес, а систематично заважала йому працювати. Найчастіше через
суд отримували ухвалу на проведення слідчих дій і починали обшук: витягували з офісу
комп'ютери, бухгалтерію, а з каси - гроші, документи. Через це паралізували роботу
підприємств, а потім вимагали у бізнесу “викуп”, - прокоментував відповідне рішення Уряду
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Глава Уряду додав, що замість ліквідованого
Департаменту буде створена ефективна структура для розслідування фінансових злочинів,
куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники. “Після ліквідації
Департаменту перерозподілимо потрібні функції на інші структурні підрозділи
Національної поліції України. Найближчим часом ми очікуємо, що Парламент підтримає
проект рішення про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями
економічних злочинів. Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а
буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та
професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави - вони
матимуть таку можливість”, - підкреслив Прем'єр-міністр України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Президент України наголошує, що завдання Вищого антикорупційного
суду України (ВАКС), який сьогодні розпочинає свою роботу, – не просто
покарання корупціонерів, а відновлення довіри громадян.
«Ви краще за мене знаєте, які очікування у громадян, суспільства від вашої роботи.
Перед вами сьогодні справді великий виклик. І це не просто повернення громадянам
вкраденого шляхом покарання топ-корупціонерів – це повернення громадянам відчуття та
віри в те, що в Україні є справедливість», – сказав Глава держави під час виступу з нагоди
початку роботи Вищого антикорупційного суду України, звертаючись до суддів. Він
зазначив, що як громадянин України хоче, щоб корупціонери нарешті були покарані, а
інтереси держави, суспільства та інвесторів – захищені. «Я не можу ставити вам завдання.
Як громадянин маю відчуття, що завдання Вищого антикорупційного суду дуже просте:
корупціонер – покараний, держава, суспільство та інвестор – захищені», – додав Президент.
Вітаючи присутніх із початком роботи Суду, Володимир Зеленський також зазначив, що
будівлю для ВАКС було відремонтовано та обладнано всього за місяць. Він подякував
кожному, хто долучився до того, щоб в Україні нарешті запрацював Вищий
антикорупційний суд. Президент також назвав символічним той факт, що будівля Суду
розташована саме на проспекті Перемоги в Києві, і висловив сподівання, що це також
надихатиме на перемогу над корупцією в Україні. «Ми наголошували впродовж
передвиборчої кампанії, що хочемо перемогти корупцію. Не боротися з нею, а перемогти. І я
думаю, що це дуже символічно, що Вищий антикорупційний суд розташований на проспекті
Перемоги. Бажаю вам, всім нам, українцям, перемоги», – резюмував Глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ
 В ЦІЛОМУ

У Кабміні планують поступово відходити від
добровільного об'єднання громад
03.09.2019

Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання
громад і переходити до об’єднання за перспективними планами. Про це
повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.
“Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання громад і переходити
до об’єднання за перспективними планами. Бо є певне розчарування, коли громади не
завжди формувались за принципом спроможності. І, на жаль, сьогодні 70% з них мають
дотаційні бюджети. Ми маємо змінити цю ситуацію через об’єднання за прогнозованою
моделлю, яка дозволить громадам бути демографічно, соціально та економічно спромогними”, - сказала Міністр розвитку громад і територій Олена Бабак. За словами очільниці
відомства, відповідно до перспективних планів відбуватиметься і зміна переліку спроможних громад та формуватиметься нова система функцій органів місцевого самоврядування
та органів виконавчої влади, що діють на рівні громад, районів та областей. “Мінрегіон
спільно з МОЗ, МОН та іншими профільними міністерствами формує межі та моделює
об’єднання громад з урахуванням стандартів доступності та якості адміністративних та
соціальних послуг. Сформовані перспективні плани вже направлено в регіони. Функції
нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання
законності рішень законодавства матимуть префектури. Загалом процес об’єднання має
завершитись протягом 2019-2020 років”, — підкреслила Бабак.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 І ЗОКРЕМА
 АР КРИМ

Віце-президент ПА ОБСЄ пояснила, чому не розширили
мандат СММ на Азовське море
03.09.2019

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ можна розширити
на Азовське море. Однак в самій ОБСЄ немає консенсусу з цього питання.
Про це сказала віце-президент ПА ОБСЄ Маргарета Седерфельт.
"Ситуація в Україні дуже складна. ОБСЄ говорить, що в Україні триває конфлікт. Але
я повинна сказати, що триває російська агресія – це анексія Криму, це конфлікт в
Луганській і Донецькій областях, і в Азовському морі. Я постійно читаю звіти СММ ОБСЄ, яка
працює на Донбасі, і повинна сказати, що ситуація дуже негативна. Мінські домовленості
повинні дотримуватися і, я вірю, що вони можуть бути виконані", – сказала Седерфельт на
XXIX Економічному форумі в польській Криниці-Здруй. Після недопуску кораблів ВМС
України в Азовське море, агресії Росії в Керченській протоці і нападу на них в Чорному морі
в листопаді минулого року, Німеччина і Франція підтримали ідею України розширити
мандат СММ ОБСЄ, яка працює на Донбасі, також і на Азовське море. "Але багато в чому це
залежить від фінансування. Це означає, що всі 57 країн-членів ОБСЄ повинні погодитися
фінансувати місію. Поки консенсусу з цього питання немає. Також я знаю, що є певні
складнощі з підтримкою фінансування СММ ОБСЄ, яка продовжує працювати на Донбасі. Не
тому, що вона не потрібна. Всі країни-члени ОБСЄ згодні з тим, що СММ ОБСЄ повинна
продовжувати свою роботу. Але коли мова заходить про фінансування, спільне рішення
знайти завжди дуже складно", – підсумувала віце-президент ПА ОБСЄ. Нагадаємо, 12 грудня
2018 року Європарламент прийняв резолюцію через ситуацію в Керченській протоці. Члени
Європарламенту закликали країни співдружності закрити порти для російських суден, які
йдуть з Азовського моря, і ввести санкції проти Росії за агресію в Керченській протоці і
Азовському морі. 24 січня 2019 Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію,
в якій не тільки засуджує агресію Росії в Керченській протоці і Азовському морі, а й визнала
захоплених в полон українських моряків військовополоненими.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

У штаб-квартирі ГУАМ відбулося 50-е засідання Ради
національних координаторів країн-членів
13.09.2019

Президент України прийняв вірчі грамоти у
послів іноземних держав
11.09.2019

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у
послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії. Про це
повідомляє сайт президента України.
Під час бесіди з Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском відзначено
активний політичний діалог між двома країнами. Президент висловив вдячність Естонії за
ухвалене рішення стосовно невизнання російських паспортів, які незаконно видаються
громадянам України на Донбасі. «Я хочу подякувати Вам, уряду та Президенту за те, що
Естонія доволі жорстко відреагувала на паспортизацію з боку Російської Федерації на
тимчасово окупованих територіях», – сказав Президент. Глава держави висловив сподівання на активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Естонією. Також
наголошено на значному потенціалі для співробітництва у сферах діджиталізації та еурядування. Крім того, під час церемонії вручення вірчих грамот Володимир Зеленський
привітав Етьєна де Понсена з початком його місії в Україні на посаді Посла Французької
Республіки. Було обговорено подальшу активізацію політичного діалогу та двосторонньої
економічної співпраці. Домовлено про вжиття вже найближчим часом конкретних кроків
для цього. Глава держави відзначив роль Франції у рамках Нормандського формату та
висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні лідерів держав-учасниць у Парижі вже
найближчим часом. Під час розмови з Послом Республіки Австрія в Україні Гернотом
Пфандлером Глава держави подякував за незмінну підтримку Австрією суверенітету та
територіальної цілісності України, а також практичну допомогу нашій державі у подоланні
наслідків російської агресії. «Я також хотів би подякувати Австрії за потужну санкційну
політику стосовно Росії», – сказав Президент. Також Володимир Зеленський подякував
Австрії за допомогу в реабілітації дітей учасників АТО. Співрозмовники погодилися з
необхідністю активізації політичного та економічного діалогу між двома країнами.
Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом Германном Адріанусом
де Молом, Глава держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про
здійснене Україною та РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб. Президент
висловив вдячність нідерландській стороні за конструктивну позицію у цьому питанні та
готовність належним чином покарати винних у збитті літака рейсу МН-17. Під час розмови
з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою
Сіммонс Володимир Зеленський висловив вдячність за допомогу у проведенні реформ та
зміцненні обороноздатності нашої держави. Відзначено високу інтенсивність політичного
діалогу, зокрема на рівні лідерів двох країн. Ішлося також про важливість продовження
переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме
політичні й економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Офіс президента України готує турне Володимира Зеленського
до країн Латинської Америки та Африки в 2020 р.
18.09.2019

Офіс президента України Володимира Зеленського готує турне глави
держави до країн Латинської Америки у 2020 році, повідомив заступник
керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Наприклад, Латинська Америка. Є країни, які, очевидно, потребували б більшої
уваги з точки зору нашої зовнішньої політики. Плануватимемо в 2020 році візити
президента... Турне до країн Латинської Америки, Бразилія. До речі, Бразилія вже
висловлює готовність до візиту глави Української держави. Є інші країни, важливі з точки
зору економіки - Аргентина, Чилі, Перу. Тому латиноамериканський напрямок отримає
свою увагу з боку президента України в 2020 році", - сказав Жовква на спільному засіданні
парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з ЄС в середу.
За словами заступника голови Офісу президента, в ОП обізнані з ініціативами щодо
активізації економічної та зовнішньополітичної взаємодії з країнами Африканського
регіону. "Такі пропозиції надходять до Офісу президента. Ми їх розглядаємо. Можливо, до
кінця року буде певна важлива подія і в цьому напрямі", - додав Жовква. Відзначимо,
Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня здійснить візит до Японії для участі в
церемонії інтронізації імператора, повідомив заступник керівника Офісу президента
України Ігор Жовква. "Можу анонсувати, що 22 жовтня планується візит президента до
Японії, про це вже йшлося в пресі, на подію інтронізації імператора. Безумовно, цей візит
буде використано і для зустрічей із керівництвом Японії, з прем'єр-міністром, і з лідерами
країн... які будуть на цьому заході", - сказав він на спільному засіданні парламентських
комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом у
середу. За словами Жовкви, для України цей візит важливий з економічної точки зору.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

У штаб-квартирі Організації за демократію та економічний розвиток –
ГУАМ - 13 вересня ц.р. відбулося 50-е засідання Ради національних
координаторів країн-членів. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Основною метою заходу була підготовка порядку денного та проєктів рішень
наступної Ради міністрів закордонних справ ГУАМ. Заступник глави МЗС, Національний
координатор України в ГУАМ В.Боднар поінформував учасників зустрічі про діяльність
Організації у період головування України у 2019 р., зокрема, про плани проведення заходів
високого рівня. З огляду на внутрішньополітичні зміни в більшості країн-членів ГУАМ Рада
координаторів обговорила можливості започаткування нових ініціатив та підходів до
роботи Організації з метою реалізації спільних проєктів. Під час засідання домовлено про
вдосконалення процедури погодження позицій Організацій, у тому числі в рамках
міжнародних структур, а також обговорено комплекс питань щодо функціонування
Секретаріату ГУАМ. Протягом 2019 року Україна головує в Організації за демократію та
економічний розвиток – ГУАМ. Основними пріоритетами українського головування в ГУАМ
є збільшення внеску ГУАМ у економічний розвиток регіону, сприяння реалізації
експортного та транзитного потенціалу України шляхом впровадження проєктів створення
зони вільної торгівлі та транспортного коридору, послідовного дотримання проектноорієнтованого підходу до діяльності та розвитку державно-приватного партнерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Дмитро Разумков та Мірослав Лайчак обговорили питання
подальшої взаємодії Верховної Ради України з ОБСЄ
13.09.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з
діючим Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських справ
Словацької Республіки Мірославом Лайчаком.
Учасники зустрічі обговорили перспективи подальшої взаємодії з Організацією з
безпеки і співробітництва в Європі. Голова Верховної Ради України запевнив Мірослава
Лайчака у подальшій ефективній співпраці з ОБСЄ щодо захисту інтересів України. Дмитро
Разумков зазначив, що вже є перші кроки у напрямку розблокування процесу врегулювання
ситуації на Донбасі, зокрема, відзначив зусилля Президента України Володимира
Зеленського у питанні звільнення заручників. Він також повідомив, що відбулося точкове
припинення вогню, розведення військ та важкого озброєння, і висловив сподівання, що
вогонь буде припинено по всій лінії фронту. Голова Парламенту зазначив, що докладається
багато зусиль для врегулювання ситуації на сході України та висловився за розширення
Нормандського формату, який, за його словами, є найбільш ефективним і можливим для
імплементації. Торкаючись питання стосовно проведення місцевих виборів на окупованих
територіях, Дмитро Разумков підкреслив, що про це говорити завчасно – до забезпечення
необхідних безпекових умов, припинення вогню та виведення іноземних військ,
відновлення кордону між Російською Федерацією і Україною та контролю за ним. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США
для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН
20.09.2019

Президент України Володимир Зеленський 23–26 вересня 2019 року
здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 74-й
сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії
Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. У Нью-Йорку
Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з
Президентом США Дональдом Трампом. Крім того, у рамках візиту Президент України
зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських
організацій США, а також з представниками американських ділових кіл. Відзначимо,
делегація України взяла участь у діалозі зі Спецдоповідачем з прав корінних народів у рамках
42-ї сесії Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє Постійне представництво України при
відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Під час кластерного
інтерактивного діалогу зі Спецдоповідачем з прав корінних народів та Експертним
механізмом з прав корінних народів у рамках 42-ї сесії Ради ООН з прав людини Постійний
представник України Ю.Клименко привернув увагу до продовження практики грубих
порушень російською окупаційною владою в АР Крим прав корінного народу півострова –
кримських татар та озвучив вимогу щодо негайного звільнення представників
кримськотатарської спільноти, які перебувають у російських в’язницях. Окремо було
наголошено на системному характері утисків корінних народів не лише на окупованих РФ
територіях, а й всередині самої держави-агресора.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

Посол України взяв участь у роботі сесії
Ліги Арабських Держав

Пристайко підтвердив збереження курсу України
на членство в НАТО

11.09.2019

На запрошення Генерального секретаря Ліги арабських держав
дипломати Посольства України у Каїрі взяли участь у роботі 152-ї сесії ЛАД,
штаб-квартира якої знаходиться у столиці Єгипту.
Дипломати провели робочі зустрічі з представниками делегацій Іраку, Катару та
офісу Генсека ЛАД. Починаючи з 10 вересня, протягом пів року у Лізі арабських держав
головуватиме Ірак. Відзначимо, Ліга арабських держав різко засудила обіцянку прем'єра
Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу анексувати більшу частину окупованого Західного берега річки
Йордан в разі переобрання. «Ліга арабських держав вважає, що ці заяви підривають шанси
на будь-який прогрес у мирному процесі і знищують всі його основи», — йдеться в заяві.
Тим часом Організація Об'єднаних Націй попередила, що план Нетаньягу «не матиме
міжнародно-правових наслідків». Згідно з угодою 1993 року, Ізраїль і Палестина розділили
Західний берег річки Йордан на окремі сектори. Ізраїль розглядає долину Йордану як
життєво важливу для своєї безпеки територію і відмовляється поступатися контролем над
цими землями в майбутньому врегулюванні з Палестиною. За даними громадської
організації Peace Now, приблизно 53 тисяч палестинців і близько 12,8 тисяч ізраїльських
поселенців живуть в тій частині Йорданської долини, яку Нетаньягу має намір анексувати.
Ключовим палестинським містом в регіоні є Єрихон з 28 селами і бедуїнських громадами.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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21.09.2019

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що
пріорітетом для України залишаються набуття членства в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) та Євросоюзі.
В інтерв’ю hromadske він підтвердив, що чинна влада не знімає питання ПДЧ - плану
дій щодо членства в НАТО. "Якщо треба ПДЧ, окей, нехай буде ПДЧ. Ми будемо звертатися
за ним, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це
зробити", - сказав Пристайко. Крім того, Пристайко наголосив на необхідності членства
України в НАТО, що стане "найефективнішим методом захисту української незалежності".
"Моя персональна думка - як би не закінчився теперішній конфлікт, нам все одно треба
думати вже зараз, як забезпечити свою безпеку на майбутнє. Я вважаю, що нічого кращого в
нашій частині континенту, ніж НАТО, не придумано і не буде найближчим часом", - сказав
міністр. Раніше Пристайко заявляв, що наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться зустріч
президента Володимира Зеленського з лідерами Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини з
питань вступу України в НАТО. Відзначимо, виконуючий обов'язки посла США в Україні
Вільям Тейлор заявив, що агресія РФ перешкоджає вступу України і Грузії в НАТО. За словами
Тейлора, було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи
Донбас, це спростило б процес вступу. "Природно, що НАТО не хоче таких нових членів, які
підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що
будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять
перед викликами. Було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію,
Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу", - заявив Тейлор. Нагадаємо, Віце-прем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба
обговорив у штаб-квартирі НАТО подальші шляхи співробітництва з Альянсом …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

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

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

 ЄВРОПА & ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Олексій Гончарук зустрівся з Президентом
Фінляндії Саулі Нііністьо

Україна зосередиться на економічній
інтеграції до ЄС
10.09.2019

У своїх відносинах з ЄС Україна зосередиться на економічній
інтеграції. Про це заявив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної
інтеграції України Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя.
"Ми рухаємося в Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в
економічній інтеграції", - зазначив Дмитро Кулеба. Спершу варто об'єднати економіки та
людей, після чого настане вже політична інтеграція. "Ви чули заяви і президента, і уряду,
що ми дійсно налаштовані реформувати економіку, поставити її на рейки, які зроблять її
ефективною і такою, що базуватиметься на зрозумілих нормах, нормах ЄС", - додав
урядовець. Йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу, до цифрового ринку ЄС, про так
званий "промисловий безвіз", тобто угоду між Україною та ЄС про відповідність промислової продукції. "Якщо Україна зробить свою частину роботи, то ЄС піде на укладання угоди
про сертифікацію української промислової продукції", - зазначив Кулеба. Ще однією складовою економічної інтеграції він назвав реформування митниці. Віцепрем'єр повідомив, що
обговорив підтримку Євросоюзом цього реформування. "Якщо ми розрулимо митницю, то
це відкриє додатковий величезний потенціал для підвищення обсягів нашої торгівлі та
створення сприятливих умов для бізнесу", - сказав він. Кулеба зустрівся з єврокомісаром з
політики сусідства Йоганнесом Ганом, заступником голови Єврокомісії з енергосоюзу
Марошем Шефчовичем і віцепрезидентом Єврокомісії з питань фінансів Валдісом Домброскісом. З останнім український урядовець обговорив питання виділення другого траншу
макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн. Він нагадав, що Україні ще треба виконати
кілька умов, зокрема ухвалити деякі законодавчі акти. "Я дуже сподіваюся, що ми зможемо
виконати свою частину, ЄС - свою, і до кінця року отримати гроші", - заявив Кулеба.
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com
Новопризначений Посол ЄС заявив про підтримку
євроінтеграційних прагнень України
12.09.2019

Новопризначений Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив,
що його місія на наступні чотири роки – зробити усе можливе для
зближення України та ЄС. Про це повідомляє МЗС України.
«Я поділяю євроінтеграційні прагнення України. Моя місія на наступні чотири роки –
зробити усе можливе для зближення України та ЄС», - заявив новопризначений Посол
Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас під час вручення копії вірчої грамоти
Заступнику Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олені
Зеркаль у четвер, 12 вересня 2019 року. Сторони обговорили перспективи співробітництва
між Україною та ЄС, наголосили на необхідності подальших спільних зусиль для ефективної
імплементації Угоди про асоціацію. О. Зеркаль підкреслила важливість продовження дієвої
підтримки Європейським Союзом України у проведенні структурних реформ та опору
російській агресії. Відзначимо, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та Перший
заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук провели зустріч з делегацією
Європейського Парламенту на чолі з паном Петом Коксом (Президентом Європарламенту
2002-2004 років). Учасники зустрічі обговорили перспективи подальшого реформування
Українського парламенту та перетворення його на ефективну інституцію. Голова Верховної
Ради переконаний, що багато з ініціатив місії Кокса, що були напрацьовані за допомогою
європейських партнерів протягом попередніх років, мають сьогодні шанс на втілення.
Дмитро Разумков зауважив, що розгляд законопроектів, спрямованих на реформу
Парламенту, буде розпочато після розгляду 63 законодавчих ініціатив, визнаними
Президентом України невідкладними. «Нинішній швидкий режим роботи, названий
українською пресою «турборежимом», необхідний не для піару чи політичної доцільності –
це те, що необхідно країні для проведення реформ», - підкреслив він. Голова Парламенту
висловив вдячність Пету Коксу за підтримку України на шляху до реформ та готовність
допомогти застосувати кращі європейські практики для реформування Парламенту. «Хочу,
щоб парламент ІХ скликання став найрезультативнішим в історії України. І сьогодні в нас є
на це шанс, який не маємо права втратити!» - наголосив Дмитро Разумков. Перший
заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на важливості на самому
початку роботи Парламенту ІХ скликання запропонувати разом з європейськими
партнерами кришталево чисту «road map» - дорожню карту, яка забезпечить права
народного депутата і, з іншого боку, не дасть можливості зловживати народним депутатам
своїми правами, та не перетворитися у процес заради процесу. Він проанонсував початок
роботи великої робочої групи з напрацювання нового регламенту Верховної Ради одразу
після розгляду президентських ініціатив. Нагадаємо, Голова Верховної Ради України
запевнив представників Світового Конґресу Українців у збереженні курсу на ЄС і НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Фокус розмови зосередили на обговоренні інвестиційного клімату в
Україні, а також обміну досвідом між Україною та Фінляндією у проведенні
реформ, зокрема у сфері освіти.
«Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення
інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо
зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проекти. Запрошуємо бізнес
Фінляндії долучатися», – підкреслив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. На зустрічі
обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової
та портової логістики та інфраструктури. «Наш молодий Уряд працює на довготривалу
перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура,
енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни
будуть щасливі», – підкреслив Олексій Гончарук. Також, 13 вересня відбулася робоча зустріч
Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія
Милованова з Міністром зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Скіннарі. Під час
зустрічі Тимофій Милованов наголосив, що одними з головних пріоритетів Уряду є
забезпечення сталого розвитку економіки України, покращення інвестиційного клімату,
проведення земельної реформи та реформи ринку праці, а також забезпечення подальшої
взаємодії з МВФ. В свою чергу Вілле Скіннарі, посилаючись на поточне головування
Фінляндії у Раді ЄС, підтвердив готовність ЄС до подальшої підтримки України у проведенні
структурних реформ. Окремо, співрозмовники наголосили на важливості зростання обсягів
двосторонньої торгівлі із використанням усіх можливостей, які надає режим поглибленої
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Мінекономіки спільно з ДУ
«Офіс з просування експорту» та МЗС України буде опрацьовано проведення Українсько –
Фінляндського бізнес-форуму у І кв. 2020 р. Відзначимо, Президент України Володимир
Зеленський задоволений результатами переговорів з фінською стороною. Про це Глава
держави заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з Президентом Фінляндії
Саулі Нііністьо. Він також привітав фінського колегу з офіційним візитом до Києва,
зауваживши, що це їхня перша особиста зустріч. «Ми домовилися активізувати українськофінську економічну співпрацю, особливо в інвестиційній сфері. З нашого боку – прозорі
правила гри та захист інвесторів, з вашого, сподіваємось, – приріст інвестицій. Нам дуже
цікавий досвід Фінляндії у сфері енергоефективності, поводження зі сміттям, ефективного
використання та відновлення лісів, здійснення земельної реформи», – наголосив
Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що надзвичайно важливим для України є
розширення співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, йдеться про енергоощадні технології.
«Привернув увагу Президента Фінляндії до питання «Північного потоку – 2». Наголосив, що
цей проект є загрозою для всієї Європи і його оцінка як суто комерційного може дорого
коштувати нашим європейським партнерам у майбутньому», – повідомив Президент.
Володимир Зеленський також відзначив провідну роль Фінляндії у реалізації Програми
співпраці у сфері освіти, завдяки якій Україна отримує передовий фінський досвід у
створенні сучасної системи шкільної освіти. Наостанок Глава держави зазначив, що, згідно з
дослідженнями ООН, мешканці Фінляндії є найщасливішими людьми на планеті.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Президент України провів зустріч з
Прем'єр-міністром Бельгії
01.09.2019

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія
Шарлем Мішелем у рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї
річниці початку Другої світової війни, які проходять у Варшаві.
Володимир Зеленський подякував за практичну підтримку нашої держави у низці
сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі. «Життя людей для нас –
пріоритет. Дякую Бельгії за реабілітацію та лікування наших хлопців», – зазначив Глава
держави. Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного
врегулювання конфлікту на сході України в рамках Нормандського формату. Шарль Мішель
підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією. Натомість
Володимир Зеленський зазначив, що Україна проводитиме всі необхідні для держави
реформи. Насамперед ідеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого
антикорупційного суду та перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо Глава
держави наголосив на важливості впровадження реформ у медичній, пенсійній та освітній
сферах. «Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із
залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху», – наголосив Президент України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Новий Посол Австрії вручив вірчі грамоти
Президенту України

Новий посол Великої Британії розпочала
роботу в Україні
02.09.2019

Новий посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вручила копії своїх
вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені
Зеркаль. Про це повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.
У прес-службі МЗС України зазначили, що Сіммонс підтвердила незмінну позицію
Уряду Сполученого Королівства щодо політичної та практичної підтримки України,
насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, спричиненої російської агресією.
"Велика Британія налаштована розширяти та диверсифікувати програми технічної
допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які потерпають від
російської агресії", - наголосила Мелінда Сіммонс під час вручення копій вірчих грамот.
Олена Зеркаль, у свою чергу, подякувала за чітку позицію офіційного Лондона щодо
відсутності на сьогодні підстав для повернення Росії до G7 і запросила британську сторону
до більш тісної взаємодії у питанні децентралізації в Україні та розвитку місцевих громад.
Нагадаємо, 22 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава держави подякував Борису
Джонсону за тверду та принципову позицію Великої Британії на підтримку України у світлі
нещодавніх заяв про можливість повернення Росії до G7. 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, 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 unian.ua
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Новий Посол Австрії в Україні пан Ґернот Пфандлер 11 вересня
вручив вірчі грамоти Президенту України В.Зеленському. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Австрія.
Під час розмови Глава держави подякував за незмінну підтримку Австрією
суверенітету та територіальної цілісності України, а також практичну допомогу нашій
державі у подоланні наслідків російської агресії. Також Володимир Зеленський подякував
Австрії за допомогу в реабілітації дітей учасників АТО. Нагадаємо, 20 серпня Посол України в
Австрії Олександр Щерба зустрівся з новим керівником напряму Східної Європи та
Центральної Азії Палати економіки Австрії Грегором Постлєм. Темою діалогу став
подальший розвиток українсько-австрійських торгівельних відносин. Постль раніше 9
років працював в Україні, зокрема на посаді австрійського торговельного представника, та
приділяє велику увагу економічному потенціалу України для Австрії. Відзначимо, станом на
01.01.2018 Австрія інвестувала в економіку України $1 млрд. 265,9 млн., що становить 3,2%
загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України. Найбільше коштів
залучено до фінансової та страхової діяльності – 40,9% від загального обсягу, промисловості – 20,7 %, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів –12,8 %.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Посол України при Святому Престолі подякувала Папі Франциску
за підтримку України та її народу
18.09.2019

Україна та Німеччина продовжать співпрацю у
впровадженні реформи децентралізації
12.09.2019

Наступного року має завершитися етап добровільного об’єднання ОТГ.
І ми повинні забезпечити проведення місцевих виборів на новій територіальній основі та сформувати нову систему функцій кожного органу влади.
На цьому наголосила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак на
зустрічі з Послом Німеччини Анкою Фельдгузен та Спецпосланником Уряду Німеччини з
питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеоргом Мільбрадтом.
«Наразі є унікальна синергія зусиль Президента, Уряду, Парламенту, щоб перейти до
ключового етапу реформи децентралізації та створити дієву систему контролю за
законністю рішень органів місцевого самоврядування. Завдяки системній підтримці наших
міжнародних партнерів вже маємо відповідну основу для законодавчого врегулювання
цього питання», – зауважила Міністр. Вона наголосила, що треба продовжувати напрямок
картографічного моделювання для створення найоптимальнішої моделі територіального
устрою України. Зважаючи на важливість створення спроможної мережі надання публічних
послуг, цей напрямок роботи набуває ще більшої важливості. За словами Альони Бабак, до
грудня цього року має бути ухвалена Стратегія регіонального розвитку 2020-2027 рр. «І тут
ми також очікуємо на вагому експертну підтримку. Стратегія повинна стати позитивним
сигналом всьому світу, як Україна бачить роботу з регіонального розвитку: підняття
економіки, розбудова соціальної інфраструктури, посилення людського потенціалу. Мета
одна: підвищити позицію України в рейтингу людського розвитку. Економічне зростання
України неможливе без сильних громад, без розвитку регіонів. Ми хотіли би, щоб українці
мали гідне життя – це наш пріоритет», – підкреслила Міністр. Альона Бабак подякувала
Уряду Німеччини та програмі ULEAD з Європою за всебічну підтримку реформи місцевого
самоврядування. У свою чергу Спецпосланник Уряду Німеччини Ґеорг Мільбрадт наголосив,
що Німеччина й надалі підтримуватиме децентралізацію в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ВР ратифікувала зміни до Конвенції між Україною та Швейцарією
про уникнення подвійного оподаткування
18.09.2019

Верховна Рада ратифікувала протокол про внесення змін до Конвенції
між урядами України та Швейцарською федеральною радою про уникнення
подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал.
Відповідний законопроект №0004 про ратифікацію в цілому підтримали 307
народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в середу. Як зазначається у
висновку комітету з питань зовнішньої політики, такі зміни стосуються, зокрема,
збільшення розміру ставок оподаткування відсотків і роялті; доповнення новою статтею
про удосконалення процедури взаємного узгодження між уповноваженими органами
України та Швейцарії в частині правильного застосування положень міжнародного
договору. За інформацією головного комітету, змінами до Конвенції пропонується нова
редакція статті про обмін інформацією, що передбачає суттєве розширення можливостей
сторін у питанні обміну податковою інформацією. Зміни також торкнутися норми про
застосування права на отримання переваг. Відзначимо, представники Посольства України
взяли участь в іміджевому заході «Made with Switzerland in Ukraine», присвяченому
Швейцарській програмі співробітництва з Україною, яка складається з проектів технічної і
гуманітарної допомоги. Технічна допомога охоплює такі головні напрямки: децентралізація
(захист миру і демократичних інституцій); розвиток міст та енергоефективність; медична
реформа; інвестиції в інфраструктуру східної України; управління бюджетним процесом на
державному і місцевому рівнях. Варто відзначити, що окрема увага у діяльності
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва DEZA на сході України приділяється
адресній доставці гуманітарної допомоги до закладів охорони здоров'я та засобів очищення
питної води. Зокрема, доставлено гуманітарних вантажів загальним обсягом 9 500 т, надано
фінансову і кадрову підтримку Міжнародному комітету Червоного Хреста, Управлінню ООН
з координації гуманітарних питань та Дитячому фонду ООН. Загальний бюджет допомоги
Швейцарії з 2014 р. становить 16 млн швейцарських франків. У зустрічі взяли участь
представники DEZA, які безпосередньо займаються практичними питаннями виділення
технічної допомоги, а також безпосередні учасники реалізації цих проектів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Папа Римський Франциск 16 вересня прийняв на особистій аудієнції
Посла України при Святому Престолі Тетяну Іжевську у зв’язку із
завершенням її дипломатичної місії.
На початку розмови Понтифік відповів українською мовою на привітання Посла та
передав найкращі побажання народу України. В свою чергу, Тетяна Іжевська висловила
щиру вдячність за підтримку України та її народу. Папа Франциск подякував Тетяні
Іжевській за її внесок у розвиток українсько-ватиканських відносин та плідну роботу на
посаді Посла, а також побажав подальших успіхів у її служінні. Також відбулися зустрічі
Посла України із Держсекретарем Святого Престолу Кардиналом П'єтро Пароліном та
Секретарем із міждержавних відносин Полом Галлахером.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України при Святому Престолі
Україна зацікавлена поглиблювати співпрацю із Італією
в «чистій» енергетиці та енергоефективності
19.09.2019

Можливості для реалізації спільних проектів, у т.ч. у відновлюваній
енергетиці та енергоефективності, обговорили мер м.Таранто Ріналдо
Мелуччі та представник Держенергоефективності Костянтин Гура.
Зустріч відбулася у рамках візиту української делегації до Італії, організованому за
ініціативи Посольства України в Італії та ТПП Україна-Італія. Зокрема, на круглому столі у
м. Барі та семінарі у м. Таранто розглядалися питання поглиблення інвестиційної співпраці
країн, а також сталого розвитку громад, впровадження інновацій, партнерство між містами.
В рамках семінару Україна-Італія було проведено зустріч із президентом провінції Таранто
Жованні Гугліотті. «Італія є одним із найбільших економічних партнерів України. Крім
цього, Італія має розвинуту «чисту» енергетику: країна вже досягла своєї національної мети
до 2020 р., і у 2017 р. частка «зеленої» енергетики перевищувала 18%. Тому ми зацікавлені в
італійських інвестиціях, технологіях та досвіді», - повідомив Констянтин Гура. За даними
REN21, у 2018 р. Італія входила у ТОП-10 країн світу за нововведеними потужностями
сонячної та вітрової енергетики. Україна у свою чергу готова запропонувати іноземним
інвесторам сприятливі законодавчі умови та значний ресурсний потенціал для ведення
«зеленого» бізнесу. «Вітчизняний ринок «зелених» проектів активно розвивається. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Зустріч Посла України в Іспанії Анатолія Щерби та
мера міста Алькала-де-Енарес
20.09.2019

У мерії міста Алькала-де-Енарес відбулася зустріч Посла України в
Іспанії Анатолія Щерби та мера Хавьєра Родрігеса Паласіоса, під час якої
були обговорені актуальні питання життя української громади цього міста.
Відзначимо, найбільшу питому вагу у структурі українського товарного експорту до
Іспанії мають зернові культури (46,9% від загального обсягу експорту), обсяги поставок
яких у 2018 році зросли на 35,2% і становили 642,9 млн. дол. США. Іспанія другий рік
поспіль утримує другу позицію у десятці імпортерів українських зернових. Україна також
експортує до Іспанії: жири та олію тваринного або рослинного походження – 17,4% від
загального обсягу експорту (зменшились на 45,4% та становили 238,8 млн. дол. США); чорні
метали – 10,5% (зросли у 2 рази та становили 144,1 млн. дол. США); сіль, сірку, землю та
каміння – 5,5% (зменшились на 1,1% та становили 75,7 млн. дол. США); залишки і відходи
харчової промисловості – 5,4% (зменшились на 1% та становили 74,8 млн. дол. США); овочі
– 3,2% (зросли у 2,5 рази та становили 43,1 млн. дол. США). У 2018 р. у загальній структурі
імпорту з Іспанії домінували поставки: різноманітної хімічної продукції – 13,2%
(збільшились на 15,5% та становили 83,2 млн. дол. США); фармацевтичної продукції – 9,7%
(зросли на 8,9% та становили 60,8 млн. дол. США); реакторів ядерних, котлів, машин – 8,5%
(зросли на 13,4% та становили 53,7 млн. дол. США); засобів наземного транспорту крім
залізничного – 7,3% (зменшились на 21,4% та склали 46,4 млн. дол. США); електричних
машин – 6,4% (зменшились на 28,4% та становили 40,3 млн. дол. США). У загальній
структурі експорту послуг домінували: послуги з переробки матеріальних ресурсів – 38,8%;
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Іспанії
 БАЛКАНИ (АЛБАНІЯ. БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА. ГРЕЦІЯ. МАКЕДОНІЯ. СЕРБІЯ. СЛОВЕНІЯ. ХОРВАТІЯ. ЧОРНОГОРІЯ)

Посол України в Республіці Словенія відвідав
Дні економічної дипломатії

Відкриття Другого українсько-люксембурзького
технологічного форуму
18.09.2019

Представники Посольства Україні в Бельгії та Місії України при ЄС
взяли участь у відкритті Другого українсько-люксембурзького технологічного форуму (Велике Герцогство Люксембург).
Ця непересічна подія, організована Бізнес-клубом «Україна-Люксембург» спільно з
Торгово-промисловою палатою Люксембургу та державною люксембурзькою корпорацією
з підтримки нових технологій бізнесу «Luxinnovation», вдруге об’єднала представників
великих промислових компаній, провідних hi-tech лабораторій, спеціалістів у галузі
кіберзахисту та лідерів українського і люксембурзького IT-середовища з метою
обговорення нових перспективних напрямків співробітництва на державному та
приватному рівнях. З нагоди відкриття Форуму, українські дипломати передали його
організаторам вытання від імені Посла України у Бельгії та Люксембурзі Миколи
Точицького, в якому він подякував учасникам та ініціаторам заходу за змістовне
наповнення порядку денного, розвиток нової ініціативи у партнерстві між Києвом та
Люксембургом, а також висловив впевненість у тому, що Форум здатен стати якісною
платформою для поглиблення співробітництва між сторонами у сфері ІТ. Українські
дипломати виступили на урочистому відкритті Форуму, а також взяли участь у
обговоренні, присвяченому кібербезпеці. Учасники заходу були поінформовані щодо
пріоритетності цієї сфери для забезпечення національної безпеки нашої держави, а також
щодо деструктивної ролі Росії, яка продовжує використовувати кібератаки у якості однієї із
форм ведення «гібридної війни» проти України і намагається дестабілізовувати
внутрішньополітичну ситуацію у світі. Окремим новим елементом Форуму стала дискусійна
панель щодо освоєння космосу: саме цей напрям є наразі пріоритетним у державній
політиці Люксембургу і вкрай перспективним для поглиблення співпраці обох держав на
основі багаторічно досвіду України як космічної держави і Люксембургу, - лідеру ЄС з
технологычних інновацій у цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Бельгії та Люксембурзі (за сумісництвом)
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Посол України в Республіці Словенія М.Бродович 13 вересня ц.р.
відвідав Дні економічної дипломатії у рамках 52-ї Міжнародної виставки
«MOS» у Виставкому центрі м.Цельє.
Відкрили захід Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ Словенії М.Церар та
Міністр економічного розвиту та технологій Республіки Словенія З.Почівалшек. Зазначений
виставково-ярмарковий захід є одним з найбільших у Словенії та проводиться щорічно.
Цього року країною-партнером є Чорногорія, яку представив Посол Чорногорії в Словенії
В.Лазовіч. Загалом у виставці беруть участь понад 800 компаній з усього світу. Посол провів
низку зустрічей з економічної тематики з метою обговорення актуальних питань порядку
денного розвитку торговельно-економічних українсько-словенських відносин, під час яких,
зокрема, наголосив що українська сторона приділяє підвищену увагу розвитку економіки
України, проведенню необхідних реформ, покращенню інвестиційного клімату та
підвищенню привабливості української економіки для міжнародних інвесторів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Словенії
Посольство України та Хорватська господарча
палата посилюють співпрацю
17.09.2019

Тимчасовий повірений України Сергій Горопаха провів зустріч з
Директором Департаменту міжнародних справ та ЄС Хорватської
господарчої палати Інес Обрадович.
Хорватську сторону поінформовано про інтерес українських товаровиробників у
виході на хорватський ринок та налагодженні взаємовигідного співробітництва з
хорватськими партерами. У цьому контексті було домовлено про алгоритм подальшої
взаємодії між дипломатичною установою та господарчою палатою. Також було обговорено
можливість проведення в Загребі в короткостроковій перспективі презентаційного заходу з
питань ведення бізнесу в Україні. Відзначимо, Співпраця дипломатичних академій України
та Хорватії має нові перспективи. Про це йшлося в ході бесіди Тимчасового повіреного
Сергія Горопахи та Директора Дипломатичної академії Міністерства закордонних і
європейських справ Республіки Хорватії Лади Мурай. Зокрема, було обговорено шляхи
практичної активізації співпраці між дипломатичними академіями двох країн та взаємодії у
контексті професійного розвитку дипломатичних кадрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Хорватія

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

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

 БАЛТИКА (ЕСТОНІЯ. ЛАТВІЯ. ЛИТВА)

 ЄВРАЗІЯ

Україна і Узбекистан відновлюють авіасполучення
після 5-річної перерви

Володимир Зеленський зустрівся з
Президентом Литви
01.09.2019

У Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї
річниці початку Другої світової війни Президент України Володимир
Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою.
Лідери країн позитивно оцінили економічну та інвестиційну співпрацю двох держав,
а також наголосили на важливості поглиблення співробітництва в цих галузях. Учасники
зустрічі обговорили рух України до ЄС. Володимир Зеленський запевнив, що керівництво
держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції. «Ми обрали цей курс і далі
робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з
баченням ЄС», – заявив Президент України. Обговорили активізацію співпраці у галузі
альтернативної енергетики. Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення
Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.
Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. А Глава Української
держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й
долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Відносини з Естонською Республікою будуть розвиватися
виключно у позитивному напрямку
12.09.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з
Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд. Про це повідомляє
прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Сторони обговорили питання щодо продовження двосторонньої співпраці, обміну
досвідом у питаннях запровадження електронного урядування та електронних виборів,
взаємної підтримки на міжнародному рівні. Дмитро Разумков подякував естонському
народу за підтримку України у питаннях збереження територіальної цілісності та боротьбі
за незалежність, а також у просуванні українських інтересів в ЄС. «Ваша стійка та непохитна
позиція щодо підтримки інтересів України як у Європі, так і по відношенню до Російської
Федерації, надихає, і ми вам за це дуже вдячні»,- наголосив Голова Парламенту. Голова
Верховної Ради України підкреслив, що відносини між Україною і Естонською Республікою
«будуть і надалі розвиватись ще більш стрімкими темпами, а якщо й будуть зміни, то вони
носитимуть виключно позитивний характер». Дмитро Разумков поінформував пані
Президента Естонії про проведення реформ в Україні, зазначивши, що і більшість, і
опозиція займають конструктивну позицію у питаннях підтримки важливих для країни
законопроектів. За словами Дмитра Разумкова, важливим поштовхом для початку нових
реформ стало зняття депутатської недоторканності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ)

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС сприяє високим
показникам товарообігу зі Словаччиною
16.09.2019

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС сприяє високим
показникам товарообігу між нашою державою та Словаччиною. Про це під
час спілкування зі ЗМІ заявив Президент України Володимир Зеленський.
«Ми з приємністю констатували стабільно високі показники товарообігу між
нашими країнами. Цьому сприяє, без сумніву, Зона вільної торгівлі між Україною та
Європейським Союзом», – сказав Володимир Зеленський за підсумками переговорів з
Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Глава держави повідомив, що під
час переговорів Зузана Чапутова запевнила у подальшому сприянні євроінтеграції України.
«Пані Президент запевнила у подальшому сприянні європейській інтеграції України на
основі повного виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. А також – про поглиблення
нашої практичної співпраці з НАТО, яка посилює оборонні спроможності України», –
зазначив Глава держави. Також Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі
обговорив зі словацькою колегою співпрацю двох держав у енергетичній сфері. «Україна та
Словаччина є надійними транзитерами газу до Європи. І ми докладемо всіх зусиль для
безперебійного постачання палива на європейський ринок», – підкреслив він. Зі свого боку
Зузана Чапутова заявила, що Словаччина й надалі підтримуватиме Україну у реформуванні,
на європейському та євроатлантичному шляху. Президент Словаччини підкреслила, що
наразі вдається розвивати відносини двох держав, зокрема економічні. І це є доказом
правильного руху нашої країни, попри складну ситуацію, у якій вона перебуває.
«Заплановані реформи, включно з лібералізацією торгівлі та приватизацією, будуть також
шляхом до процвітання та розвитку співпраці між нашими країнами. Наше зближення, я
вважаю, є дуже важливим питанням, передусім коли Україна переживає важкі часи», –
наголосила Зузана Чапутова. Відзначимо, під час перемовин під головуванням Президента
України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової
делегації двох держав обговорили питання покращення бізнес-клімату, збільшення
інвестицій, боротьби з контрабандою, а також подальшого проведення реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Робота по залученню прямих болгарських інвестицій
в українську економіку
19.09.2019

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко зустрівся з Головою
Спостережної Ради компанії «Eurohold» Ассеном Хрістовим, керівником
компанії, що є однією з провідних болгарських інвесторів в економіку України.
Сторони обговорили активний розвиток ринку страхових послуг в Україні, зокрема у
контексті зростання кількості українських туристів до Болгарії у 2019 р. Болгарська
сторона відзначила перспективність українського ринку страхових послуг та повідомила
про налаштованість на продовження своєї роботи в Україні. Сторони обговорили
організаційні аспекти проведення Українсько-болгарського бізнес Форуму у м. Варна у
жовтні ц.р. Відзначимо, в 2019 р. зовнішня торгівля між Україною та Болгарією демонструє
динаміку зростання. Так, за даними Державної служби статистики України, за підсумками І
півріччя ц.р. обсяг торгівлі товарами та послугами між двома державами збільшився у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 22,6% і сягнув 481,9 млн.дол. При
цьому експорт українських товарів на болгарський ринок зменшився на 6% і склав 251,2
млн.дол., у той час як імпорт болгарських товарів збільшився на 77% і склав 203,8 млн.дол.
Обсяги торгівлі послугами збільшилися більш ніж вдвічі. У 2018 р. загальний обсяг торгівлі
товарами та послугами становив 812,3 млн.дол.США, що на 24,9% більше ніж за підсумками
2017 року (649,9 млн.дол.США), у 2016 р. - 638,0 млн. Основні статті українського товарного
експорту у 2018 році: чорні метали та вироби з них (70%), залізничні локомотиви та їхні
частини (4), обладнання для АЕС (2,7), деревина і вироби з деревини (2,6), кондитерські
вироби (2,4), хімічна продукція (1,7), папір і картон (1,7) та меблі (1,3) тощо. Завдяки
лібералізації доступу на ринки ЄС, збільшилися поставки українських зернових культур,
алкогольних та кондитерських виробів тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Болгарії
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10.09.2019

Після п'ятирічної перерви між Україною та Узбекистаном поновлюється пряме авіаційне сполучення. Про це повідомляє РБК з посиланням на
повідомлення авіакомпанії Uzbekistan Airways у Facebook.
Як повідомляється, авіакомпанія Uzbekistan Airways спільно з фірмою Charter Flights
Group запускають прямі чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент. Рейси
виконуватимуться раз на тиждень - по суботах, і стартують 5 жовтня. Виліт з Ташкента в
23:55 (субота), приліт до Києва о 02:45 (в неділю), час в дорозі складе 4 години 50 хвилин.
Виліт з Києва о 04:15 (неділя), приліт в Ташкент, у 10:45 (в неділю), час в дорозі складе 4
години 30 хвилин. Рейси здійснюватимуться на літаках Boeing 757-300 і Airbus A-320.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Участь дипломатів економічного відділу Посольства у VII Форумі
машинобудівників Казахстану в м.Нур-Султан
12.09.2019

В м. Нур-Султан в Конгрес-Центрі EXPO проходить щорічний VII
Форум машинобудівників Казахстану. У заході беруть участь співробітники
економічного відділу Посольства України в Республіці Казахстан.
Під час Форуму 12-13 вересня 2019 року, а також в рамках виконання затвердженої в
червні ц.р. Дорожньої карти з розвитку машинобудування РК на 2019-2024 рр.,
розглядатимуться такі питання: шляхи реалізації положень Дорожньої карти; особливості
стратегічного розвитку машинобудівної галузі Казахстану в сучасних умовах; проблемні
питання цифровизації машинобудівної галузі та шляхи їх рішення; стимулювання молоді
до залучення у машинобудівну галузь, покращення якісного кадрового складу; інноваційні
підходи до розвитку виробництва в машинобудівній галузі; питання імпортозаміщення та
стимулювання виробництва. У рамках Форуму також проводитиметься ярмарок вакансій
для студентів та "public talk" для молодих спеціалістів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Казахстані
Відбулося чергове засідання Українсько-білоруської робочої
групи високого рівня з питань взаємної торгівлі
12.09.2019

В Мінську 12 вересня ц.р. відбулося чергове засідання Українськобілоруської робочої групи високого рівня з питань взаємної торгівлі. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь.
Захід відбувся під співголовуванням заступника міністра розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства України - торгового представника України Тараса Качки
та першого заступника Міністра закордонних справ Білорусії Андрія Євдоченко. Сторони
обговорили стан торговельно-економічного співробітництва та відзначили його позитивну
динаміку в останні роки. У контексті пошуку додаткових можливостей збільшення
номенклатури та обсягів взаємної торгівлі було також обговорено практику застосування
сторонами обмежувальних заходів та вирішення шляхів їх усунення з урахуванням
інтересів обох сторін. Окрему увагу було приділено питанням вступу Білорусі до Світової
організації торгівлі. У засіданні взяв участь Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.
Члени української делегації провели також двосторонні консультації з питань
промисловості та виробничої кооперації у Міністерстві промисловості Республіки Білорусь,
зокрема щодо активізації взаємодії у машинобудівній галузі. Відзначимо, 12 вересня 2019
року дипломати Консульства України в Бресті взяли участь у роботі Міжнародного бізнесфоруму «Єврорегіон «Неман-2019» та у відкритті ХХ Республіканської універсальної
виставки-ярмарку «Єврорегіон «Неман-2019», що проходили у місті Гродно.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Білорусії
Грузія незмінно підтримуватиме територіальну
цілісність України»
18.09.2019

Новопризначений Посол Грузії в Україні та Постійний представник
Грузії при ОДЕР-ГУАМ Теймураз Шарашенідзе запевнив, що Грузія незмінно
підтримуватиме територіальну цілісність України.
«Грузія незмінно підтримуватиме територіальну цілісність України», - запевнив
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе під час вручення копій вірчих грамот
Заступнику Міністра закордонних справ України В.Боднару. Співрозмовники відзначили
готовність до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у
подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва на всіх напрямах, що
становлять взаємний інтерес. Відзначимо, Посол України в Грузії І.Долгов 17 вересня
виступив перед учасниками українсько-грузинського бізнес-форуму, який проходить у Тбілісі
в рамках Торгової місії України в Грузію (15-18.09.2019 року). Українська бізнес-делегація
представлена експертами харчової промисловості та 23 українськими виробниками
харчових продуктів, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів та інгредієнтів,
здорових закусок, кави та чаю, м'ясних продуктів та олій. З грузинської сторони у форумі
виявили бажання взяти участь представники близько 50 компаній. Серед учасників та
доповідачів бізнес-форуму також Президент Торгово-промислової палати Грузії, радник
Міністра охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії, Президент
Грузинської асоціації роботодавців та інші. Нагадаємо, Президент України Володимир
Зеленський провів зустріч з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках участі у
меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Співрозмовники
позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. На зустрічі обговорювалася
торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з
європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні.
Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗСУкраїни
Посол В.Жовтенко провів зустріч із заступником Міністра закордонних
справ Киргизької Республіки А.Мадмаровим
20.09.2019

Відбулася зустріч Посла В.Жовтенка із заступником Міністра
закордонних справ Киргизії А.Мадмаровим. Про це повідомляє Посольство
України в Киргизькій Республіці
У ході зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонніх українськокиргизьких відносин і проблематику взаємодії на міжнародних майданчиках. Також у ході
зустрічі відбувся обмін думками щодо актуальних питань міжнародного порядку денного.
Відзначимо, 18 вересня відбулася зустріч Посла України із заступником голови Комітету з
міжнародних справ, оборони та безпеки Киргизстану. На зустрічі відбувся обмін думками з
широкого кола питань двосторонніх українсько-киргизьких відносин, зокрема відновлення
міжпарламентського співробітництва між Україною та Киргизстаном, а також з окремих
питань співробітництва в рамках міжнародних організацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Киргизії

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

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

 АЗІЯ

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Член ради директорів «АМАКО Україна» став
міністром у Саудівській Аравії

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв Посла Королівства Таїланд в Україні
12.09.2019

05.09.2019

Заступник Міністра закордонних справ України С.О.Кислиця прийняв
Посла Королівства Таїланд в Україні С.Сахуссарунгсі у зв’язку із
завершенням її дипломатичної місії в Україні.
Сергій Кислиця висловив вдячність пані Сансані Сахуссарунгсі за її особистий внесок
у розбудову відносин та практичного співробітництва між Україною та Королівством
Таїланд. Сторони підкреслили важливість активізації двостороннього політичного діалогу,
необхідність поглиблення торговельно-економічного співробітництва, розширення договірної бази, а також підтримання тіснішої взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Відзначимо, беручи до уваги високий рівень номінального ВВП Таїланду, зростання доходів
місцевого населення та стабільну соціально-економічну ситуацію в країні, Таїланд
залишається ключовим партнером України серед країн регіону Південно-Східної Азії на
довгострокову перспективу. Україна зі своїм економічним, науково-технічним, аграрним та
промисловим потенціалом, а також географічним розташуванням може бути важливим
партнером Таїланду для виходу на ринки країн Східної Європи та Європейського Союзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Саудівська Аравія створила нове Міністерство з питань
промисловості та корисних копалин, відокремивши його від Міністерства
енергетики. Про це повідомляє портал propozitsiya.com
Це відбувається в рамках бачення розвитку Саудівської Аравії 2030, в рамках котрої
стоїть програма зменшення нафтозалежності, диверсифікації та розвитку її економіки.
Головою нового перспективного Міністерства був призначений член сім’ї Alkhorayef Бандар бін Ібрагім аль-Хораєф. Шейх Бандар є людиною з бізнесу, технократом та
професіоналом своєї справи. Крім цього він добре знає Україну. Більш того його пов’язує з
Україною бізнес відносини, а саме той факт, що він входить до складу ради директорів
компанії «АМАКО Україна» та «ALS WEST», що працюють на теренах України вже багато
років та входять до складу групи компаній Alkhorayef Group.
Читати повністю >>>
За матеріалами propozitsiya.com

Перспективи відносин із Китаєм у рамках ініціативи
"Один пояс — один шлях"

Посол України в Державі Кувейт О.Балануца 10 вересня 2019 року
зустрівся з заступником Міністра закордонних справ Кувейту з питань
Європи В.Аль-Хубейзі. Про це повідомляє Посольство України.
На зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього співробітництва
в різних сферах, зокрема питання проведення чергового раунду політичних консультацій
між зовнішньополітичними відомствами України та Кувейту. Також, 10 вересня ц.р. Посол
України в Державі Кувейт Олександр Балануца зустрівся з керівником Служби національної
безпеки Кувейту шейхом Тамером Алі Ас-Сабахом. Сторони обговорили шляхи налагодження
співробітництва між Службою нацбезпеки Кувейту та безпековими органами України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кувейті

15.09.2019

Прагматизм у міжнародних відносинах — принцип, висунутий новим
міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Про це пише
Дмитро Єфремов на порталі dt.ua
Він передбачає зважений підхід до вибудовування партнерства, відстоювання національних інтересів і практичний ефект від дипломатичних заходів. У цьому разі прагматизм
потребує переосмислення й уже чинних угод із різними країнами, об'єднаннями та організаціями. Розвиток торговельних контактів і формування позитивного іміджу в країнах Азії один із пріоритетів нашого нового зовнішньополітичного курсу. Китай безперечно є
найбільш потужною та успішною країною в Азії. Сьогоднішні українські відносини з ним
сконцентровано навколо торгівлі, а інвестиційна та гуманітарна складові розвинені слабко.
При цьому між країнами діє декларація про стратегічне партнерство, підписаний договір
про дружбу та співробітництво, на постійній основі діють комісії та підкомісії з розвитку
співробітництва. Україна приєдналася до глобальної ініціативи Китаю "Один пояс - один
шлях" (ОПОШ), узгоджено план дій і план заходів щодо її спільної реалізації. Перелік очікувань від ОПОШ української сторони, викладений у планах, більш ніж скромний: розширити
доступ для української сільськогосподарської продукції на ринки Китаю, сприяти інвестиційним проєктам із розвитку транспортної інфраструктури, зацікавити китайську сторону
енергетичним і фінансовим секторами, інтернет-торгівлею, туризмом, наростити транспортування товарів Транскаспійським коридором через Грузію та Азербайджан до Європи.
Україна запрошує Китай взяти участь у будівництві мосту через Дніпро в Кременчуці,
кільцевої дороги навколо Києва, четвертої гілки столичного метро, кількох сміттєпереробних заводів, енергоблоків на електростанціях, а також LNG-терміналів в українських
портах. Складається враження, що, пропонуючи чергові проєкти, які не знаходять
належного фінансування усередині країни, українська сторона романтично та безсистемно
підходить до ОПОШ, не має кількісної оцінки власних інтересів, не готова використовувати
можливості, що відкриваються в рамках ініціативи, для стимулювання економічного
зростання. Здійснити економічну оцінку потенційних вигід для України від ініціативи та
обґрунтувати рівень участі в ній надзвичайно важливо і водночас складно. Принципи,
можливі маршрути, загальні механізми й пріоритети ОПОШ зрозумілі, але запропонована
китайською стороною деталізація ініціативи залишається на низькому рівні. Частково це
результат свідомого підходу організаторів - зробити проєкт максимально відкритим,
зберігши водночас гнучкість у трактуванні його змісту. Хоча самі китайці заявляють, що
реалізація ініціативи потягне на 1,5 трлн дол., Світовий банк у червневій доповіді оцінив
вартість ініційованих інфраструктурних проєктів для некитайських учасників ОПОШ у 575
млрд. "Пояс і шлях" має великий діапазон для розвитку: обсяг поточної торгівлі та інвестування між Китаєм і учасниками ОПОШ залишається нижчим за потенційний рівень на 30 і
70% відповідно. Реалізація проєктів із посилення інфраструктурної пов'язаності країн
Євразії може сприяти розширенню торгівлі на 3–10%, а іноземних інвестицій - на 7,5%.
Місце та роль України у створюваних сьогодні коридорах ОПОШ проглядаються нечітко.
Кожний із трьох сухопутних маршрутів - північний (Китай-Монголія-РФ), центральний
("Новий євразійський сухопутний міст" через Казахстан-РФ-Білорусь-Польщу) і південний
("Новий шовковий шлях" через Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Іран-Туреччину) пролягає в обхід нашої території. Україна може брати в них участь, але не як основна ланка,
а як добровільний інвестор, без якого можна і обійтися. …
Читати повністю >>>
© Дмитро Єфремов
За матеріалами dt.ua
Обрано керівництво депутатської групи Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків з Японією

Зустріч із заступником Міністра закордонних справ
Держави Кувейт з питань Європи
10.09.2019

Відбулася зустріч керівника дипустанови з членами
міжпарламентської групи дружби
12.09.2019

У приміщенні Посольства України в Аммані відбулася зустріч з
членами міжпарламентської групи дружби з Україною у Палаті
представників Національних Зборів Йорданії.
Під час зустрічі тимчасово повіреного у справах України в Йорданії Дмитра Бильєва з
членами міжпарламентської групи дружби з Україною на чолі з Головою групи депутатом
Мухаммадом аль-Атайкоюсторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин
між Україною та Йорданією на різних напрямках, а також шляхи подальшого розвитку
співробітництва між державами на міжпарламентському рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
Посол Україні в Лівані І.Осташ провів зустріч з
мером міста Сарафанд А.Х.Кхаліфе
16.09.2019

В понеділок, 16 вересня відбулася зустріч Посла Україні в Лівані
І.Осташа з мером міста Сарафанд А.Х.Кхаліфе. Про це повідомляє Посольство
України в Ліванській Республіці.
Відбувся обмін думками щодо стану та перспектив українсько-ліванських відносин і
обговорено конкретні напрямки співпраці у культурно-гуманітарній сфері. Сторони
особливо відзначили важливість для зміцнення довіри і дружби між двома народами
майбутнє встановлення побратимських відносин між містами Сарафанд та Чугуєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Лівані
Зустріч Посла України із заступником Міністра
закордонних справ Ірану
19.09.2019

У вівторок 17 вересня відбулася зустріч Надзвичайного та
Повноважного Посла України в Ірані С.А.Бурдиляка із спеціальним
помічником Міністра закордонних справ Ірану Ґ.Баґері Моґаддамом.
Посол С.А.Бурдиляк повідомив про результати демотичних виборів до парламенту
України та формування уряду. Співрозмовники констатували позитивний та дружній стан
двосторонніх відносин, а також домовилися активізувати співробітництво у політичній та
економічний сферах.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна та Туреччина можуть збільшити обсяги
торгівлі до 10 млрд доларів на рік

19.09.2019

В кулуарах українського парламенту відбулося організаційне
засідання депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських
зв’язків з Японією. Про це повідомляє rada.gov.ua
Японія є стратегічним партнером України. Японія однією з перших засудила дії РФ,
застосувавши санкційний механізм до низки представників держави-агресора, а також
ініціювала розробку плану дій щодо допомоги Україні на рівні країн G7. Поряд з
дипломатичною, Японія забезпечила значну фінансову підтримку Україні. Перш за все, це
проект модернізації Бортницької станції аерації, яка очищує стічні води м. Києва, реалізація
програм «зелених» інвестицій, численні проекти, спрямовані на розвиток людських ресурсів, так звані «Кусаноне» (зокрема, розвиток медичних та освітніх закладів, матеріальна
допомога для розбудови підконтрольних територій в Донецькій та Луганській обл. тощо),
технічна допомога Японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA), співпраця
з Японською федерацією бізнесу «Кейданрен» тощо. Учасники засідання також зауважили,
що Японія входить в топ-20 найбільш інноваційних країн світу (Global Innovation Index
2019, INSEAD, World Intellectual Property Organization) та в топ-10 за показником інноваційного потенціалу Індексу глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness
Report 2018, World Economic Forum). З огляду на це, представники групи Верховної Ради
України з міжпарламентських зв’язків з Японією вбачають одним з ключових напрямків
співробітництва питання цифрової трансформації та трансферу технологій в усі сфери
економіки країни. Співголова депутатської групи Я.Железняк назвав першочергові кроки
співпраці - організувати зустріч керівництва групи з парламентською делегацією Японії,
яка прибуває з візитом до України наприкінці вересня; налагодити системну співпрацю з
міністерствами для узгодження кроків та просування спільної адженди в секторальних
українсько-японських відносинах; запровадити механізм парламентського контролю за
цільовим використанням фінансових ресурсів, наданих Японією на реалізацію проектів в
Україні; розвиток інформаційної політики щодо створення позитивного іміджу України в
Японії, поглиблення культурних та геополітичних зв’язків, інформування бізнесу та
громадян Японії про наявні інвестиційні та туристичні можливості в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

9

19.09.2019

У Стамбулі відбувся урочистий прийом Генерального консульства
України, приурочений до 28-ї річниці незалежності України, передає
кореспондент UATV.
“Дипломатичні відносини між Україною та Туреччиною почалися в 1992 році, а в
2011 році отримали статус стратегічного партнерства. Турецька Республіка – наш
політичний і торговельний партнер”, – говорить генеральний консул України в Стамбулі
Олександр Гаман. У процесі свого виступу посол України в Турецькій Республіці Андрій
Сибіга розповів про глибоку історію турецько-українських відносин. Сибіга наголосив, що
Стамбул був одним із центрів українського руху за незалежність. Він також подякував
Туреччині за підтримку територіальної цілісності України. “Ми сподіваємося, що
переговори між нашими державами за угодою про вільну торгівлю скоро дадуть результат.
Тим самим, ми зможемо збільшити обсяги торгівлі до бажаного рівня – 10 мільярдів
доларів на рік”, – говорить Сибіга. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua
У Тель-Авіві відбулася нетворкінг-зустріч
«Israeli Ukrainian Business Talk»
20.09.2019

У Тель-Авіві 18 вересня за ініціативи Global Israel Initiative, Woglue та
за сприяння Посольства України в Державі Ізраїль відбулася нетворкінгзустріч «Israeli Ukrainian Business Talk»
Темами нетворкінгу-зустрічі були просування ізраїльських і українських стартапів,
зміцнення технологічного ділового співробітництва між Україною та Ізраїлем, налагоджуння нових зв'язків та контактів у високотехнологічній та стартап-спільноті двох країн.
Посол взяв участь у зазначеному заході та виступив з презентацією щодо сучасного стану
двосторонніх відносин, а також перспектив співробітництва в галузі новітніх технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ізраїлі

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

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

 АФРИКА

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол Руслан Спірін взяв участь в церемонії відзначення
209 річниці незалежності Мексики

НБУ та Центробанк Тунісу підписали Меморандум
про взаєморозуміння
06.09.2019

Національний банк України та Центральний банк Тунісу підписали
Меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє пресслужба НБУ у
Facebook, передає портал ukrinform.ua
"Національний банк України та Центральний банк Тунісу підписали Меморандум
про взаєморозуміння. Центробанки обмінюватимуться досвідом та експертизою у
монетарній політиці, валютному регулюванні, комунікації та інших сферах", - йдеться у
повідомленні. Голова НБУ Яків Смолій підкреслив, що Нацбанк став потужною, незалежною
інституцією з глибокою експертизою та інноваційними підходами до традиційного
центробанкінгу. "Сподіваюся, що наша співпраця та готовність ділитися своїми надбаннями
сприятиме подальшому розвитку сучасного Центрального банку Тунісу", - зазначив він.
Голова Центрального банку Тунісу Маруан Ель Абассі наголосив на важливості
Меморандуму, адже він дозволить центробанку співпрацювати з установою, яка втілює
кращі практики. "Центробанки України та Тунісу працюють у схожих умовах, зокрема
обидві інституції у своїй політиці повинні зважати на зміни у політичній та економічній
ситуації в країні. Монетарна політика, комунікації та трансформація – це стратегічні
пріоритети для нашого центробанку. Саме у цих питаннях досвід Національного банку
України однозначно стане в нагоді Тунісу", - зазначив голова Центрального банку Тунісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Україна та Ефіопія обговорили політичний діалог
та економічну співпрацю
06.09.2019

Представники міністерств закордонних справ України та Ефіопії
обговорили шляхи активізації політичного діалогу, економічну співпрацю
та взаємодію в рамках міжнародних організацій.
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Ефіопії за результатами другого
раунду політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Ефіопії
у м. Аддис-Абеба. "У ході консультацій сторони розглянули широке коло питань, пов’язаних
з двосторонніми відносинами у торговельній та економічній сферах, шляхи активізації
політичного діалогу, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у
повідомленні. Як поінформували у диппредставництві, сторони також обмінялись думками
щодо ситуації в регіоні Східної Африки та країнах Африканського рогу. "Ефіопська сторона
була поінформована про ситуацію на Сході України та в Автономній Республіці Крим", додали у пресслужбі. Окрім того, було обговорено стан і перспективи розвитку співпраці
між двома державами у рамках міжнародних організацій, включаючи Африканський Союз.
Українську делегацію на переговорах очолила директор Департаменту країн Близького
Сходу та Африки МЗС України Мирослава Щербатюк, а ефіопську - генеральний директор
Департаменту країн Європи та Європейського Союзу МЗС Ефіопії Мехретеаб Мулугета.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Дипломати Посольства України в Кенії провели
презентацію вищої освіти в Україні
16.09.2019

Посольство України в Республіці Кенія 14 вересня 2019 р. провело
захід з презентації вищої освіти в Україні для учнів випускних класів та
студентів ВНЗ Кенії. Про це повідомляє МЗС України.
Захід відбувся у приміщенні кінотеатру Anga Diamond у Найробі. Учасники заходу
дізналися про переваги освіти в Україні та ознайомилися із процесом вступу до вищих
навчальних закладів через Український державний центр міжнародної освіти. Посол
України в Кенії звернувся до молоді з привітальним словом, окреслив перспективи освіти в
Україні та побажав учням у успіхів у подальшому навчанні. Під час заходу кенійська молодь
також мала нагоду більше дізнались про Україну, її економічний потенціал та історикоархітектурні пам’ятки. Зокрема учням розповіли про українські об'єкти, що входять до
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, про знамениті українські чорноземи, а також згадали про
одну з найбільш трагічних сторінок в історії України - Голодомор 1932-1933 років.Також під
кінець заходу учнів запросили переглянути фільм. Учасники заходу проявили жвавий
інтерес до презентації. Найбільшою перевагою для кенійських абітурієнтів є доступна
вартість навчання та проживання в Україні, і при цьому висока якість освіти, що не
поступається за своїм рівнем університетам з країн ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна та Алжир обговорюють шляхи активізації освітянського
та наукового співробітництва
16.09.2019

Посол України в Алжирі Максим Субх 15 вересня ц.р. провів зустріч із
Міністром вищої освіти та наукових досліджень Алжиру Таєбом Бузідом.
Про це повідомляє МЗС України.
Сторони відзначили високий рівень взаємодії між Україною та Алжиром в
освітянській сфері, а також розглянули перспективи розширення співпраці у відповідній
галузі. Відзначимо, близько 80% всього промислового потенціалу АНДР сконцентровано в
державній власності. Інші 20 % представлені малими та середніми підприємствами. Окрім
енергетики, серед основних промислових галузей – машинобудування, чорна металургія,
електротехнічна промисловість продовольча, текстильна промисловість та виробництво
шкіри, промисловість будівельних матеріалів (включаючи виробництво цементу),
деревообробна промисловість, хімічна та фармацевтична промисловість.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі
Посол України вручив Вірчі грамоти
Президенту Єгипету
16.09.2019

Посол України Євген Микитенко 16 вересня 2019 року вручив Вірчі
грамоти Президенту Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаху Аль Сісі.
Про це повідомляє МЗС України.
Після урочистої церемонії відбулась коротка бесіда, у ході якої сторони обговорили
актуальні питання відносин між Україною та Єгиптом. Відзначимо, протягом 2018 р.
українсько-єгипетський товарообіг склав 1653,9 млн. дол. США, що становить 86,6% до
показників 2017 р. Експорт українських товарів до Єгипту зменшився на 15% та склав
1557,1 млн. дол. США. Імпорт України з Єгипту зріс на 25,6% та склав 96,8 млн. дол. США.
Позитивне сальдо 1460,3 млн. дол. США. Впродовж 2018 року зернові культури (10)
продовжили обіймати лідируючи у структурі українського експорту до Єгипту, їх частка
склала 42,8% від загального обсягу українського експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті

10

16.09.2019

З ночі 15 на 16 вересня мексиканці по всьому світу святкували 209
річницю незалежності Мексики. Про це повідомляє Посольство України в
Мексиканських Сполучених Штатах.
Посол Руслан Спірін разом з керівництвом мексиканського уряду та акредитованого
дипломатичного корпусу взяв участь в традиційній церемонії відзначення цієї важливої
дати в Президентському палаці. На церемонії Посол провів короткі бесіди з мексиканським
президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, Міністром закордонних справ
Марсело Ебрардом, Міністром туризму Мігельем Торуко Маркесом, Головою Уряду Мехіко
Клаудією Шейнбаум, сенаторами та депутатами Національного Конгресу. Нагадаємо, 12
вересня Посольство України в Мексиці провело урочисте прийняття з нагоди 28-ї річниці
незалежності України. Серед гостей: керівництво і представники мексиканського уряду,
зокрема, МЗС, Міністерства оборони, ВМС, Мінекономіки, Міністерства енергетики, а також
дипломатичного корпусу в Мехіко, провідних мексиканських компаній, українська громада
та ЗМІ. Відзначимо, Посольство України взяло участь у церемонії заснування Кліматичного
громадського парламенту Мексики у рамках глобальної екологічної кампанії «Збережемо
життя, збережемо матір Землю». Раніше повідомлялось, що 9 вересня 2019 року Посольство
України в Мексиці взяло участь у церемонії відкриття Міжнародного ділового центру під
головуванням міністра економіки Мексики. Центр призначений для всіх, хто бажає
здійснювати діяльність з просування експорту та залучення прямих іноземних інвестицій,
для підприємців, які прагнуть до інновацій, обміну досвідом та зміцнення зав’язків з
іншими широтами. CINSE має сприяти виконанню завдання Міністерства економіки з
диверсифікації продукції, послуг та секторів, у яких працюють мексиканські бізнесмени.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
 АТЛАНТИКА
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

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

Ващук завершує роботу на посаді
посла Канади в Україні
20.09.2019

Посол Канади в Україні Роман Ващук оголосив про завершення своєї
п'ятирічної каденції на посаді. Про це Ващук поінформував на круглому
столі за участю голови Асоціації міст України Віталія Кличка.
"Я завершую п'ять років роботи послом Канади в Україні та знаю з власного досвіду,
з візитів до різних регіонів, що є чимало викликів перед місцевими громадами та містами
України. І знаю, як багато вже зроблено. Це має бути фундаментом для подальшого
розвитку місцевого самоврядування", - підкреслив Ващук. Посол наголосив, що між містами
України та Канади протягом останніх років втілено в життя багато проєктів, зокрема з
місцевого самоврядування. Віталій Кличко подякував уряду Канади та послу Канади в
Україні за підтримку реформи децентралізації в Україні. "Україна і децентралізація
вступили в період великої невизначеності. Зміна вищого керівництва держави, новий склад
парламенту, можливі дострокові місцеві вибори. В такій ситуації складно спрогнозувати,
що буде з місцевим самоврядуванням, тому надзвичайно важливою є підтримка
закордонних партнерів", - наголосив Кличко. Відзначимо, 10 вересня Генеральний консул
України в Едмонтоні О. Данилейко взяв участь у церемонії завершення підготовки чергової
ротації двохсот інструкторів Збройних Сил Канади в Україну в рамках операції UNIFIER, що
направлена на підтримку Збройних Сил України шляхом проведення тренінгів за різними
напрямками безпекової підготовки. З початку операції у 2015 році близько 14 000
українських військових пройшли підготовку за зазначеною програмою. О. Данилейко разом
з командувачем місії підполковником Джефом Тупом вручили особовому складу місії
спеціальні нашивки учасників операції UNIFIER.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ)

Президент України Володимир Зеленський їде до США, де зустрінеться
з президентом США Дональдом Трампом
20.09.2019

Президент України Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить
робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Про це
повідомляє Офіс голови української держави.
У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами
іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, у рамках
візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів,
керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських
ділових кіл, повідомляють в ОП. Володимир Зеленський також виступить із промовою під
час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей
сталого розвитку. Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з
тимчасовим повіреним у справах США Вільямом Тейлором подякував за постійну підтримку
з боку Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України. Президент
підкреслив, що США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною. Як
відомо, зовнішньополітичне відомство США ухвалило рішення про виділення Україні $141,5
млн в межах програми посилення безпеки й оборони й зокрема, закупівлі стрілецької зброї.
"Державний департамент ухвалив виділення $141,5 млн допомоги в галузі безпеки Україні,
що включає також гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети", - зазначається в
повідомленні видання Defense News. Як уточнив з цього приводу помічник держсекретаря з
питань політико-військових справ Кларк Купер, Конгрес був оповіщений в середу про це
фінансування. Вказана сума може почати використовуватися через 15 днів після
повідомлення, якщо не буде заперечень. Крім того, ще $250 млн з бюджету Міноборони, які
були сумнівно заблоковані адміністрацією Трампа, також мають бути застосовані ближчим
часом. Це підтвердив, зокрема, сенатор Ліндсі Грем під час засідання профільного комітету
з асигнувань верхньої палати Конгресу США. Нагадаємо, Президент України Володимир
Зеленський зустрівся з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі. Під
час зустрічі Глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу
США. Він подякував сенаторам, які входять до Сенатського українського кокусу, за їхній
особистий внесок у формування цієї підтримки. «Хочу подякувати нашому стратегічному
партнеру США за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», –
зазначив Володимир Зеленський. Президент також висловив вдячність американським
законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої
безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги збільшуватимуться.
Глава держави відзначив і послідовну політику санкцій США проти РФ, привернувши увагу
до російської «паспортизації» громадян України на Донбасі та необхідності відповідного
реагування. Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема
підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв …
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Atlantic Council: Україна є епіцентром наголовнішої
економічної революції в Європі

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

12.09.2019

Росія намагається застосувати в Європі та США
випробувані методи проти України
04.09.2019

Випробувані в Україні методи Росія намагається застосовувати
в Європі та США. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США
у Києві Вільям Тейлор під час зустрічі у Дипломатичній академії МЗС.

В. ТЕЙЛОР

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести та застосувати в
Європі, США. Один блискучий автор, історик Єльського університету зазначив, що якщо ми
не зупинимо Кремль, то ми з вами на шляху до несвободи. І цей шлях не до свободи
пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і аж до американського континенту",
- сказав Тейлор. Він зазначив, що всім відома тактика Росії, яка полягає в поширенні
дезінформації, кібератаках, гібридній війні. За його словами, Україна бореться проти
російської агресії своїми вояками, санкціями та всім суспільством. "Європейська спільнота
та Канада баряться проти цієї агресії застосовуючи санкції і надаючи військову підготовку.
США долучаються до цієї боротьби надаючи летальну зброю, санкції та проводячи
військову підготовку. Тому що ми повинні припинити вбивства та відновити суверенітет
України", - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ІНТЕРВ’Ю

Євродепутат А.Кубілюс: Треба вже думати, хто
прийде після Зеленського
04.09.2019

Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс є одним із співавторів
так званого "Плану Маршалла для України" для фінансовогоінвестиційної підтримки Києва країнами Заходу і посилення
А. КУБІЛЮС
стратегічного діалогу між Україною та ЄС.
Ця ініціатива базується на досвіді Литви у проведенні реформ у 1990-х роках.
Кубілюс добре орієнтується в українських реаліях і особисто знайомий з багатьма
українськими політиками. Цього року його було обрано до Європарламенту. В інтерв'ю DW
Кубілюс дав свої прогнози щодо роботи нового українського уряду і пояснив, чому велика
частка відповідальності за успіх України лежить на ЄС.
В Україні відбулося перезавантаження влади: розпочала роботу нова Верховна
Рада,призначено уряд. На Вашу думку, які найважливіші виклики стоять перед ними?
Викликів є багато. Головний - це, звичайно, продовжувати реформи і не піддатися на
спокусу розпочати щось на кшталт вендети проти колишньої влади. Крім цього,
наполегливо продовжувати євроінтеграцію. Бо без чіткої стратегії інтеграції Україні буде
дуже важко стати успішною державою. А ми на Заході маємо робити все для того, щоб
ширше відкрити двері для цієї інтеграції. Україна та друзі України повинні мати тверду
політичну волю продовжувати цю боротьбу наступні десять років, а можливо, навіть
більше. Адже євроінтеграція потребує часу. Особливо в Україні , яка веде боротьбу у війні,
яку, вочевидь, президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін продовжуватиме, бо ні в кого немає
наївних мрій, що він раптом зміниться. І це дуже складна робота. Проте Україна має
величезний потенціал для розвитку своєї економіки. Зараз і я бачу хороший уряд. Я
особисто знаю там кількох людей і вірю, що вони справлятимуться зі своїми завданнями. А
президент має більшість у парламенті, тож це нагода показати ефективну роботу.
А більшість пропрезидентської партії у парламенті - це хороша чи погана річ?
Знаєте, те, що відбувається у політичному житті України - це доволі природні
процеси. Природно і те, що Петро Порошенко програв вибори. Це сталося не тому, що він
був поганим президентом. Я знаю це, бо у нас у Литві у 1992 році відбулося те ж саме. Наша
партія ("Саюдіс". - Ред.) і її лідер Вітаутас Ландсбергіс програли вибори (у 1990-1992 роках
лідер "Саюдісу" Вітаутас Ландсбергіс був головою Сейму Литви, тобто першим президентом
відновленої держави. - Ред.). Бо люди думали, що за час перебування при владі Ландсбергіс
повинен був зробити так, щоб у Литві жилося приблизно, як у Швеції. Звичайно, президент
Порошенко та його уряд не все робили належним чином, але зовсім не це стало причиною
його поразки. Тож Україна повинна просто продовжувати шлях, який розпочала.
Які важливі реформи, котрі не змогла втілити команда Петра Порошенка, тепер має
шанс реалізувати нова влада?
Це, наприклад, земельна реформа, приватизація деяких державних підприємств,
реформа державного управління певними держпідприємствами, яка повинна зробити їх
більш незалежними. І, звичайно, створення ліпших конкурентних умов для бізнесу,
головним чином усунення бюрократичних перешкод. Існує ще одна давня проблема. Коли
ми працювали над "Планом Маршалла для України", то зіштовхнулися з проблемою
засвоєння західних коштів. Рівень цього засвоєння дуже низький. Від часів Майдану різні
фінансові міжнародні інституції надали Україні близько 10 мільярдів євро, які могли б піти
у на розвиток реальної економіки. З них Україна змогла засвоїти лише 2 мільярди, а 8
мільярдів так і залишилися невикористаними.
Чим Ви це пояснюєте?
Це, певною мірою, теж природні процеси. У Литві свого часу зіштовхнулися з такою
ж проблемою, створювали спецагентства, які займалися засвоєнням міжнародних коштів.
Проте для деяких речей інколи просто необхідно більше часу і системної роботи. Було б,
звичайно, добре вчитися на чужих помилках, але зазвичай ми, на жаль, вчимося на власних.
Тобто загалом Ваш прогноз щодо потенціалу у роботі нового українського уряду та
Верховної Ради позитивний?
Так, доволі позитивний. Але тут чимала частка відповідальності лежить і на Заході,
наскільки він готовий вкласти у те, щоб показати, що Україна змогла досягти. Це необхідно
для того, щоб утримувати мотивацію до реформ у самій Україні та серед простих українців ,
які повинні вірити, що в кінці цього складного шляху, який складається зі складних
викликів, є світло у вигляді членства в ЄС. З іншого боку Україна повинна бути готова
вчитися на тих труднощах, через які пройшли, наприклад, Балтійській країни, і пам'ятати,
що вже зараз треба думати над запитанням: хто прийде після Зеленського.
Читати повністю >>>
© Вікторія Власенко
За матеріалами dw.com

У Києві тихо. Ні демонстрацій, жодних політичних графіті. І все ж, Київ
є епіцентром найзначимої економічної революції в регіоні сьогодні. Про це
пише Джеймс Брук для Atlantic Council.
В рамках лібертаріанської перебудови пострадянської системи в Україні новий уряд
планує ухвалити найбільший у Європі ринок сільськогосподарських земель, найбільший в
історії пострадянський "гарячий розпродаж" і відкрити магістралі, залізниці, порти,
аеропорти, нафту і газ для приватних інвестицій. Азартні ігри в казино і видобуток
бурштину повинні бути легалізовані. Валютний контроль повинен бути скасований.
Трудові закони повинні бути лібералізовані. Джеймс Брук вважає, що у вихорі законодавчої
активності, що нагадує перші 100 днів Франкліна Рузвельта, новий уряд України створює
можливості для мільярдних доларових іноземних та національних інвестицій у 2020-х
роках. В рамках цього кроку НБУ обіцяє скоротити процентні ставки вдвічі до кінця
наступного року. Впровадивши невеликий уряд на практиці, новий прем'єр-міністр України
Олексій Гончарук минулого тижня скоротив кількість міністерств на третину - з 25 до 17. У
Києві тихо почасти тому, що Зеленський виграв відкриту багатопартійну президентську
гонку. З безпрецедентним за 28 років незалежності України результатом, Зеленський
набрав 73% голосів у квітні. Три місяці тому на парламентських виборах він отримав
більшість - 60 відсотків місць у Раді. У кінці серпня рейтинг довіри Зеленського склав 70
відсотків, згідно з даними опитування Фонду демократичних ініціатив Ілька Кучеріва. В
ході передвиборної кампанії Зеленський був лаконічним в обіцянках і практично не давав
інтерв'ю. Виборці обрали чорний ящик. Минулого тижня він вистрибнув з нього і виявився
41-річним лібертаріанцем. Частина цієї зміни - зміна поколінь. Постпострадянське
покоління тепер керує Україною. З наймолодшим кабінетом в Європі, середній вік якого
становить 39 років, члени кабінету міністрів України замовляють їжу онлайн, замовляють
таксі онлайн, замовляють відпочинок онлайн і розплачуються в магазинах безконтактними
банківськими картами. Швидше переходячи на нові технології, українці цього літа купили
56% залізничних квитків теж онлайн. Тепер, за кермом уряду, ці молоді люди вестимуть
країну через 2020-і роки в курному, пошарпаному седані 1993 року випуску.
Створення "держави в смартфоні" - завдання Михайла Федорова, нового віцепрем'єрміністра України і міністра з цифровим перетворенням. У свої 28 років він ділить звання
наймолодшого міністра Європи з міністром економіки Литви Віргінієм Сінкявічюсом.
Підкреслюючи амбітні плани Києва щодо створення електронного громадянства в
естонському стилі, Федоров сказав Kyiv Post, що "з часом люди перестануть помічати уряд.
Вони будуть використовувати його так само, як і Uber або Booking.com - тільки тоді, коли їм
це потрібно". Реакції преси варіюються від скандальних до скептичних і ворожих.
"Вульгарне лібертаріанство", - сказав один київський економіст. Багато українських вільних
маркетологів дмуться осторонь, тому що минулої весни вони неправильно витлумачили
рух Зеленского. Але з чітко визначеними цілями і термінами уряду прем'єр-міністр
повідомляє, що все більше і більше талантів епохи Майдану зголошуються допомогти. У той
час як західна ділова преса позіхає або дивиться в бік, західні бізнесскаути летять до Києва.
В минулий понеділок автор зустрівся з трьома з них: з Франції, Великої Британії та
Сполучених Штатів. Якщо Україна настільки ризикована, чому російськомовні ізраїльтяни,
одні з найкращих світових експертів з оцінки ризиків, спокійно інвестують в Україну? Чому
новий Кнесет, який буде обрано наступної неділі, має ратифікувати пакт про вільну
торгівлю з Україною? Чому Тель-Авів є кращим міжнародним напрямком для Міжнародних
Авіаліній України? Підказка: це більше, ніж перший єврейський президент сучасної Європи.
Ізраїльтяни бачать в Україні країну більшу за Францію, де військове протистояння охопило
3 відсотка території країни в Донбасі. 73 українських солдатів, убитих за перші дев'ять
місяців цього року, жодним чином не повинні бути зведені до мінімуму. Але, для
порівняння, з початку року у масових розстрілах було вбито 335 американців. Очікується,
що в цьому році в автокатастрофах загине близько 3300 українців. Ось така музика настрою
у Києві цієї осені: суботній обмін полоненими стане першим кроком в процесі зупинки, з
якої обидві сторони поступово відступлять від п'ятирічної війні. Хиткий, недосконалий мир
в поєднанні з революцією вільного ринку цілком може забезпечити обіцяні 7-відсоткові
темпи зростання ВВП на початку 2020-х років, резюмує автор.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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Fitch обнародовало прогноз роста
ВВП Украины в 2019 г.
09.09.2019

ФОКУС

Зростання ВВП України на 7%:
реально чи ні?
02.09.2019

Швидше зростання економіки є пріоритетом нового уряду, заявив на
першому засіданні прем'єр Олексій Гончарук. Про це пише Анастасія Зануда
на порталі ВВС News Україна (bbc.com).
"Економічне зростання - це відповідь на більшість проблем, які є у нас в державі. За
наступні п'ять років ми повинні попрацювати так, щоб економіка зросла як мінімум на
40%", - сказав Гончарук. Вже наступного року ВВП має зрости щонайменше на 5%, а далі додавати ще по 7%. 40% зростання - "це не цифра зі стелі", й у нового уряду є розрахунки,
як її досягти. Але ці розрахунки будуть викладені у програмі діяльності уряду, що її новий
Кабмін має ще подати до парламенту впродовж місяця. Водночас він частково відкрив
"таємницю". За його словами, швидші темпи росту економіки забезпечать іноземні
інвестиції, лібералізація економіки та скорочення частки держави в економіці.
Що є? В 2018 р. українська економіка зросла на 3,3%. Це був максимальний показник
за останні сім років. Прем'єр Володимир Гройсман вважав: щоб мінімальна зарплатня була
5 тис. грн, економіка має зростати на 5%. Цьогорічний бюджет був розрахований на
прогнозі, що ВВП зросте на 3%. Проте у другому кварталі цього року економічне зростання
в Україні пришвидшилося - до 4,6% у порівнянні з тим самим періодом 2018 року. Це
перевищило прогнози уряду, Нацбанку та міжнародних партнерів, які прогнозували
зростання в межах 3%. Оглядачі пояснили такий стрибок як об'єктивними факторами стабілізацією української економіки, оздоровленням банківської системи, так і сезонними сприятливою кон'юнктурою на товари українського експорту, зокрема, аграрного. Через
спеку цьогорічний врожай почали збирати дещо раніше, тож раніше зіграв і ефект вищих
світових цін на продукцію сільського господарства. Внутрішня ж стабілізація та зростання
доходів населення дала покращення споживчих настроїв для зростання торгівлі. Зростання
промисловості становило лише 0,5%. І це експерти називали серед негативу.
Наскільки це можливо і потрібно? Про те, що Україні потрібні набагато швидші
темпи зростання економіки, аби вийти з бідності, припинити відтік робочої сили, встояти
при зовнішній агресії та розплатитися із боргами, давно говорять як українські експерти,
так і міжнародні партнери. За оцінками Світового банку, якщо Україна зберігатиме темпи
росту ВВП до 3%, їй знадобиться не менше 50 років, аби наздогнати західного сусіда Польщу. У банку вважають, що відкриття ринку землі могло б стати тим локомотивом, який
міг додати швидкості українській економіці - ще до 2% на рік. "Правильна постановка
завдання, - каже директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин. - На жаль, ми пасемо задніх у Європі, й з темпами зростання 2-3%, як маємо за
останні роки, ми ще довго будемо виходити на якісь горизонти, з яких видно достаток".
Водночас, як додає експерт, говорячи про 5-7% зростання, "треба одразу казати, за рахунок
чого це буде досягнуто". "Поки що нове керівництво говорить переважно тезами,
деклараціями, однак не вказує інструменти", - зауважує пан Юрчишин. Крім того, на думку
експерта, говорячи про пришвидшення росту економіки, варто враховувати суттєвий відтік
населення, адже швидке зростання має підтримуватися "належною робочою силою - це і
кількісні, і якісні показники". "Звісно, це все треба реалізувати, але плани більш, ніж
радують", - пише у Facebook інвестиційний аналітик Сергій Фурса. За його словами, якщо
новій владі вдасться реалізувати те, що було озвучено під час наради у президента, Україні
не лише вдасться досягти темпів росту ВВП у щонайменше 5%, але й здійснити мрію усіх
критиків реформ і достроково завершити програму з МВФ. Експерт називає і фактори
ризику: "Щоб це сталося, треба просто провести реформи і оздоровити економіку. Якщо,
звісно, не станеться світової кризи. Але це та подія, що від нас абсолютна не залежить. І
головне, не зробити нічого, щоб зруйнувало нашу макроекономічну стабільність і
співпрацю з Фондом зараз".
Швидше зростання - більші борги? Плани щодо пришвидшення економічного
росту мають і ще один ризиковий аспект. На тлі конфлікту на Донбасі, падіння економіки,
курсу гривні у 2015 році Україна провела реструктуризацію боргів. Одним із пунктів угоди з
кредиторами про реструктуризацію став випуск 20-річних інструментів відновлення
вартості (value recovery instruments, VRI), або ВВП-варрантів. Суми виплати за ними
залежать від того, як швидко зростає українська економіка. При темпах зростання до 3% на
рік — виплати є нульовими, від 3% до 4% — 15% від приросту ВВП понад 3%, від 4%
зростання — 40% вартості від кожного відсотка зростання. При цьому виплати мають
здійснюватися лише після того, як український ВВП сягне $125,4 млрд доларів. За даними
Світового банку, у 2018 році український ВВП якраз сягнув 125,5 млрд доларів. Крім того, у
2021-2025 роках виплати обмежені 1% ВВП. Прем'єр твердить: уряд свідомий цієї
проблеми, в нього "є план, як мінімізувати шкоду від цих зобов'язань". Водночас він його не
озвучив, пояснюючи це тим, що це є "окремою важливою темою для розмови". "Боятися
економічного зростання тому, що ми при цьому будемо виконувати якісь зобов'язання, неадекватний підхід. Ми маємо зростати настільки швидко, щоб оплата зобов'язань перед
нашими міжнародними партнерами перестала бути проблемою в принципі. Розраховувати,
що нам треба менше зрости, щоб менше заплатити, - це хибний шлях",- каже Олексій
Гончарук. Розрахунки у цьому питанні мають бути ретельними, застерігає пан Юрчишин.
"При зростанні у 5% за цими паперами потрібно буде віддавати близько 800 млн доларів
щороку, - зауважує експерт і додає. - З одного боку, висока динаміка росту ВВП може
підтримати такі потреби, але з іншого - треба розуміти, що наш потенціал зростання весь
час буде обмежений борговою складовою".
Читати повністю >>>
© Анастасія Зануда
За матеріалами bbc.com
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Международное рейтинговое агентство Fitch после хорошего
показателя роста ВВП Украины во втором квартале этого года 4,6% ожидает
роста экономики страны в целом по итогам этого года на 3,4%.
«В 2020 году рост будет несколько более умеренным (3,2%) из-за снижения
потребительского импульса, нормализации показателей в сельскохозяйственном секторе и
некоторых побочных эффектов от сокращения объемов транспортировки газа», - указано в
сообщении Fitch о повышении рейтинга Украины с «B-» до «B» с позитивным прогнозом.
Агентство ожидает, что неспособность достичь соглашения между «Газпромом» и
«Нафтогазом» повлияет на экспорт услуг, но не приведет к дефициту энергии. Fitch не
ожидает ни краткосрочного урегулирования, ни дестабилизирующей эскалации конфликта
с РФ на востоке Украины. По мнению агентства, укрепление основ политики Украины
обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, подкрепленное гибкостью
обменного курса, приверженностью НБУ своему целевому уровню инфляции (5% +/- 1% в
2020 г.) и умеренным фискальным дисбалансом. Fitch ожидает, что средняя инфляция
снизится до 8,5% в 2019 г. и до 5,7% в 2021 году, что немного выше 5% - текущей медианы
для стран с рейтингом «B». Эксперты считают, что у НБУ есть большое пространство в
2019-2020 гг. для снижения учетной ставки с нынешних 16,5% до среднесрочного
равновесного уровня реальных ставок в 3%. «Поддержание финансового надзора НБУ и
независимости денежно-кредитной политики является ключом к удержанию его
авторитета», - подчеркивает Fitch. Гибкость обменного курса, продолжающийся приток
капитала, хотя и более медленными темпами, разблокирование внешнего финансирования
благодаря новой программе МВФ и умеренный внешний дисбаланс уменьшают
краткосрочное давление на международные резервы. Fitch напоминает, что несмотря на
значительные выплаты по долгам, внутреннюю политическую неопределенность и
нестабильность на развивающихся рынках, Нацбанк с начала года приобрел $3,2 млрд.
Рейтинговое агентство прогнозирует, что международные резервы Украины в этом году
увеличатся на $1 млрд — до $21,8 млрд, а в следующем году — до $22,4 млрд. Тем не Fitch
указывает, что такой их уровень соответствует 2,9 месяцам текущих внешних платежей
(CXP), тогда как в среднем для стран с рейтингом «B» этот показатель составляет 3,4.
Фискальные риски, связанные с годом выборов, не материализовались, отмечает агентство.
Оно ожидает, что совокупный дефицит госбюджета Украины достигнет 2,1% ВВП в 2019
году и в среднем 2,3% ВВП в 2020-2021 гг. Что касается дефицита текущего счета, то Fitch
прогнозирует его умеренный рост с 2,5% ВВП в 2019 г. до 2,9% в 2020 г. и 3,4% в 2021 году,
что отражает снижение платы за транзит газа (по оценкам, $2,8 млрд в 2018 году),
поскольку срок действия текущего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает
в конце 2019 года. Ожидается, что трубопровод Nord Stream-II будет введен в действие, что
приведет к сокращению объемов транспортировки через Украину, хотя и с некоторой
задержкой, указано в отчете. Fitch не ожидает быстрого увеличения притока ПИИ, но
полагает, что продолжающийся приток нерезидентов на рынок ОВГЗ, официальное
кредитование и суверенный выпуск помогут Украине удовлетворить свои потребности во
внешнем финансировании. Согласно отчету, потребности Украины во внешнем
финансировании (дефицит текущего счета плюс амортизация в государственном и частном
секторах) останутся высокими, составив 69% и 75% международных резервов в 2020-2021
годах. Амортизация внешнего государственного долга возрастает до $4,8 млрд в 2020 году
и $4,6 млрд в 2021 году с $4,3 млрд в 2019 году, в том числе выплаты по еврооблигациям в
среднем составят $2,4 млрд в 2020-2021 гг. «Постоянное взаимодействие с МВФ является
ключом к получению официальных выплат от ЕС, потенциальному новому
многостороннему финансированию и доступу на внешние рынки», — считает Fitch. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Читайте также: Fitch повысило кредитный
рейтинг Украины с "B-" до "B" >>>

Коментар НБУ щодо зміни реального ВВП
в II кварталі 2019 р.
20.09.2019

У II кв. ц.р. економіка України зросла на 4,6% у річному вимірі (р/р),
прискорившись з 2,5% р/р у I кв. ц.р. Про це свідчать розгорнуті показники
ВВП за II кв., які опублікувала Державна служба статистики України.
Фактичні темпи зростання економіки перевищили оцінку Національного банку,
опубліковану в Інфляційному звіті за липень 2019 р. НБУ очікував, що зростання реального
ВВП у ІІ кварталі становитиме 3% р/р. Основна причина жвавішого зростання економіки –
вищі за прогнозовані темпи зростання споживчого попиту. Кінцеві споживчі витрати
домогосподарств зросли на 11,8% р/р проти 10,7% р/р у попередньому кварталі. Цьому
сприяло зростання доходів населення та посилення споживчої впевненості. Водночас
споживання сектору державного управління й надалі знижувалося (до 6,4% р/р). Основні
причини – ефект від запровадження на початку року монетизації субсидій та стримана
фіскальна політика. Зростання інвестицій стрімко уповільнилося. Темпи збільшення
валового нагромадження основного капіталу становили 7,9% р/р проти 17,4% у I кварталі.
Це пов’язано із завершенням капітальних ремонтів на промислових підприємствах та
окремих великих проектів в енергетичному секторі, уповільненням зростання капітальних
видатків державного бюджету, зокрема на будівництво доріг. Запаси досі зменшуються, але
не так суттєво, як у І кварталі. Це пов'язано із високим врожаєм ранніх зернових культур
(завдяки вищій врожайності та швидшим темпам збору врожаю) та нарощенням поставок
енергетичних ресурсів. Тому від’ємний внесок зміни запасів у ВВП суттєво зменшився.
Високий врожай підтримував експорт, але його зростання уповільнилося (до 4,4%),
зокрема через падіння фізичних обсягів експорту металургійної продукції. А зростання
імпорту навпаки прискорилося (до 9,1% р/р). Основні причини – високий споживчий попит
та нарощення поставок енергетичних ресурсів. Як наслідок, від'ємний внесок чистого
експорту в зростання реального ВВП збільшився (до 2.8 в.п.). У розрізі видів діяльності
очікувано прискорилося зростання у сільському господарстві завдяки високому врожаю.
Показники промисловості поліпшилися за рахунок декількох факторів: закінчилися
ремонти на окремих великих підприємствах, спостерігався значний зовнішній попит на
залізну руду, збільшилося споживання енергетичних ресурсів через аномально спекотну
погоду наприкінці кварталу. Стрімке зростання спостерігалося в секторі фінансової та
страхової діяльності завдяки рекордним обсягам чистих прибутків банків. Прискорилося
зростання в торгівлі та транспорті. Високими темпами й надалі зростала валова додана
вартість у видах діяльності, основним рушієм зростання яких є споживчий попит:
тимчасове розміщення й організація харчування, інформація та телекомунікації тощо.
Поліпшення показників транспорту зумовлене також нарощенням транзиту газу через
територію України. Водночас у будівництві зростання сповільнилося через послаблення
інвестиційного попиту. Розгорнуті дані щодо зростання реального ВВП за ІI квартал та
наявні високочастотні показники за ІІI квартал 2019 року свідчать про значні темпи
зростання внутрішнього попиту, насамперед споживчого. Водночас очікується, що, попри
вищий врожай ранніх зернових, внесок сільського господарства у ІІІ кварталі зменшиться
через дещо нижчий врожай олійних культур. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
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Виклики для виконання доходів бюджету залишаються:
результати восьми місяців

Украина выплатила $1,1 млрд
по евробондам
04.09.2019

Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и
погасила бумаги на 661 млн долларов. Об этом Українським Новинам
сообщил представитель одного из иностранных банков.
Минфин погасил евробонды на 661,34 млн долларов, выпущенные в 2015 г. Платежи
проводились 3 сентября, так как 1 сентября было выходным в Украине, а 2 сентября выходной в США. Как сообщалось ранее, в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков
суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд
долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию. Тогда согласия не было
получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года,
которые были выкуплены Россией. Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12
ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под
7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов. Процентный доход
начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016
г. Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ВВП-варранты Украины подорожали до нового
исторического максимума
04.09.2019

Котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе
реструктуризации госдолга в 2015 г., подскочили на 4,6% на новостях о
планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет.
Президент Владимир Зеленский и новый премьер Алексей Гончарук детально
рассказали о своих первых шагах в понедельник, 2 сентября, включающих запуск в 2020 г.
земельной реформы и большой приватизации и нацеленных на ускорение роста ВВП до 5%
в 2020 г. и по 7% в последующие годы. Однако в этот день в США был выходным, поэтому
основной рост пришелся на вторник, пояснили собеседники агентства. Руководитель
аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при
условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 гг. должна будет заплатить по VRI,
выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд. "Если правительство
серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к
инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные
бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным
сроком погашения)", – написал Паращий в Facebook, отметив в то же время, что текущие
котировки этих бумаг пока свидетельствуют, что инвесторы не верят, что будут
достигнуты такие высокие темпы роста. Во время своего утверждения в парламенте 29
августа Гончаруку уже задавали вопрос о возможности такой реструктуризации. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Мінфін назвав суму запозичень
з початку року
12.09.2019

Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету в
січні-серпні 2019 року склали близько 318,8 млрд грн. Про це повідомляє
прес-служба Міністерства фінансів.
За даними прес-служби, платежі з погашення державного боргу в цей період
становили 262,7 млрд грн. Як зазначили в Мінфіні, станом на 1 вересня сума коштів на
Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних
рахунках Державної казначейської служби в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн. "Наявні
кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за
внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо,
Міністерство фінансів України 3 вересня виплатило близько 1,1 млрд доларів за боргами
минулих років. Мінфін виплатив 661 млн доларів за держоблігаціями, випущеними в 2015
році та 444 млн доларів відсотків за облігаціями з терміном погашення в 2019, 2020, 2021,
2022 і 2023 роках. Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 10 вересня залучило
до бюджету 16,5 млрд на аукціонах з продажу(ОВДП), що значно більше, ніж на
попередньому аукціоні 3 вересня - 1,9 млрд грн. Зокрема, Мінфін продав гривневі облігації
на 2,8 млрд грн і валютні облігації на 550 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

Представники ЄС оцінили інвестиційний
клімат в Україні
20.09.2019

Інвестиційний клімат в Україні залишає бажати кращого. Про це
повідомили у прес-службі Представництва Європейського Союзу в Україні,
передає служба новин порталу finance.ua
Бізнес-клімат та інвестиційна привабливість України погіршилися на тлі
економічної кризи в 2014-2015 рр. Як наслідок – відтік іноземних інвесторів: у період з 2016
по 2018 рр. прямі іноземні інвестиції з ЄС в Україну скоротилися з 25 млрд дол. до 24,7 млрд
дол., повідомили у представництві ЄС, посилаючись на дані Держстату. На думку
європейців, поліпшенню інвестиційного клімату в Україні перешкоджає низка факторів.
“Недосконалість верховенства закону та дисфункціональність правоохоронної системи, у
тому числі нереформована Служба безпеки України, а також високий рівень корупції”, –
кажуть у Представництві ЄС. “Правда, відбулося деяке поліпшення, яке допомогло Україні
піднятися на 10 позицій — на 20-е місце в Індексі сприйняття корупції за 2018 рік. Але
треба зробити набагато більше”, – додали європейці. Європа буде і надалі підтримувати
Україну в проведенні необхідних реформ, спрямованих на приплив нових внутрішніх і
зовнішніх інвестицій в Україну, запевнили у Представництві ЄС в Україні. Відзначимо, обсяг
прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 2019 року
склав 33,724 мільярда гривень, що на 0,84 мільярда гривень, або на 2,6%, перевищує показник
на початок року. Про це повідомила Державна служба статистики. У географічному розрізі
найбільший приріст прямих іноземних інвестицій зафіксовано: з Кіпру - 388,8 млн дол (до
9,92 млрд дол), з Нідерландів - 295,1 млн дол (до 7,41 млрд дол), РФ - 145,5 млн дол (до 0,74
млрд дол) і Швейцарії - 100,3 млн дол (до 1,65 млрд дол). У той же час відзначається різке
зменшення інвестицій з Угорщини - на 250,6 млн дол (до 0,31 млрд дол). У галузевому
розрізі найбільше зростання іноземних інвестицій зафіксовано: у фінансовій та страховій
діяльності (318,5 млн дол), добувній та переробній промисловості (відповідно, 184,9 млн
дол і 176,4 млн дол), оптовій та роздрібній торгівлі - 113,8 млн дол, операціях з нерухомістю
(122,6 млн дол), а також професійній, науковій і технічній діяльності (128,4 млн дол). В
діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування відбулося зменшення
таких інвестицій на 270,4 млн дол, говориться в даних Держстату.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua, korrespondent.net
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Аналіз показників виконання розпису державного бюджету у 2019 р.
про продовження негативного впливу ряду тенденцій на бюджетні доходи.
При цьому є і позитивні серпневі новини.
Надходження від окремих податків замість звичного недовиконання в останні місяці
вдалось навіть дещо перевиконати. У серпні 2019 року, вперше у поточному році, було
виконано помісячний розпис по акцизному податку з тютюнових виробів (разом вироблені
та ввезені), при розписі на серпень 4,3 млрд грн надходження акцизного податку з
тютюнових виробів склали 4,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн вище за розпис. ПДВ з
вироблених в Україні товарів у серпні перевиконано на 0,8 млрд грн за рахунок більшого
приросту сплачених сум. Позитивна динаміка по податку на прибуток підприємств і
податку на доходи фізичних осіб продовжилася, розпис серпня було перевиконано на
відповідно 0,6 млрд грн та 0,2 млрд грн. Проте ці фактори за підсумками місяця не
компенсували невиконання, зокрема, по митних платежах та рентній платі за видобуток
природного газу. Тому доходи загального фонду Державного бюджету за 8 місяців зросли
на 7,7% р/р до 594,1 млрд грн та становили 95,1% від розпису: Доходи від ПДВ з
вироблених в Україні товарів (з врахування відшкодування ПДВ) у сумі 51,7 млрд грн
становили 86,5% від розпису через вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам. Від
рентної плати за надра надійшло 28,9 млрд грн, що на 23,0% більше, ніж за відповідний
період 2018 року. Однак доходи від рентної плати становили 84,4% від розпису і
недовиконання пояснювалось кількома факторами: зарахування переплати ПАТ
«Укргазвидобуванняв» рахунок податкових зобов’язань поточного року, яка станом на
01.01.2019 року становила 0,8 млрд грн; зниження у січні-липні середньої митної вартості
імпортного природного газу (зменшує базу оподаткування, а саме вартість обсягів
видобутого природного газу для забезпечення промислових потреб); міцніший курс гривні
до долара США, ніж було враховано при підготовці Державного бюджету на 2019 рік:
середній курс за січень-серпень становив 26,6 грн за дол США при врахованому в бюджеті
на 2019 рік середньому обмінному курсі у 28,2 дол США; зниження ціни природного газу
для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії до 5799,7 грн за
1000 куб. метрів за підсумками семи місяців 2019 року, при врахованій ціні на 2019 рік – 6
868,7 грн, що стало результатом зниження ціни імпортного газу та відповідної зміни
формули визначення ціни природного газу для побутових споживачів та виробників
теплової енергії; не забезпечення ПАТ «Укргазвидобування» темпів видобутку газу у перші
сім місяців 2019 року для досягнення річних обсягів у розмірі 18,2 млрд м куб відповідно до
Концепції розвитку газовидобувної галузі України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Міністр фінансів Оксана Маркарова представила в Парламенті проект
Державного бюджету України на 2020 рік
20.09.2019

На пленарному засіданні Верховної Ради України Міністр фінансів
Оксана Маркарова представила проект Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік».
У своєму виступі вона нагадала, що «Державний бюджет – це не декларації і не набір
побажань, це головний фінансовий документ країни, який базується на макроекономічному
прогнозі та дуже чітких розрахунках кожної цифри, яка закладена в документ, який ми з
вами будемо опрацьовувати прозоро і ефективно відповідно до повної процедури
бюджетного розгляду з єдиною метою – вчасно ухвалити документ, який допоможе нам
досягнути наших цілей: максимально прискорити зростання економіки та перехід цього
зростання у зростання добробуту громадян». Документ, презентований в Парламенті, є
реалістичним і збалансованим. Він передбачає фінансування важливих пріоритетів
держави, дозволяє підвищити обороноздатність та профінансувати важливі зобов’язання
держави, які включають як соціальні виплати, так і виплати за державним боргом, але він
не є остаточним і буде суттєво допрацьований до другого читання. «Відкриття ринку землі,
старт концесій та приватизації, наведення ладу на митниці та полегшення податкового
адміністрування, а також дерегуляція в трудових відносинах сприятимуть збільшенню
інвестицій, збільшенню експорту, підвищенню продуктивності і, як результат, стрімкому
прискоренню ВВП України. Законопроекти, які ВРУ ухвалює зараз – і економічні, і, що
особливо важливо, щодо реформи правоохоронних органів та посилення верховенства
права і судової реформи саме про це. Сподіваємося, що їх ухвалення знайде відображення в
макропрогнозах і відповідно в бюджеті», – сказала Оксана Маркарова.
Трохи деталей проекту Державного бюджету до першого читання! Доходи (1
079,5 млрд грн): Вперше разом з бюджетом не подані зміни до Податкового кодексу, всі
доходи базуються виключно на чинній податковій базі. Уряд планує подати, відповідно до
доручення Президента, законопроекти про гральний бізнес та про легалізацію виробництва бурштину. Якщо ці закони будуть схвалені та підписані до другого читання бюджету, то
доходи можуть бути враховані в проекті Держбюджету на 2020 р. Видатки (1 170 млрд
грн): У фокусі бюджету-2020 безпека та оборона, інфраструктура і дороги та розвиток
людського капіталу (реформи освіти та медицини). Видатки на нацбезпеку і оборону
становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Це становитиме
5,4% від ВВП, що вище обов'язкового законодавчо визначеного мінімуму у 5%. При цьому
для Ради національної безпеки і оборони зарезервовані по загальному фонду додаткові
кошти на безпеку і оборону у сумі 28,0 млрд грн за бюджетною програмою 6501060, які
будуть розподілені між 15 розпорядниками коштів окремим рішенням РНБО. Видатки
Державного бюджету на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн
більше, ніж у 2019 році. На освітню субвенцію закладено 77,5 млрд грн. На підтримку Нової
української школи – 1,4 млрд грн. На розвиток закладів вищої освіти – 0,25 млрд грн. На
інклюзивну освіту – 0,5 млрд грн. На створення 50 сучасних навчально-практичних центрів
з підготовки робітників – 0,1 млрд грн.. Вперше у проекті Державного бюджету України на
2020 рік передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд
гривень. Ці кошти буде спрямовано в Фонд розвитку вищої освіти на лабораторії та
освітній простір найкращим закладам вищої освіти або закладам за пріоритетними
напрямками. Загальні видатки на охорону здоров’я становлять 108 млрд грн, що на 9,8
млрд більше, ніж у 2019 році. З квітня 2020 року медреформа розпочнеться на вторинному
(спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях медичної допомоги.
Отже, з квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів будуть фінансуватись за договорами,
укладеними з Національною службою здоров’я України: сума фінансування залежатиме від
обсягу наданої закладами медичної допомоги. На реалізацію програми медичних гарантій
враховані видатки в обсязі 72,1 млрд грн для: первинної медичної допомоги з урахуванням
збільшення кількості населення, яке заключило декларацію з лікарем; реімбурсації
вартості лікарських засобів з урахуванням збільшення кількості пацієнтів, які отримають
ліки за кошти державного бюджету або з незначною доплатою; екстреної медичної
допомоги за новою організаційною моделлю, спроможною забезпечити вчасне, якісне та
ефективне реагування на випадки невідкладних станів; вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Рада НБУ ухвалила Основні засади грошовокредитної політики на 2020 рік
11.09.2019

Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошовокредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу. Про це
голова Ради НБУ Богдан Данилишин написав у Facebook.
"Керуючись Конституцією та законодавством України, Рада Національного банку
України (далі – Рада) під час свого засідання ухвалила Основні засади грошово-кредитної
політики на 2020 рік і середньострокову перспективу (далі – Основні засади), розроблені на
основі пропозицій Правління Національного банку України та з урахуванням Стратегії
монетарної політики Національного банку України. Згідно із затвердженими Основними
засадами ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишається підтримання
інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень
± 1 п. п., а Національний банк може використовувати всі законодавчо визначені засоби
грошово-кредитної політики", - йдеться в повідомленні. Згідно з документом,
Національний банк продовжуватиме дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на
увазі, що монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або
діапазону обмінного курсу. У 2020 році Національний банк використовуватиме гнучкість
режиму інфляційного таргетування, сприяючи не тільки поверненню інфляції до цілі, але
також опікуючись впливом монетарних рішень на економічне зростання. За умови
зниження інфляційного тиску та поліпшення очікувань Національний банк
пом'якшуватиме монетарну політику, сприяючи таким чином економічному зростанню.
Планується, що облікова ставка в реальному вимірі поступово знижуватиметься у
наступних роках до нейтрального рівня. Також з огляду на поліпшення інфляційних
очікувань знижуватимуться і номінальні процентні ставки банків. Рішення з монетарної
політики будуть спрямовані на продовження дезінфляційного тренду та приведення
інфляції до цілі в середньостроковій перспективі. В окремі періоди інфляція може
відхилятися від встановленої цілі через вплив факторів, що є поза безпосереднім впливом
монетарної політики Національного банку. У разі реалізації ризиків, які підсилюватимуть
фундаментальний інфляційний тиск та погіршуватимуть очікування економічних агентів,
Національний банк застосовуватиме всі наявні засоби та методи грошово-кредитної
політики для повернення інфляції до цілі на горизонті політики.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Верховна Рада прийняла нову редакцію закону
про публічні закупівлі
19.09.2019

Закон містить ряд нововведень - введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення
механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.
"Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через
Prozorro з 200 до 50 тис. грн. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер
будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може становити до 9 млрд грн на рік", - йдеться у повідомленні. Бізнес, який переміг у
тендері, матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. "Це
дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш
економічно вигідну пропозицію", - повідомили в компанії. Серед змін - повернення плати у
випадку задоволення скарги постачальника, оплата скарги через систему, механізми
антитролінгу. Так, для протидії тролінгу та блокуванню тендера до розгляду будуть
прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо. Бізнес також
матиме можливість оскаржувати відміну процедури та відхилення всіх пропозицій.
Відміняти процедуру під час оскарження заборонено. За невиконання рішення АМКУ
передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тис. грн. В новій редакції
закону посилена відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних
замовників. Також у законопроекті з'являється нова норма, в якій відповідальність за
порушення законодавства в сфері публічних закупівель поширюватиметься і на керівника
замовника. Нововведення вступають в дію через пів року після публікації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Рада затвердила нового голову
Фонду держмайна
19.09.2019

Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Сениченка на посаду
голови Фонду державного майна. За відповідне рішення проголосували 238
народних депутатів, пише epravda.com.ua
Сениченко, виступаючи перед народними депутатами, зазначив, що на посаді планує
забезпечити ефективне керування державним майном і забезпечити приватизацію
визначених для цього об’єктів. Дмитро Сенниченко — український економіст, працював у
Національному банку, та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також був керівником
Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена
наглядових рад Prozorro. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що уряд
призначить нове керівництво Фонду державного майна, яке має переглянути перелік
об’єктів для приватизації. Перед цим Фонд державного майна очолював Віталій Трубаров.
За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої
приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою
тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема
через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до
законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу. Відзначимо, в оновлену команду
Фонду державного майна України увійдуть Олена Макеєва, Олексій Соболєв, Наталія
Кочергіна, Андрій Бойцун, Світлана Дригуш і Юлія Бєлова. Їх кандидатури внесли до Кабміну
для затвердження, повідомив діловому виданню The Page джерело в партії "Слуга народу".
Олена Макеєва буде відповідати за фінанси і аудит. На даний момент вона є главою ради
директорів аудиторської фірми "Аксьонова та партнери". Олексій Соболєв - директор
держпідприємства "Прозорро. Продажі", а також очолює співтовариство фінансових
аналітиків CFA Society Ukraine і буде курирувати напрямок фінансів та інвестицій. За
юридичним напрямом буде відповідати Наталія Кочергіна - зараз вона керує юридичною
практикою нерухомості і будівництва в компанії DLAPiper. За впровадження
корпоративного управління на держпідприємствах буде відповідати Андрій Бойцун. З
квітня 2016 він був радником з приватизації і управління держпідприємствами в
Стратегічною групі радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR). Інвестиційне
спрямування буде курирувати Світлана Дригуш, зараз вона є інвестиційним директором
Horizon Capital. За реорганізацію і персонал буде відповідати Юлія Бєлова (HR-директор,
працювала в "Укрпошті" в період її корпоратизації).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Бывший глава WOG Сергей Корецкий и выходец из Element
Alpha Остап Нехода создали в Женеве (Швейцария) трейдерскую
компанию Centurion Group SA. Об этом свидетельствуют данные
С. КОРЕЦКИЙ
бизнес-реестра кантона Женева.
Компания учреждена в начале августа с уставным капиталом 100 тыс. швейцарских
франков. По данным регистрационного дела Centurion Group SA, специализацией компании
будет торговля нефтепродуктами, включая сырую нефть, природный газ, все виды
топлива, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Работу в
Украине Centurion Group планирует начать с поставок природного газа. Как сообщал enkorr,
Сергей Корецкий покинул должность гендиректора WOG в октябре 2018 г. Корецкий начал
работу в группе «Континиум», управляющей компанией WOG, в 1997 г. с должности
сотрудника аналитического отдела. В 2001 г. он возглавил отдел учета и анализа
хозяйственной деятельности, а на следующий год был назначен директором
«Континиума». Генеральным директором «Континиума» он стал в 2007 г., а с 2013 г. — CEO
и младшим партнером в компании WOG. «За это время компания из нефтетрейдера
превратилась в ритейлера и вышла за пределы АЗК, открыв кафе WOG CAFE формата
«сити». Также компания WOG запустила WOG CAFE в поездах Интерсити и в аэропорту
«Киев» (Жуляны). Сейчас сеть WOG CAFE насчитывает 23 автономных кафе; вскоре,
согласно подписанным контрактам, откроются новые объекты в аэропортах «Борисполь» и
«Львов», — говорится в пресс-релизе WOG.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Екс-нардеп Хомутиннік вклався у виробника
синтетичного м'яса Beyond Meat
04.09.2019

Фонд Cascade Investment Fund екс-народного депутата Віталія
Хомутинніка купив акції американського виробника синтетичного
м'яса Beyond Meat 4 місяці тому під час проведення компанією IPO, і
В.ХОМУТИННІК
відтоді вартість компанії зросла вдесятеро.
"Штучне м'ясо - тренд останніх років у світі. Мої аналітики повірили в цей тренд та
ідею", - написав Хомутиннік на своїй сторінці у Facebook. Він проілюстрував повідомлення
фотографією з другом - італійським підприємцем Томмасо Чіабра, який разом із пілотом
"Формули-1" Льюїсом Гамільтоном і власником нічних клубів Cirque le Soir Раяном Бішті
днями відкрили в Лондоні перший у Європі заклад із майбутньої мережі Neat Burger, меню
якого повністю базується на стравах із рослинних продуктів. Хомутиннік зазначив, що
наразі капіталізація Beyond Meat перебуває в районі $10 млрд при обороті лише $150 млн,
однак не уточнив суми своїх вкладень у компанію. Згідно з інформацією на сайті Beyond
Meat, наразі вартість її акцій становить $163,15 за штуку, тоді як IPO на початку травня
пройшло за ціною $25, і завдяки його проведенню компанія залучила $240,63 млн. Виручка
Beyond Meat у другому кварталі 2019 року зросла порівняно з аналогічним періодом
минулого року в 3,9 разу - до $67,25 млн, а чистий збиток - на 27,7%, до $9,44 млн.
Хомутиннік уперше став народним депутатом у 2002 році, після чого неодноразово
переобирався. Влітку цього року балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради за
списком "Опозиційного блоку" під №11, однак партія не подолала прохідного бар'єра. За
підсумками виборів Хомутиннік повідомив про завершення важливого етапу в його житті в
ролі політика. "Далі я займатимуся громадською діяльністю та бізнесом, відсьогодні очолю
інвестиційний фонд Cascade", - написав він 30 серпня цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ДБР прийшло з обшуками в банк
Петра Порошенка
13.09.2019

Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного
банку, який належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.
П.ПОРОШЕНКО
Про це повідомила речниця ДБР Анжеліки Іванової "Українській
правді".
"Дійсно слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках
досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону
під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальскому". Як відомо, Петро
Порошенко 13 вересня побував на допиті у ДБР. Анжеліка Іванова зазначила, що його
допитали в одному кримінальному провадженні – щодо можливого втручання в діяльність
Окружного адміністративного суду Києва. За словами директора Державного бюро
розслідувань Романа Труби, Порошенко фігурує у щонайменше 13 провадженнях ДБР у
якості свідка. Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у
1862 р. У 1995 р. його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд
Прайм Ессетс Капітал. З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових
розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також
гранатомети і зенітні установки. Із 2016 р. Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати
експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло
багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень. У 2017 році його прибуток склав
18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн. Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла
попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". В кінці
лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на
Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр. За підсумками роботи в
2018 році завод збільшив чистий прибуток на 77,84% — до 33,12 мільйона гривень. У липні
2019 року ситало відомо, що Інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента
України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за 235,8
мільйонів доларів, а фонд "ВІК" Ігоря Кононенка - 64,2 мільйони.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Игорь Коломойский заявил, что встретился с Зеленским
впервые с момента его инаугурации
14.09.2019

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что
встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
впервые с момента его инаугурации.
И.КОЛОМОЙСКИЙ
"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас
встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще
раз приду", - сказал Коломойский журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи
Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве. По его словам на встрече у
Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент
экономики". Коломойский рассказал, что на встрече в Офисе президента присутствовали
также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьерминистр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник
президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей
Герус, представитель государства в набсовете НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив,
исполнительный директор НАК Юрий Витренко. Бизнесмен также отверг идею, что
является советником Зеленского. "Чтобы быть советником нужно постоянно работать, а
раз в 4 месяца это не работа", - добавил он. Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский
встретился с Коломойским в Киеве. "В Офисе президента они обсудили вопросы ведения
бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба
Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник. Согласно фотографии, на
встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр
Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие. Отметим,
"Страна" узнала, что Коломойский обсуждал с Зеленским на Банковой.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Суд отпустил Ефремова из-под
домашнего ареста
19.09.2019

Суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего главу фракции
"Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене,
сепаратизме и создании террористической организации.
О.ЄФРЕМОВ
"Ему (Ефремову) изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.
Сейчас у него личное обязательство с возложением на него нескольких обязанностей", сообщил судья-спикер Старобельского районного суда Луганской области Александр
Форощук. В частности, Ефремов должен являться в суд по каждому требованию, не
отлучаться из Киева без разрешения суда, за исключением участия в заседаниях, сообщать
суду об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями,
экспертами. Экс-нардепа оставили без электронного браслета, поскольку личное
обязательство не предусматривает такого ограничения. В то же время, Ефремову не
вернули загранпаспорт. Старобельский районный суд Луганской области рассматривал
продления меры пресечения Ефремову 18 сентября. Защита просила полностью отменить
меру пресечения. Как сообщалось, 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов"
Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, Ефремова подозревают в прямой
поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом
"Луганскуголь". 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу. В конце апреля 2019 года
Старобельский райсуд продлил Ефремову арест еще на два месяца, до 22 июня. 19 июня
меру пресечения Ефремову продлили до 17 августа.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Читайте также! Игорь Коломойский: Порошенко
удержал страну в самое тяжелое время >>>

ГПУ оскаржує рішення суду щодо завершення
розслідування стосовно Клюєва
20.09.2019

Коломойский заявляет, что подписал
"вечный мир" с Пинчуком
16.09.2019

Игорь Коломойский заявил об отсутствии у него конфликтов
с Виктором Пинчуком, с которым они ранее судились в Лондонском
суде. Об этом он сообщил журналистам во время форума YES,
В.ПИНЧУК
организуемого фондом Пинчука.
Игорь Коломойский посетил форум впервые за 16 лет. "У нас с Виктором
Михайловичем после определенных событий "вечный мир" подписан, который действует
уже почти четыре года", - сказал Коломойский. На вопрос о том, расплатился ли он с
Пинчуком по условиям мирового соглашения в Лондонском суде, бизнесмен заявил, что это
некорректный вопрос. "У нас с Виктором Михайловичем никогда не было денежных
недопониманий. У нас было всегда мировоззренческое расхождение... Он считал, что ему
должны, мы считали, что мы ничего не должны. На чем-то мы остановились", - пояснил
бизнесмен. Он добавил, что мировое соглашение расстроило пятого президента Украины
Петра Порошенко. По словам Коломойского, оно было подписано за день до заседания в
Лондонском суде. "После этого Виктор Михайлович поехал в Давос, где его с радостным
видом поджидал Петр Алексеевич, думая, что сейчас начнется - эти два идиота расскажут
друг на друга, что есть, чего не было", - сказал Коломойский. Условия мирового соглашения
конфиденциальны и отказался их расскрывать. В марте 2013 г. Пинчук подал иск в
Лондонский суд против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.
Пинчук обвинил их в нарушении контракта во время приватизации Криворожского
железорудного комбината и требовал возместить ему $2 млрд убытка и £90 млн
стерлингов инвестиций, однако в январе 2016 г. стороны заключили мировое соглашение.
В октябре 2015 г. мировым соглашением завершился еще один инициированный Пинчуком
спор - по совместному с Коломойским ферросплавному холдингу. Холдинг включает
Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы и Марганецкий и
Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты на Днепропетровщине.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Практика использования статуса депутата Верховной Рады
в личных целях должна остаться в прошлом
19.09.2019

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский
обратился к Президенту, Верховной Раде и правоохранителям с
официальным письмом, касающимся возмещения долгов группы
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
АИС на общую сумму около $100 млн. перед DCH как кредиторомправопреемником «УкрСиббанка».
Среди правоохранительных органов-адресатов: Генеральная прокуратура Украины,
Министерство внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины
и Государственное бюро расследований. В своем письме Александр Ярославский указывает
на очевидные злоупотребления народными депутатами Украины нового созыва своим
депутатским статусом для оказания давления на DCH как кредитора в интересах
бенефициаров группы компании АИС – экс-депутатов ВРУ Дмитрия Святаша и Василия
Полякова. В документе отмечается также, что в настоящее время в рамках уголовного
производства по делу возмещения долгов АИС: Василию Полякову предъявлено подозрение в мошенничестве, обоим бенефициарам АИС ограничена свобода передвижения,
должностные лица АИС находятся под круглосуточным домашним арестом. В то же время,
должники предпринимают попытки уйти от ответственности в «лучших» коррупционных
традициях. «Очень странно читать письма за подписью депутатов Верховной Рады,
которые пытаются подменить собой суд и занимаются адвокацией недобросовестных
должников. Так же, как отвратительно наблюдать за имитацией руководством АИС
митингов под стенами властных структур. - сказано в письме Александра Ярославского. По глубокому убеждению коллектива группы DCH, практика использования статуса
депутата Верховной Рады Украины в личных целях и для давления на правоохранительные
органы должна остаться в прошлом, а народные избранники должны сосредоточиться на
законотворчестве и представительстве интересов народа Украины». Группа DCH обращает
также внимание Президента Украины, депутатского корпуса ВРУ, правоохранительных и
антикоррупционных органов на то, насколько губительна для инвестиционной
привлекательности Украины ситуация, когда права кредиторов системно нарушаются при
видимом попустительстве государственной власти. И насколько важно продемонстрировать политическую волю в деле защиты украинским государством законных интересов
бизнеса – в том числе, на примере ситуации с возмещением многомиллионных долгов АИС,
от возврата которых бенефициары этой группы уклоняются уже 12 лет. «Политическое
влияние на хозяйственные отношения недопустимы в демократическом современном
государстве. А дискриминация кредиторов существенно ухудшает инвестиционную
привлекательность страны и перспективы ее экономического роста. Убежден, что при
честном и прозрачном рассмотрении дела по долгам АИС суд примет объективное
справедливое решение, а мир увидит реальный мощный пример того, как украинская
власть строит правовое государство и защищает законные интересы бизнеса», — сказано в
официальном письме ...
Читать полностью >>>
По материалам DCH
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Генпрокуратура оскаржує рішення Печерського районного суду
Києва про завершення розслідувань щодо екс-глави Адміністрації
А.КЛЮЄВ
Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва.
Зі слів начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури
України Сергія Горбатюка, до ГПУ дійсно надійшла ухвала слідчого судді у двох
кримінальних провадженнях, які розслідуються Управлінням, із зобов’язанням прийняти
рішення, передбаченого ст. 283 КПК України, щодо завершення досудового розслідування.
Начальник УСР ГПУ відзначив, що це вже не перше таке рішення суду. "У даному випадку ми
вважаємо таке рішення незаконним, і воно оскаржується. Такі повноваження не
передбачені в Кримінальному процесуальному кодексі, і навіть Верховний Суд в одному
своєму рішенні зазначив, що суд не має права зобов’язати слідчого до прийняття цих
рішень. Тому ми, звичайно, оскаржуємо. Зобов’язати завершувати, коли людина в розшуку –
тобто всі слідчі дії проведено, ми не можемо завершити, коли людина в розшуку. Тоді суддя
має привести нам підозрюваного, напевно, і тоді ми завершимо", - сказав Горбатюк. З його
слів, підстав для завершення розслідування немає, якщо слідчі і прокурори вважають, що
зібрали достатньо доказів. "Тому ми за роз’ясненням звертаємось до суду в даному випадку,
і ці рішення оскаржуються. Ми вважаємо, що має бути завершено направленням
обвинувального акту до суду. Розкажіть, будь ласка, як нам знайти підозрюваного, щоб у
ваш місячний термін завершити це розслідування", - додав він. Додамо, раніше з’явилось
рішення Печерського районного суду, яке зобов’язує Генеральну прокуратуру завершити
розслідування кримінальних проваджень проти Андрія Клюєва до 5 жовтня. Як повідомляв
УНН, раніше в ГПУ заявили, що Клюєва затримають у разі повернення до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 КОМПАНІЇ

Группа Компаний «ЛИГА» усилила
команду нового Кабмина
13.09.2019

Ключевые сотрудники из Группы Компаний «ЛИГА» вошли в команду
нового Кабинета министров Украины. Об этом сообщает служба новостей
портала biz.liga.net
Директор благотворительного фонда “Let's help”, глава совета негосударственного
фонда “Взаимопомощь” компании ЛИГА Пенсия Ольга Бондаренко стала советником
министра социальной политики Украины, а младший партнер и руководитель Практики
безопасности бизнеса юркомпании Juscutum Владимир Рудниченко - советником министра
юстиции Дениса Малюськи. Ольга Бондаренко по образованию банкир, имеет 15-летний
опыт работы в финсекторе. Начала банковскую карьеру в 2002 году с позиции ассистента
руководителя и завершила ее в 2016 году уже на позиции председателя правления банка. В
2015 г. семья Бондаренко основала благотворительный фонд “LET'S HELP!”, в рамках
программы КСО ГК ЛИГА, и Ольга стала его директором. Уже 4 года Ольга занимается
улучшением жизни бабушек и дедушек. Она как никто другой знает их боль и тяжелое
положение. За это время Фонд реализовал ряд программ помощи пожилым, от флешмоба
#letshelpbabusya до комплексного обучения работников гериатрических пансионатов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
SCM в 1-м півріччі: 30 мільярдів гривень податків та
понад 20 мільярдів гривень інвестицій
19.09.2019

За підсумками роботи за перші 6 міс. 2019 року бізнеси SCM виплатили
30,62 мільярдів гривень податків до центрального й місцевих бюджетів
України. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Водночас, обсяг інвестицій у розвиток та модернізацію виробництва становив 20,41
млрд. грн. «Наш основний фокус щодо розвитку та модернізації підприємств – це
впровадження найновіших і екологічно чистих технологій, насамперед, у металургії й
енергетиці. Проектів дійсно багато – зупинюся на декількох. У березні на ММК імені Ілліча
був запущений екологічний сталеливарний комплекс МБЛЗ, у який було інвестовано 150
мільйонів доларів. Він розроблений із дотриманням європейських екологічних стандартів.
Система очищення МБЛЗ вловлює пил у 4 рази краще, якщо порівнювати з українськими
нормами, й у 2,5 рази краще – у порівнянні з європейськими нормами. ДТЕК закінчує
будівництво Приморського вітропарку: уже працює перша черга, а восени заплановано
введення в експлуатацію другої. Будуються Орловська ВЕС і готується до запуску
Покровська СЕС. Завдяки цим електростанціям викиди вуглекислого газу скоротяться на
1,6 млн тонн. Це важливо і для регіонів, де працюють підприємства, і для всієї України», –
підкреслила Наталія Ємченко, директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій СКМ.
Фінансування соціальних програм у містах та селищах, де працюють підприємства SCM,
становило 5,02 млрд грн. Отже, підсумковий внесок бізнесів SCM в сталий соціальноекономічний розвиток України за І півріччя 2019 р. становить 56,05 млрд грн. Відзначимо,
SCM, компанії і підприємства групи вітають і підтримують ініціативу Атлантичної ради
зібрати разом українських бізнес-лідерів для досягнення угоди про єдині чіткі принципи
ведення бізнесу в Україні. Основний принцип верховенства права і активна роль
відповідального бізнесу в розвитку України завжди лежали в основі підходу SCM до
ведення бізнесу - з моменту нашого заснування в 2000 році і по сьогоднішній день. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

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

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

ФОНДОВИЙ РИНОК

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Кабмін змінить керівництво
Держгеокадастру

Комісія попереджає інвесторів щодо
інвестицій у l7.trade та FTC
09.09.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує
здійснювати моніторинг сумнівних фінансових проектів («скам-проекти»),
які обіцяють громадянам швидкий і гарантований дохід.
За наявною в Комісії інформацією, наразі активізувалися два нові скам-проекти
l7.trade (https://l7.trade/) та FTC Future Technologies Company (https://ftc.vin/). Зазвичай
мета таких проектів – зібрати певну суму коштів з довірливих громадян, а потім зникнути,
закривши сайт. Після чого «проект» змінює назву і відкриває нову Інтернет-сторінку під
новим брендом. Саме тому Інтернет-сторінки таких недоброчесних проектів часто дуже
схожі між собою за структурою, різняться тільки назви та вигадані методи отримання
прибутку. Інтернет-сторінки вищезгаданих проектів l7.trade та FTC Future Technologies
Company не є виключенням, досить легко прослідковується схожість контенту та структури
сайтів. В середньому тривалість «життя» таких проектів становить не більше 2-6 місяців
(залежить від суми коштів, інвестованих в розробку сайту та рекламу). Комісія констатує,
що останнім часом скам-проекти все активніше поширюють свій контент через YouTube
канали. Вищезгадані проекти l7.trade та FTC Future Technologies Company не є винятком,
вони активно рекламуються блогерами, які не мають відношення до інвестування на
фінансових ринках, але мають чисельну аудиторію. Подібний відео контент зазвичай має
багато відгуків «користувачів» про нібито власний успішний досвід інвестування, але такі
відгуки виявляються проплаченими коментарями неіснуючих користувачів (ботів).
Важливо розуміти, що отримання доходу в скам-проектах можливе виключно за рахунок
залучення коштів нових учасників, тобто дохід перших формується за рахунок наступних.
Таким чином, жодних реальних трейдингових та інвестиційних операцій такі проекти не
здійснюють. У зв’язку з недосконалістю чинного законодавства, організатори та учасники
таких шахрайських проектів зазвичай уникають будь-якої відповідальності в Україні.
Державні органи мають дуже обмеженні можливості щодо запобігання та протидії цим
проявам, зокрема регулювання з боку фінансового регулятора відсутнє. Правоохоронні
органи України мають низький відсоток виявлення подібних правопорушень. Одна з
причин – подібні компанії, як правило, зареєстровані в інших країнах, а через відсутність
взаємодії з відповідними фінансовими та правоохоронними органами цих держав,
можливості ідентифікації цих осіб та повернення грошей у нас відсутні. Українське
фінансове законодавство, валютні обмеження, а також відсутність правил не дозволяють
ведення діяльності таких суб’єктів на території України. Доступ до реальних світових
фінансових ринків для таких проектів не можливий у зв’язку з відсутністю прозорої
структури власності, відповідності встановленим нормам до діяльності фінансових
компаній, тощо. Очікується, що зміни законодавства, які дозволять забезпечити захист
споживачів фінансових послуг та відповідальність компаній на ринку відповідно до
європейських стандартів, будуть внесені на розгляд Верховної Ради 9-ого скликання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО»
на рівні uaA.amc
13.09.2019

На засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» прийняте
рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc
(високий рівень надійності) за національною шкалою.
Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралося на результати аналізу
діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року. Станом на кінець першого півріччя 2019
року обсяг чистих активів під управлінням КУА склав 288,114 млн. грн., що на 6,84%
перевищило аналогічний показник за той самий період 2018 р. В той же час, чисті активи
публічних фондів скоротились на 23,3%: з 224,933 млн. грн. до 172,528 млн. грн. Таким
чином, частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА знизилась на 23,53
п.п. до 59,88%. Крім того, Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14
фондів), включаючи НПФ, збільшилась чиста вартість недержавних пенсійних фондів під
управлінням КУА: з 38,054 млн. грн. до 42,645 млн. грн., або на 12,06%. На думку РА
«Експерт-Рейтинг», приріст чистих активів під управлінням КУА заслуговує на позитивну
оцінку. Власний капітал ПрАТ «КІНТО» в період з 01.07.2018р. по 01.07.2019р. виріс на
0,66%: з 68,435 млн. грн. до 68,889 млн. грн. Статутний фонд протягом періоду аналізу
залишився незмінним і склав 66,66 млн. грн. Згідно з результатами діяльності ПрАТ
«КІНТО» за перше півріччя 2019 року, виручка КУА склала 3,909 млн. грн., що на 6,11%
перевищило обсяг виручки за перше півріччя 2018 року. При цьому, чистий прибуток КУА
за перші два квартали 2019 року склав 0,54 млн. грн., що на 64,13% більше прибутку,
отриманого за аналогічний період 2018 р. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. ринковий
індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – знизився на 3,41%. За цей період
більшість публічних фондів ПрАТ «КІНТО» продемонстрували позитивну прибутковість, а
їх середня прибутковість за І півріччя 2019 р. склала 1,61%. Незважаючи на те, що середня
прибутковість фондів була невисокою, Компанія змогла спрацювати краще, ніж ринок. …
Читати повністю >>>
За матеріалами РА «Експерт-Рейтинг»

19.09.2019

Кабмін повністю змінить керівництво Держгеокадастру. Про це
прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів на конференції з реформи
управління земельними відносинами.
«Для успішного проведення земельної реформи нам потрібно навести лад в
Державному земельному кадастрі. Те, що там зараз відбувається, це треш. Ми виходимо з
того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери. Я
особисто з цього виходжу. Наступного тижня ми маємо намір повністю змінити
керівництво Державного земельного кадастру. Поки такі люди там працюють, про жодні
реформи йтися не може», — сказав Гончарук. Міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Тимофій Милованов додав, що з Держгеокадастру уже звільнено
вісьмох людей. Нагадаємо, в жовтні 2017 року Кабмін призначив виконувачем обов’язків
голови Держгеокадастру Олександра Колотиліна. В липні цього року Кабмін оголосив
конкурс на голову відомства.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Ринок сільськогосподарської землі відкриють
в жовтні 2020 року
19.09.2019

Влада готує земельну реформу, за якою продавати чи купувати землю
в Україні зможуть лише українці чи українські компанії. Про це на
конференції заявив президент Володимир Зеленський.
«За рік ми маємо створити чесний і прозорий механізм продажу землі», — сказав
прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. На своїй сторінці у Facebook він написав, що
спочатку було заплановано відкрити продаж з липня наступного року. Однак після довгих
консультацій з різними сторонами, зрозуміли — краще відстрочити. Також на конференції
прем'єр-міністр сказав, що остаточна детальна модель ще обговорюється. Водночас він
виступає за те, щоб іноземні компанії могли реєструвати в Україні юридичну особу,
сплачувати всі податки і таким чином, через українські компанії, купувати землю в нашій
країні. Намагаючись розвіяти страхи аграріїв щодо відкриття ринку сільськогосподарської
землі, Гончарук додав: «Дозвіл купувати землю нерезидентами через зареєстровані в
Україні компанії не означає, що зараз поприходять якісь китайці та почнуть скуповувати
нашу землю!». Також Гончарук підкреслив, що уряд готовий обговорити інструменти, які
зменшать ризики того, що іноземці скуплять всю українську землю. Що стосується ціни на
землю, то буде встановлена нижня межа, дешевше за яку земля продаватися/купуватися не
буде, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. Законопроєкт про скасування
мораторію Кабмін повинен подати в Раду до 1 жовтня, додав міністр. У комплексі з ним
також будуть йти ще кілька проєктів, які врегулюють всі деталі.
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.com.ua
 КОРИСНІ КОПАЛИН

Спецдозволи і надалі мають продаватися
на електронних торгах
13.09.2019

Майже півмільярда гривень заплатили покупці спецдозволів на
видобуток корисних копалин на аукціонах, які Державна служба геології та
надр віднедавна проводить в системі ProZorro.
Експеримент із електронними аукціонами розпочався у грудні 2018 р. і є успішним,
розповів Голова Держгеонадр Олег Кирилюк на зустрічі з членами бізнес-спільноти Energy
Club. Вперше в історії України на таких (відкритих) аукціонах продали дозволи навіть на
геологічне вивчення покладів титанових та цирконієвих руд, а також на видобування
графіту. «За всі лоти ведеться по-справжньому конкурентна боротьба. Наприклад, за одну з
бурштинових ділянок переможець з-поміж шістьох учасників заплатив ціну в 22 рази вищу
від стартової!», – розповів Кирилюк. Загалом серед рудних й нерудних корисних копалин
зростання лотів склало понад 40 млн грн (зі 100 початкових мільйонів за 7 лотів до 143
млн). Продали на е-торгах 10 ділянок. Рекордні ж надходження забезпечили нафтогазові
аукціони: реалізовано 16 дозволів з початковою ціною 170,2 млн грн. При цьому загальна
сума надходжень від продажу цих ділянок склала 322,2 млн грн. В найближчі тижні
Держгеонадра запланувала провести ще кілька е-аукціонів. У кінці місяці відбудуться
повторні торги на ще низку нафтогазових ділянок (274 млн) та чотири ділянки рудних та
нерудних копалин. А що буде далі – залежить від Кабінету міністрів. Держгеонадра ініціює
продовження практики електронного продажу спецдозволів на корисні копалини – ця
однозначно позитивно впливає і на наповнення бюджету, і на імідж країни. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
 ПОВІТРЯ & ЕКОЛОГІЯ

Семь из 10 главных загрязнителей украинского воздуха
принадлежат Ринату Ахметову
06.09.2019

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Семь из 10 десяти крупнейших загрязнителей - компании Рината
Ахметова. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ, опубликовавшего
выдержку из данных Государственной службы статистики.
Рейтинг загрязнителей выглядит так: 1) ММК им. Ильича (входит в “Метинвест”
Рината Ахметова) - 266,608 тыс. т выбросов загрязняющих веществ в воздух. 2)
ArcelorMittal Кривой Рог (владеет индийский бизнесмен Лакшми Миттал) - 201,909 тыс. т
выбросов загрязняющих веществ в воздух. 3) Бурштынская ТЭС (входит в “ДТЭК
Западэнерго” Рината Ахметова) - 182,922 тыс. т выбросов загрязняющих веществ в воздух.
4) Кураховская ТЭС (входит в “ДТЭК Востокэнерго” Рината Ахметова) - 139,148 тыс. т
выбросов загрязняющих веществ в воздух. 5) Углегорская ТЭС (входит в АО “Центрэнерго”,
контрольный пакет акций котрого принадлежит государству) - 99,985 тыс. т выбросов
загрязняющих веществ в воздух. 6) Днепровский металлургический комбинат (формально
входит в “Индустриальный союз Донбасса” Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега
Мкртчана, но реально уже два года управляется “Метинвестом”) - 99,01. 7) Запорожская ТЭС
(входит в “ДТЭК Днепрэнерго” Рината Ахметова) - 98,059. 8) “Азовсталь” (входит в
“Метинвест” Рината Ахметова) - 88,769. 9) Ладыжинская ТЭС (входит в ДТЭК “Западэнерго”
Рината Ахметова) - 72,289. 10) Трипольская ТЭС (входит в АО “Центрэнерго”, контрольный
пакет акций которого принадлежит государству) - 53,471 тыс тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

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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ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО "Донецксталь" планирует инвестировать
в добычу угля 530 млн грн в год

Олексій Оржель пояснив, як працюватиме
нове міністерство енергетики
02.09.2019

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель
прокоментував, як відбуватиметься об'єднання міністерств та пояснив
пріоритети діяльності новоствореного міністерства.
“Основна мета об'єднання двох міністерств - забезпечити комплексний підхід до
державної політики у сфері використання природних ресурсів та енергії та сформувати
єдину державну політику щодо подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату.
Такий підхід наразі є загальноприйнятим у європейській та світовій практиці, зокрема у
таких країнах ЄС, як Франції, Данії, Греції, Португалії, а також Австралії”, - коментує рішення
Олексій Оржель. Новопризначений Міністр наголосив, що засобом подолання енергетичної
бідності є економічне зростання та енергоефективність, а в програмі діяльності Уряду є
плани щодо збільшення обсягів відновлюваної енергетики, нарощування видобутку
власних енергоносіїв. Також Міністр розповів щодо майбутніх поставок газу на територію
України із Польщі, зокрема з балтійських морських терміналів прийому зрідженого газу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
НКЦБФР планирует запуск полноценной энергетической
биржи в Украине с помощью USAID до 2021г
16.09.2019

Запуск полноценной энергетической биржи на основе современной
клиринговой и торговой системы в Украине планируется до 2021 г. Об этом
сообщил глава НКЦБФР.
«Мы расширили мандат, который будет предусматривать взаимодействие по
запуску современной клиринговой и торговой платформы для торговли энергетическими и
финансовыми продуктами», – сообщил глава НКЦБФР по итогам подписания дополнения к
Меморандуму с Проектом энергетической безопасности USAID. Комиссия параллельно
быстрыми темпами продолжает двигаться в направлении подготовки законодательной
базы для развития в Украине организованной торговли на товарных рынках. НКЦБФР
проводит консультации с участниками рынка при посредничестве члена команды
президента Украины Владимира Зеленского Виктории Страховой, чтобы к октябрю
подготовить согласованный обновленный законопроект об упрощении инвестиций и
внедрении новых финансовых инструментов, предполагающий, что регулятором товарного
биржевого рынка станет НКЦБФР. …
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
Допомога ОЕСР щодо моніторингу та аналізу спрямована на підвищення
ефективності роботи енергетичного сектору
19.09.2019

На зустрічі обговорили питання проведення аналізу роботи енергосектору, індикаторів реформ та методології оцінювання Енергетичної
стратегії України до 2035 року, а також обміну інформацією.
Державний секретар Міненерговугілля Максим Немчинов подякував за надану
підтримку щодо впровадження найкращих стандартів у реформуванні енергетичного
сектору. Представники ОЕСР висловили сподівання, що злиття двох міністерств сприятиме
побудові екологічно орієнтованої економіки. Гендиректор Директорату енергетичних
ринків Ольга Буславець підкреслила потребу в проведенні аналізу цінової політики в
енергетичному секторі на розвиток енергетичної інфраструктури та забезпечення надання
якісних послуг споживачам. Генеральний директор Директорату стратегічного планування
та європейської інтеграції Віталій Кушніров звернув увагу, що Міністерство приділяє
значну увагу питанням моніторингу та аналізу прогресу досягнення цілей Енергетичної
стратегії. «Впевнений, що обмін досвідом у рамках проекту допоможе знайти оптимальну
модель моніторингу та оцінювання з метою удосконалення подальшої роботи», - зазначив
він. ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 34 країни. 70 країн мають
статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

Виробничі показники Групи ДТЕК
за 6 місяців 2019 р.
02.09.2019

У І півріччі ц.р. Група ДТЕК видобула 12,6 млн тонн вугілля (-2,5% до
першого півріччя 2018 р.) і 817,4 млн кубометрів природного газу (-0,1%).
Про це повідомляє прес-служба компанії SCM
В Об’єднану енергосистему відпущено 16,4 млрд кВт•год (-7,9%) електроенергії.
Клієнтам були надані послуги з розподілу 20,4 млрд кВт•год (-7,8%) електроенергії. Обсяг
постачання електроенергії на внутрішньому ринку для кінцевих споживачів становив 19,3
млрд кВт•год. «Україна в енергетиці реалізувала свій вибір – це реформа та європейська
модель ринку. З 1 липня успішно працюють усі сегменти нового ринку електроенергії. Це
означає, що галузь стає клієнтоорієнтованою, конкурентною та привабливішою для
інвестицій. ДТЕК за час своєї роботи $9,2 млрд спрямував на розвиток галузі, щоб бути
максимально ефективним і забезпечити стабільність енергосистеми», – сказав генеральний
директор ДТЕКкоментуючи роботу компанії в І півріччі 2019 рокуи». …
Основні виробничі показники Групи ДТЕК >>>
За матеріалами SCM
Moody's повысило рейтинг энергохолдинга
"ДТЭК Энерго" Ахметова
06.09.2019

Агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг нидерландской
DTEK Energy с "Ca" до "Caa2", прогноз – "стабильный". Об этом сообщает
БизнесЦензор.
"Рейтинговое действие следует за улучшением прогноза до позитивного в феврале
2017 г. и отражает улучшение кредитного профиля DTEK Energy и повышение странового
потолка украинских евробондов с 2015 г.", – пишет Moody's. Прогноз "стабильный" основан
на ожидании, что "ДТЭК Энерго" достигнет в будущем снижения долга и стабильного
поступления средств от операций, а также базируется на стабильном прогнозе Украины.
Как сообщалось, чистая прибыль "ДТЭК Энерго" по итога работы в январе-июне 2019 г.
составила 3,34 млрд грн, что на 38,2% (на 2,06 млрд грн) меньше, по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. ДТЭК Энерго" в 2018 г. получило чистую прибыль 5,25 млрд
грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Руководство "Донецкстали" (Метинвест - однин из акционеров),
оценивает инвестиции в строительство новых крупных объектов ЧАО "ШУ
"Покровское" по добыче коксующегося угля в 530 млн грн в год.
При этом отмечается: будучи крупнейшим инвестором угледобывающей отрасли
Украины, АО "Донецксталь" ставит перед собой амбициозные планы, наиболее масштабные
из них – строительство новых шахт и стволов, для реализации которых исмеется мощный
технический и финансовый ресурс. На встрече генерального директора "Донецкстали"
Ильдара Салеева и директора дирекции по капстроительству Виктора Левита более чем с
60 руководителями потенциальных и действующих подрядных организаций обсуждались
планы строительства новых блоков ш/у "Покровское", модернизации других предприятийпартнеров собственными силами и с привлечением подрядчиков. Только по крупным
проектам последние могут осваивать порядка 530 млн грн в год. "На сегодня в Украине
подобные проекты никто не реализует. По всем странам постсоветского пространства
лишь единицы компаний угледобывающей отрасли активно инвестируют в расширение
производства. Поэтому к участию в тендерах мы принимаем только проверенные,
высокопрофессиональные организации, которые смогут выполнить весь объем работ", сказал Салеев. "Донецксталь" планирует профинансировать строительство 11-го и 12-го
блоков ш/у "Покровское", третий этап реконструкции главного корпуса обогатительной
фабрики "Свято-Варваринская", капремонт построек предприятия. Ранее Салеев сообщал,
что "Донецксталь" приняли в крупнейшую Европейскую ассоциацию угля EURACOAL
Компания намерена инвестировать в производство $100 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Россия ограничивает транзит угля из
Казахстана в Украину
09.09.2019

Угольщики Казахстана выразили публичное недовольство новым
порядком поставок топлива в Украину, введенным Россией с 1 июня в связи
с санкциями в отношении нашей страны.
По словам замглавы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий (АГМП) Максима Кононова, с июля по сентябрь казахстанские компании дали
заявки на транзит через Россию в Украину 584,12 тыс. тонн угля, а Минэкономики РФ дало
разрешение на транспортировку лишь 40% — 233,5 тыс. тонн. "Таким образом, потери в
экспорте угля в Украину транзитом через Россию составили 60% от совокупного объема
запланированного транзита", - сказал Кононов. Он отметил, что для сохранения одного из
основных рынков сбыта казахстанского угля необходимо активное содействие со стороны
правительства, а также проведение ряда встреч между министерством экономического
развития РФ, другими уполномоченными органами РФ и представителями правительства
Казахстана, АГМП и глав угледобывающих компаний. Казахстан осуществляет экспортные
перевозки угля в основном через территорию России, так как не имеет выхода к морю. К
тому же республика удалена от перспективных рынков сбыта угля - стран Юго-Восточной
Азии, Японии и Кореи. В настоящее время доступ к перевозке угля через восточные порты
РФ ограничен из-за работ по расширению Байкало-Амурской магистрали…
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Поставки угля из РФ в Украину выросли
в 3 раза за месяц, – СМИ
09.09.2019

Поставки российского угля в Украину в июле выросли в 3 раза, до 400
тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок
крупных экспортеров. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Отгрузки угля из РФ в Украину в июле на 50% ниже, чем в прошлом году, а в целом с
начала года отставание российского экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн
тонн. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс.
тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Это в 3 раза больше, чем в июне, когда отгрузки
стали возможны только по разрешениям правительства РФ. Несмотря на рост экспорта
месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились — на 51,6%. В
июне экспорт падал на 85%, а за январь—июль российские угольщики недопоставили в
Украину 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3%, до 5,2 млн
тонн). Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тыс. тонн),
шахтоуправление "Садкинское" (66 тыс. тонн), "Распадская" (49,82 тыс. тонн).
"Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых
правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом
36,3 тыс. тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс.
тонн. Источники издания отказываются говорить о том, как работает механизм
согласования заявок на поставки угля на Украину. "Причины политические, есть задача
сократить объемы. Экономических причин искать не стоит",— полагает один из
собеседников. В Минэкономики РФне комментируют вопросы украинского экспорта.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Вугілля за ціною імпортного паритету
з доставкою в Україну немає
12.09.2019

Усі вісім сесій торгів із закупівлі ДТЕК Енерго вугілля для своїх ТЕС на
майданчику Української енергетичної біржі завершилися безрезультатно.
Жоден лот з 450 тис. т так і не був законтрактований.
Ціна, запропонована постачальникам, була заснована на котируванні API2 і
включала вартість доставки (Роттердам +). З 3 по 12 вересня відбулися торги із закупівлі
вугілля марки «Г» для теплоелектростанцій «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Східенерго». На
торги були виставлені заявки на закупівлю 450 тис. т вугілля марки Г – по 75 тис. т для
кожної з ТЕС: Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської та
Добротвірської. Запропонована на торги ціна визначалась на основі індексів API2 на умовах
CIF в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен на 30 серпня 2019 р. включала витрати на
доставку вугілля до кожної з ТЕС. Таким чином, на торгах була сформована цінова
пропозиція в діапазоні 1 867-1 966 грн/т в залежності від розташування ТЕС. Відсутність
укладених договорів свідчить про неготовність трейдерів поставляти вугілля за такою
ціною. «Закупівлі вугілля на біржі були покликані стати для компанії додатковим
інструментом забезпечення наших ТЕС для проходження осінньо-зимового періоду. У той
же час, ми не припиняли регулярні імпортні поставки з далекого зарубіжжя: Колумбії, США,
Південної Африки. Ці джерела і стануть основою для наповнення наших складів в
найближчі місяці. Ціна такого вугілля вища за вартість палива в прив'язці до API2 плюс
доставка», – резюмував генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Президент Енергоатома Юрій Недашковський зустрівся
з головою ВАО АЕС Томом Мітчелом
На комплекс виробництв «Вектор» прийнято на захоронення
120 упаковок радіоактивних відходів
05.09.2019

На комплексі виробництв «Вектор» прийняли перші 120 упаковок
радіоактивних відходів (РАВ), що утворюються при переробці рідких РАВ у
процесі зняття ЧАЕС з експлуатації.
Відходи приймаються до спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих
радіоактивних відходів (СОПСТРВ) КВ «Вектор». «Будівництво заводу з переробки рідких
радіоактивних відходів, які утворилися під час зняття ЧАЕС з експлуатації, фінансувалося з
Рахунку ядерної безпеки, адміністратором якого є Європейський банк реконструкції та
розвитку. Основним зобов’язанням України було введення заводу в експлуатацію, але зміни
до українських будівельних норм та необхідність дотримання усіх вимог довгострокової
радіаційної безпеки сповільнили шлях до його промислової експлуатації. Довгий час він
мав статус «довгобуда» зони відчуження. Але 2 місяці тому ми офіційно розпочали його
промислову експлуатацію і сьогодні вже бачимо реальні результати роботи заводу. Крім
того, на початку цього року ми завершили будівництво ще одного «довгобуду» - першої
черги комплексу виробництв «Вектор», одне зі сховищ якого приймає ці відходи від ЧАЕС.
Сьогодні констатуємо - 120 упаковок були успішно прийняті на «Вектор» і найближчим
часом завод та сховище мають вийти на повну виробничу потужність», - зазначив Голова
ДАЗВ Віталій Петрук. Він також наголосив, що Сховище на комплексі «Вектор» забезпечить
300 років безпечного зберігання відходів. Проектна потужність заводу з переробки рідких
радіоактивних відходів - 42 упаковки (бочки 200 л.) на добу. За умови безперебійного
функціонування заводу впродовж усіх 250 робочих днів, це 10,5 тис. упаковок на рік. Після
переробки відходи знаходяться в залі витримки на проммайданчику ЧАЕС. Потім
відбувається радіаційний контроль відповідно до критеріїв приймання на захоронення і
упаковки спрямовують на спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих
радіоактивних відходів (СОПСТРВ). Виробнича потужність СОПСТРВ, з урахуванням всього
комплексу процедур КВ «Вектор», складає близько 24 упаковок на день. Загальний об’єм
сховища складає 71280 м3 і дає можливість розмістити у відсіках РАВ об’ємом 50210 м3 при
річній продуктивності – 704 контейнери КТЗ-3.0(15) і 8759 бочок з відходами.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДАЗВ
Американская компания хочет производить
в Украине ядерное топливо
06.09.2019

Компания Westinghouse подписала с украинским "Энергоатомом"
меморандум о расширении сотрудничества. Об этом в интервью ИнтерфаксУкраина рассказал глава Westinghouse Патрик Фрегмен.
"“Меморандум подписали. Им, в первую очередь, расширяется сотрудничество по
реакторам ВВЭР-440. В частности, речь идет об увеличении количества реакторов, на
которые будет поставляться топливо нашей компании, а именно – на Ровенской АЭС", –
рассказал Фрегмен. Также он отметил, что в Украине возможна организация производства
ядерного топлива. "Westinghouse занимает открытую позицию в обсуждении данного
вопроса. Новый меморандум касается, в том числе, и локализации производства в Украине
некоторых элементов топлива. Думаю, через пару месяцев будет известно, в каком
направлении двигаться дальше", – добавил СЕО Westinghouse. Кроме того, в Westinghouse
заявили, что хотят сотрудничать с "Атомэнергомаш" в сфере производства верхних и
нижних сопел, и, учитывая компетенцию украинского предприятия, это сотрудничество
"может быть расширено в дальнейшем". Как ранее сообщал Фокус, в 2017 г. Американская
компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, заявила о
банкротстве. Но шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse Sweden
тогда был намерен не только продолжить, а и расширить контракт с Украиной на поставку
ядерного топлива и оказания услуг. Уже в 2018 году третий блок Южно-Украинской АЭС в
Николаевской области стал первым в Украине, который начал работать только на
топливных сборках американской компании Westinghouse.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
ВР підтримала ліцензування ДІЯРУ
видобутку урану
10.09.2019

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект,
що передбачає, зокрема, впровадження ліцензування діяльності з
видобутку уранової руди ДІЯРУ.
Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання
ядерної енергії" на вечірньому пленарному засіданні у вівторок за основу підтримали 293
народні депутати, в цілому - 264. На сьогодні ліцензування з боку ДІЯРУ, відповідно до
закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", здійснювалося на
переробку уранових руд, а також їх перевезення. Крім того, ВР внесла низку змін до закону
"Про захист людини від впливу іонізуючого опромінення".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
На ДП «СхідГЗК» відбулась
виробнича нарада
12.09.2019

На державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат" (ДП "СхідГЗК"), яке забезпечує видобуток природного урану і
виробництво його оксидного концентрату, відбулась виробнича нарада.
Серед провідних питань порядку денного нарад, які розглянули і обговорили
фахівці, виробнича програма підприємства та укладання договору з ДП «НАЕК
«Енергоатом» щодо постачання готової продукції на 2020 рік; виконання виробничої
програми основними підрозділами за серпень поточного року; забезпеченість
сірчанокислотного виробництва сіркою та розгляд пропозицій з підготовки інвестиційного
проекту розвитку СКЦ; стан виконання заходів із енергозбереження та аналіз виконання
планово-попереджувальних ремонтів гірничошахтного обладнання. З питання виконання
виробничої програми за серпень прозвітували керівники шахт, ГМЗ, РМЗ, ДХЗ, ЦЛ КВПіА,
АТГ. Відповідальні за виконання завдань та доручень, поставлених на серпневих нарадах,
що проходили на Жовтоводському та Кіровоградському майданчиках, доповіли про
виконання доручень та хід справ з питань, термін виконання яких ще не завершився. Також
учасники наради обговорили перелік технічних завдань на виконання робіт з проекту
«Капітальний ремонт. ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Спорудження галереї №3
поверхневого технічного комплексу стовбуру «Північний». За підсумками нарад окреслено
першочергові завдання щодо виконання виробничої програми у вересні та матеріальнотехнічного забезпечення виробництва, визначено основні вектори діяльності та завдання
підрозділам та службам управління СхідГЗК на наступний виробничий період.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «СхідГЗК»
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Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський зустрівся з
головою Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують АЕС (ВАО АЕС,
WANO) Томом Мітчелом.
Зустріч відбулась 17 вересня у рамках участі делегації Енергоатома у 63-й
Генеральній Конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка
проходить 16-19 вересня у Відні. У ході зустрічі було обговорено виконання заходів у
рамках співпраці між Енергоатомом і Асоціацією, а також підготовку до Генеральної
асамблеї ВАО АЕС, яка відбудеться у жовтні поточного року та буде присвячена 30-річчю
створення Асоціації. Том Мітчел подякував Юрію Недашковському за багаторічну плідну
співпрацю, спрямовану на підвищення безпеки експлуатації не лише атомних
електростанцій України, але й АЕС в усьому світі. Як очільник Комісії ВАО АЕС з питань
Фукусіми, яка аналізувала причини аварії, розробляла рекомендації з підвищення безпеки
АЕС та стежила за впровадженням глобальних покращень у сфері безпеки та надійності
роботи атомних електростанцій світу, Том Мітчел відзначив особистий внесок Юрія
Недашковського, який входив до складу Комісії. Він також високо оцінив роботу
українських фахівців-атомників, які у складі міжнародних команд беруть участь у
партнерських перевірках атомних електростанцій країн - членів ВАО АЕС, що сприяє
невпинному підвищенню рівня безпеки та обміну кращим досвідом експлуатації атомних
електростанцій. Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції
(ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом
експлуатації АЕС, для того щоб члени Асоціації могли працювати спільно для досягнення
найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
Делегація України представила національну промову на 63-й сесії
Генеральної конференції МАГАТЕ
19.09.2019

Триває 63-тя сесія Генеральної конференції Міжнародного агентства з
ядерної енергії, МАГАТЕ, у Відені. МАГАТЕ підводить підсумки роботи за
2018 рік, поновлює бюджет та визначає нові пріоритети на майбутнє.
Відбувся традиційний науковий форум у рамках сесії Генеральної конференції,
присвячений діагностиці та лікуванню раку, де експерти МАГАТЕ надали інформацію про
свої здобутки та поради державним органам у сфері ядерної медицини. Григорій Плачков,
Голова Державної інспекції ядерного регулювання України, представив заяву України на
сесії Генеральної конференції та розповів про розвиток ядерної енергетики та
забезпечення ядерної безпеки у країні, наголосив на важливості збереження режиму
гарантій Агенства, укріплення міжнародної технічної співпраці у ядерній та радіаційній
безпеці, фізичному захисті та захищеності. Пан Григорій у виступі висловив скорботу та
віддав належне пам’яті Генерального директора, Юкіі Амано, за його мудрість та талант
керувати Агентством, зусилля у зміцненні ядерної безпеки у всьому світі. «Україна цінує
зусилля Агенства, спрямовані на забезпечення сталого розвитку країн, аналіз енергетичних
опцій та сприяння передачі ядерних технологій для використання у мирних цілях. Ми
підтверджуємо нашу підтримку діяльності Агентства, спрямовані на підвищення
ефективності системи гарантій безпеки для всіх ядерних об’єктів», – розповів Григорій
Плачков. У своїй доповіді спікер підкреслив незмінність позицій Секретаріату МАГАТЕ, які
полягають у тому, що положення між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у
зв’язку з ДНЯЗ від 1995 року та Додаткового протоколу до неї від 2000 року залишаються
чинними у повному обсязі, у тому числі по відношенню до ядерних об’єктів та матеріалів,
розташованих на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Григорій Плачков відзначив важливість для України атомної енергетики у забезпеченні
сталого розвитку та енергетичної безпеки держави. Наголосив на високому рівні ядерної та
радіаційнох безпеки та ядерной захищеності на всіх об’єктах ядерної інфраструктури
України. «Ми цінуємо Агентство, яке здійснює постійні зусилля щодо допомоги державамчленам підтримувати та вдосконалювати свої національні стандарти ядерної безпеки», –
.наголосив пан Григорій. Спікер висловив сподівання на подальшу співпрацю з МАГАТЕ, аби
спільними зусиллями впроваджувати сучасний досвід лікування найпоширеніших
онкологічні захворювань, радіотерапії та послуг з ядерної медицини, узгодження освітніх
програм з міжнародними нормами. Також делегація України провела ряд зустрічей із
представниками Департаменту технічного співробітництва МАГАТЕ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДІЯРУ
 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укргідроенерго поглиблює співпрацю з Міжнародною
комісією з великих гребель (ICOLD)
18.09.2019

Відбулося підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між
Укргідроенерго, Асоціацією «Гідроенергетика України» та Міжнародною
комісією з великих гребель (ICOLD).
Мета – поглиблення співпраці в питаннях безпеки гідротехнічних споруд. Майже всі
великі гідроелектростанції та греблі, які побудовані на Дніпрі, мають вік понад 50 років, а
флагман української гідроенергетики – ДніпроГЕС, невдовзі святкуватиме своє століття. В
цьому контексті безпечне продовження термінів експлуатації гідротехнічних споруд –
пріоритетне питання. Міжнародна комісія з великих гребель (ICOLD) – міжнародна
організація, яка об’єднує близько 15 000 професійних фахівців з гребель зі 101 країни та
забезпечує можливість обміну досвідом в сфері проектування, будівництва та експлуатації
гребель. ICOLD на високому фаховому рівні розробляє стандарти та керівні принципи у
проектуванні та гарантуванні безпечного будівництва, а також ефективної, економічно й
екологічно сталої експлуатації гребель. Меморандумом передбачена реалізація Програми
безпеки гребель, яка буде впроваджена на українських гідроелектростанціях та
розпочнеться з Дніпровської ГЕС. ICOLD поділиться з фахівцями Укргідроенерго досвідом
щодо моніторингу стану гідротехнічних споруд, їх експлуатації, обслуговування, а також
відновлення старіючих гребель. Документ також передбачає підтримку навчання у Європі
українських інженерів, які відповідають за безпеку гребель. Окрім того, гідроенергетики
отримають безкоштовний доступ до бібліотеки стандартів ICOLD, а також рекомендації
визнаних фахівців для розробки та впровадження Програми безпеки гребель. Підписанню
Меморандуму про взаємопорозуміння передував візит фахівців ICOLD до України. В рамках
відвідин закордонні експерти побували на ДніпроГЕС, де оглянули основні споруди станції,
а також Київській ГЕС, де ознайомилися з роботою Диспетчерського центру ГЕС та Центру
управління безпекою греблі. Під час візиту генеральний секретар ICOLD Мішель де Віво
відзначив гарний технічний стан гідроспоруд ДніпроГЕС та відмінний фаховий рівень
українських інженерів, відповідальних за безпеку гребель.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКРГІДРОЕНЕРГО

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

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

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

В Украине заработала крупнейшая в мире
биогазовая станция
04.09.2019

В Теофиполе (Хмельницкая обл.) на полную мощность заработала
крупнейшая в мире биогазовая станция, которая расположена на
территории сахарного завода. Об этом сообщают "ЭлектроВести".
Отметим, что 22 декабря 2017 года состоялось официальное открытие биогазового
комплекса общей мощностью 15,6 МВт на территории Теофипольского сахарного завода в
Хмельницкой области. Первая очередь работает на сахарном жоме. Ее мощность — 5,109
МВт. Вторую очередь ввели в эксплуатацию в июне 2018 года, она работала в тестовом
режиме. Ее мощность 10,5 МВт. Для работы станции используют кукурузный силос. Теперь
это первая в Украине и крупнейшая в мире станция по выработке биогаза, которая
работает по технологии высоко-нагруженных реакторов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Кому належить зелена генерація
України
10.09.2019

Власники найбільших виробників електроенергії за зеленим тарифом:
Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій
Хрипков. Про це пише biz.censor.net.ua
Останні два роки "Зелений тариф" став відчутним ярмом для українських
споживачів електроенергії. Як повідомляв БізнесЦензор, в липні-серпні 2019 року кожен
споживач – і населення, і промисловість – сплачував 22,6 копійок в кожній кіловат-годині
(кВт*г) на компенсацію зеленого тарифу. Ці гроші були закладені в тарифі на передачу
держкомпанії НЕК "Укренерго". 30 серпня Нацкомісія, що здійснює регулювання
енергетики (НКРЕКП), знизила тариф на передачу "Укренерго" в три рази – з 31,3 до 11,7
коп/кВт*г. Тягар компенсації по зеленому тарифу було перенесено з тарифу споживача на
державні генеруючі компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго".
Умови зеленого тарифу. Згідно зі звітом НКРЕКП за перший квартал 2019 року,
частка електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в структурі української
генерації склала 1,9%. В той же час, власники ВДЕ отримали 8,6% грошей, від всього обсягу
коштів, які отримала генерація. За 6 місяців 2019 року, згідно розрахунків БЦ на основі
даних ДП "Енергоринок", на виплату зелених тарифів було спрямовано 11,33 млрд грн. Для
порівняння, оператор АЕС держкомпанія НАЕК "Енергоатом", який виробляє 55%
електроенергії в країні, за цей же час отримав лише 23,2 млрд грн. Сьогодні, середній тариф
для ВДЕ складає 5,013 грн/кВт*г. Для порівняння, середньозважений тариф для населення
складає 1,08 грн/кВт*г. Середній кінцевий тариф для промисловості: близько 3 грн/кВт*г.
"Зелений тариф" (ЗТ) в Україні встановлений Верховною радою за ініціативи Андрія
Клюєва – одного з найближчих соратників четвертого президента України Віктора
Януковича. ідповідні зміни почали діяти з 2009 року в законі "Про електроенергетику",
який втратив чинність після прийняття закону "Про ринок електроенергії" в 2017 році, та в
законі "Про альтернативні джерела енергії" який діє і сьогодні. Сам Клюєв володів
компанією Active Solar, яка оперувала сонячними станціями. В перші роки дії ЗТ вона мала
до 90% від всієї встановленої потужності ВДЕ. Зелений тариф – гарантована державою
дотація на виробництво електроенергії, яка діє до 2030 року для всіх об'єктів ВДЕ, які
будуть введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року. Обмеження 2020-м роком були введені
відповідним законом про конкуренцію ВДЕ у квітні 2019 року. З 2020 року генерація енергії
з вітру потужністю більше 5 МВт, та сонця потужністю більше 1 МВт, мають брати участь в
аукціонах для отримання зеленого тарифу. Важливо, що держава взяла на себе
зобов'язання викупати у ВДЕ електроенергію за зеленим тарифом, прив'язаним до євро, у
повному обсязі до 2030 року. Тобто, найбільші прибутки отримають компанії, які встигнуть
ввести свої потужності до кінця 2019 року.
ТОП-10 найбільших виробників електроенергії за зеленим тарифом
1. Рінат Ахметов. Об'єкти ВДЕ зосереджені у відповідному дивізіоні холдингу –
"ДТЕК ВДЕ". Його Ботієвська ВЕС (200 МВт) у Запорізькій області (оператор – "Вінд Пауер")
та Нікопольська СЕС (200 МВт) у Дніпропетровській області (оператор – "Солар Фарм - 1") –
найбільші виробники зеленої енергії в Україні, якщо брати по окремим юрособам. Компанії
Ахметова на 1 липня 2019 року мали 560 МВт встановленої потужності ВДЕ. За півроку
2019 вони виробили більше 560 млн кВт*г. Крім перерахованих, в експлуатації вже
знаходяться Приморська ВЕС (200 МВт) та Трифанівська СЕС (10 МВт). Будуються
Покровська СЕС (240 МВт) та Тилигульська ВЕС (565 МВт). За півроку 2019 виробництво
зеленої енергії об'єктами ДТЕК склало 23% від загального виробництва енергії з ВДЕ.
2. Карл Стурен. Шведсько-український підприємець Карл Стурен є засновником
ПрАТ "Чумак" з офісом в м.Каховка Херсонської області. Підприємство виробляє продукти
харчування під ТМ "Чумак". Крім того, Стурен є засновником компанії "Віндкрафт Україна",
яка активно інвестує у будівництво вітряків в Херсонській області. Його ВЕС загальною
потужністю 170 МВт – найбільшій виробники енергії з вітру після Ахметова.
3. CNBM. "Китайська національна група корпорацій з будівельних матеріалів" (China
National Building Materials Group Corporation, CNBM) стала власником українських СЕС в
2015 році. Це сталось після того, як компанія Active Solar Андрія Клюєва не змогла
повернути CNBM кредити, що використовувались на виробництво сонячних панелей та
будівництво СЕС. Довгий час Active Solar була найбільшим в країні гравцем на ринку ВДЕ.
Але після анексії Росією Криму, в якому залишилось багато клюєвських СЕС, та після
активізації інших інвесторів, CNBM втратила лідерство. Хоча до 2019 року компанія була
найбільшим отримувачем коштів ЗТ.
4. Максим Єфімов. Народний депутат Максим Єфімов – найвпливовіший бізнесмен в
місті Краматорськ Донецької області. Він є співвласником великого краматорського
підприємства "Енергомашспецсталь" (ЕМСС). В 2018 р. Єфімов купив акції "Донбасенерго" у
сина Ігоря Гуменюка, який представляв інтереси Олександра Януковича, сина колишнього
президента. Компанія є оператором Слов'янської ТЕС неподалік від Краматорську. Разом із
родиною колишнього губернатора Донецької області Анатолія Близнюка, Єфімов став
засновником групи компаній "Вітряні парки України" (ВПУ), яка будувала ВЕС на
південному сході країни. Сьогодні, син колишнього губернатора Сергій Близнюк входить в
правління ЕМСС. В більшості проектів ВПУ основним партнером Єфімова є Едуард Мкртчан
– син Олега Мкртчана, співзасновника "Індустріального союзу Донбасу" (ІСД) де ключовою
особою був бізнесмен Сергій Тарута. В серпні 2019 р. Олег Мкртчан був засуджений в РФ на
9 років ув'язнення через звинувачення у розтраті коштів російського "Внешэкономбанка"
(ВЕБ), який був кредитором ІСД. В деяких проектах ВПУ засновником є дружина Єфімова –
Ганна, та менеджери його підприємств: Людмила Ульященко, Микола Рябий, Юлія Гуртова,
Роман Задорожний та інші. Єфімов та Мкртчан-молодший – єдині в ринку генерації, хто
виробляє обладнання для ВДЕ. Їм належить компанія "Fuhrlander Віндтехнолоджі" в
Краматорську, яка виробляє комплектуючі для ВЕС. В цілому до ВПУ входять 7 робочих
вітряних парків загальною потужністю 225 МВт. Це навіть більше, ніж потужність
"Віндкрафт" Стурена. Але у виробництві ВПУ програють шведу.
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5. Сергій Хрипков. Хрипков, разом з іншим великим гравцем ВДЕ Андрієм Гордієнко
(8 місце) – колишній співвласник мережі торгово-розважальних центрів "Караван". В 2017
році партнери продали ці мережі DCH Real Estate Олександра Ярославського. Також Сергію
Хрипкову та Андрію Гордієнко належать активи в аграрній галузі – Агрокомбінат "Каліта",
що займається розведенням свиней. У ВДЕ Хрипков зосередився на інвестиціях у СЕС. У
нього близько десятка операторів сонячних установок. Один з найбільших – "ІнгулецьЕнерго-2", який будує СЕС у Миколаївській області потужністю 57,6 МВт за гроші ЄБРР та
Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
6. Річард Дейтс. Засновник американського інвестиційного фонду VR Capital Group
Річард Дейтс – партнер Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка, співзасновників
інвесткомпанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU). В інтерв'ю Інтерфаксу в березні 2019
року Дейтс та Пасенюк розповідали, що інвестують у будівництво українських СЕС на
паритетних засадах. Наприкінці серпня 2019 року ICU заявила, що продає свою частку у
проектах ВДЕ партнеру – VR Capital Group. Слід зазначити, що ICU була кузнею кадрів для
влади Петра Порошенко. Її засновником була Валерія Гонтарєва – колишня голова
Нацбанку. В ICU працював голова Нацкомісії з регулювання зв'язку Олександр
Животовський. Але головне, що один із колишніх менеджерів ICU Дмитро Вовк з 2015 по
2018 рік керував регулятором в сфері енергетики – НКРЕКП. На цій посаді він мав
безпосередній вплив на видачу ліцензій для об'єктів ВДЕ та державне регулювання їх
діяльності. Потужними гравцями сонячні станції Дейтса-Пасенюка стали лише в 2019 році.
Загальна потужність їх СЕС перевищує 200 МВт. Будівництво триває.
7. Ігор Тинний. Ігор Тинний – давній гравець на ринку ВДЕ, інвестиції якого
зосереджені у сегменті міні, мікро та малих ГЕС у Закарпатській області. Порівняно
невеликі потужності у Тинного є також у сонячній генерації. Проекти Тинного об'єднані
групою "Гідроенергоінвест". Він є ініціатором та одним із засновників Української асоціації
відновлювальної енергетики, в якій раніше працював Олексій Оржель, призначений
міністром енергетики та захисту довкілля 29 серпня. В частині проектів Тинного його
партнеркою є Юлія Льовочкіна – сестра впливового політика Сергія Льовочкіна, який 21
липня переобрався депутатом Верховної ради за списками "Опозиційної платформи "За
життя" проросійського політика Віктора Медведчука. В частині проектів ВДЕ Тинного його
партнером є Катерина Чижмарь – дружина політика Юрія Чижмаря, який був губернатором
Тернопільської області в 2007-2010 роках та нардепом від радикальної партії Олега Ляшка
VIII скликання. За рахунок специфіки гідрогенерації, у проектів Тинного невелика загальна
потужність – близько 60 МВт, але порівняно великий виробіток.
8. Андрій Гордієнко. Як зазначалось вище, Гордієнко – колишній співвласник мережі
ТРЦ "Караван" разом із Сергієм Хрипковим. На відміну від партнера Хрипкова, Гордієнко
інвестував не тільки в СЕС, але і у виробництво енергії з біомаси на своїх
агропідприємствах.Шість операторів Гордієнко мають загальну потужність 130 МВт.
9. Зіновій Козицький. Західноукраїнський бізнесмен Зиновій Козицький більше
зосереджений на газовидобувному бізнесі, про що розповідав в інтерв'ю. Він є засновником
і керівником групи компаній "Західнадрасервіс", в яку входять газовидобувна компанія
"Укрнафтогазінвест", бурова компанія "Горізонти" та сервісна компанія "Нордік". Крім того,
Козицький є співінвестором проекту NextBike, що надає послуги з погодинного прокату
велосипедів в українських містах. ВДЕ більше займається син Зіновія – Максим Козицький.
Родина Козицьких інвестує в проекти у Львівській та Івано-Франківській обл. 9 операторів
керують сонячними та вітряними станціями загальною потужністю понад 90 МВт.
10. Олександр Нікіторович. Вінницький бізнесмен Олександр Нікіторович – один з
перших інвесторів у ВДЕ. Його компанія "Новосвіт" будувала перші СЕС, "Енергоінвест" –
перші МГЕС. Сьогодні в портфелі його родини та партнерів 8 операторів. В частині юросіб
засновником є син Олександра – Євген Нікіторович. Проекти, як і раніше, зосереджені у СЕС
та МГЕС. Їх загальна потужність – 60 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua

© Сергій Головньов

ТОП-50 власників ВДЕ за обсягом
виробництва в першій половині 2019 року

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Суд відновив процедуру банкрутства
"Центренерго"
12.09.2019

Північний апеляційний господарський суд призупинив дію рішення
Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, яким було припинено
процедуру банкрутства ПАТ "Центренерго".
Про це йдеться в рішенні Північного апеляційного госпсуду від 10 вересня, що є в
розпорядженні ЕП. З вердикту апеляційної інстанції стає зрозуміло, що рішення першої
призупинено "до розгляду позовів ТОВ "Баланс груп" і ТОВ "Транснова". У свою чергу
розгляд позовів цих компаній призначено судом на 9 жовтня. Компанії "Баланс груп" і
"Транснова" опосередковано контролюються засновником групи "Енергомережа" Дмитром
Крючковим. Його структури є власниками основної частини кредиторської заборгованості
"Центренерго", визнаної судом в рамках процедури її банкрутства. Використовуючи цей
статус, Крючков міг претендувати на отримання адміністративного контролю над
енергокомпанією шляхом призначення довіреної особи арбітражним керуючим ПАТ.
Припинення процедури банкрутства "Центренерго" позбавляло його цієї можливості, що і
стало приводом для ініціативи структур Крючкова про відновлення цього процесу. Наразі
в.о. генерального директора "Центренерго" є Володимир Потапенко. На цю посаду він був
призначений кілька місяців тому, внаслідок чого основними контрагентами ПАТ стали
структури групи "Приват" Ігоря Коломойського.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Обшуки на ТЕЦ у Кривому Розі проходять за фактом
зловживання на понад 80 млн грн
17.09.2019

НАБУ проводить обшуки АТ «Криворізька теплоцентраль» в межах
розслідування щодо зловживання службовим становищем. Про це
повідомляє пресслужба НАБУ на сторінці у Facebook.
"Детективи НАБУ здійснюють обшуки в приміщеннях низки комерційних компаній
та АТ "Криворізька теплоцентраль" (100% належить державі)", - йдеться у повідомлення.
Слідчі дії здійснюють під час розслідування фактів зловживань службових осіб АТ при
здійсненні господарських операцій "Криворізькою теплоцентраллю" на загальну суму
понад 80 млн грн. Розслідуванням цих фактів детективи НАБУ займаються з січня 2019 р.
Попередньо справу кваліфікують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. У
НАБУ пояснили: "Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити через необхідність
збереження таємниці слідства". Як повідомлялося, у Кривому Розі НАБУ проводить обшуки
на території АТ "Криворізька теплоцентраль". Зокрема, співробітники НАБУ оглянули
кабінет директора, приміщення, де працюють IT-фахівці, бухгалтерію і виробничий відділ.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Уряд затвердив модель анбандлінгу для
НАК «Нафтогаз України»

На ТЕЦ-5 відремонтують енергоблок, що знаходиться
в експлуатації понад 40 років
17.09.2019

У рамках підготовки до опалювального сезону на ТЕЦ-5 проводиться
плановий капітальний ремонт енергоблоку №1. Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».
Це дасть можливість підвищити надійність роботи цього обладнання, щоб
забезпечувати теплом та гарячою водою киян, а також виробляти електричну енергію, що
надходить в об’єднану енергосистему України. «Під час ремонту енергоблоку №1 замінимо
деякі елементи проточної частини парової турбіни, що знаходяться в експлуатації з 1971
року, тобто з моменту будівництва станції. Зокрема, замінимо направляючий апарат та
робочі лопатки першої ступені ЦВТ (циліндру високого тиску). Завдяки цьому відновимо
робочі характеристики турбіни до нормативних», – зазначив Сергій Гриценко, заступник
головного інженера з експлуатації ТЕЦ-5 структурного підрозділу «Київські ТЕЦ» КП
«Київтеплоенерго». На енергоблоці також проведуть капітальний ремонт енергетичного
котла із заміною частини поверхонь нагріву, а саме – другої ступені ширмового
пароперегрівача. Нагадаємо, в рамках підготовки до опалювального сезону на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
провели ремонт більше ніж 1100 одиниць обладнання. Про це повідомив під час брифінгу
начальник технічної служби структурного підрозділу «Київські ТЕЦ» комунального
підприємства «Київтеплоенерго» Сергій Смілян. Зазначимо, теплоелектроцентраль №5 та
теплоелектроцентраль №6 забезпечують теплом та опаленням 60% киян, а також
виробляють електричну енергію, що надходить в об’єднану енергосистему. «На сьогодні на
ТЕЦ-5 відремонтовано 770 одиниць обладнання. Мова йде про ремонтні роботи на трьох
енергоблоках, трьох водогрійних котлах, понад сотні одиниць насосного обладнання. Ці
заходи сприятимуть підвищенню ефективності та надійності обладнання в опалювальний
сезон. Планові роботи здійснюються також на ТЕЦ-6, де проведено ремонт 370 одиниць
обладнання. Зокрема – енергоблоку № 1,чотирьох водогрійних котлів, майже сотні
вимикачів ліній електропередач і трансформаторів», – зазначив Сергій Смілян.
Читати повністю >>>
За матеріалами КП «Київтеплоенерго»

Читайте також: За роботою заводу
«Енергія» можна спостерігати он-лайн >>>
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Кабінет Міністрів України затвердив анбандлінг для НАК «Нафтогаз
України», що дозволяє завершити виділення незалежного оператора
газотранспортної системи України.
«Нарешті ми відокремили транспортування природного газу від його видобування
та постачання. Це те, чого не могли зробити протягом останніх трьох років. Ми створили
незалежного оператора у повній відповідності до вимог європейського законодавства. Цим
відкриємо можливість для залучення інвестицій в українську ГТС», – коментує рішення
Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Затвердження моделі анбандлінгу НАК
«Нафтогаз України» дозволить продовжити розпочаті раніше процедури та завершити їх до
кінця 2019 року. «Ми напрацювали модель анбандлінгу НАК «Нафтогаз України» згідно з
вимогами Третього енергопакета. Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію перед
Тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ. Надійна та безперебійна робота
української газотранспортної системи (ГТС) дуже необхідна для постачальників та
споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти
сильну позицію у майбутніх переговорах», – коментує рішення Уряду Олексій Оржель,
Міністр енергетики та захисту довкілля України. Уряд також передав Міністерству фінансів
України повноваження з управління 100 відсотками акцій акціонерного товариства
«Магістральні газопроводи України», що забезпечить незалежність нового оператора ГТС
від НАК «Нафтогаз України», а також повне відокремлення діяльності з транспортування
газу від діяльності з видобутку та постачання газу. Одночасно з переходом ОГТСУ у
власність МГУ держава передасть газотранспортну систему в управління нового оператора.
З завершенням анбандлінгу Україна зробить новий крок у розвитку ринку газу та виконає
взяті на себе зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

ю

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Податкова очікує на багатомільярдні втрати
через зрив плану видобутку газу
02.09.2019

Кіровоградобленерго продовжує капітальний
ремонт енергомереж регіону
04.09.2019

З початку року персоналом міського району електричних мереж та
технічних служб ПрАТ «Кіровоградобленерго» вже виконано значний обсяг
планових робіт на лініях.
Зокрема, капітально відремонтовано 34 кілометри повітряних ліній напругою 0,4 кВ,
8,3 кілометра ліній 6-10 кВ, 60 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ. Триває капремонт
підстанції напругою 35/6 кВ «Розвідувальна», від якої заживлене селище Гірниче. Виконано
технічне обслуговування 82 кілометрів ПЛ-0,4 кВ, 17,5 кілометра повітряних ліній 6-10 кВ,
27 кілометрів кабельних ліній 0,4 кВ, 60 кілометрів кабелів 6-10 кВ, 297 трансформаторних
підстанцій 6-10/0,4 кВ. У рамках інвестиційної програми товариства повністю замінено із
використанням самоутримного ізольованого проводу 9 кілометрів повітряних ліній
напругою 0,4 кіловольта. Ці роботи проведені в мікрорайонах Балашівка, Олексіївка та
Лелеківка. Виконується реконструкція важливого для стабільного електрозабезпечення
мікрорайонів Олексіївка та Арнаутове об’єкту – передавального пункту №4 та кабельної
лінії напругою 10 кВ, яка живить Ковалівку і частину Балашівки.
Читати повністю >>>
За матеріалами VS Energy
Нацполіція заявляє про викриття «схеми» «Укренерго», що
завдало збитків державі на 40 млн грн
06.09.2019

Нацполіція заявляє про викриття «схеми» привласнення посадовцями НЕК «Укренерго» держкоштів, що завдало державі збитків більше ніж
на 40 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
«Нацполіція викрила «схему» привласнення посадовцями ДП «НЕК «Укренерго»
державних коштів», – зокрема повідомляє прес-служба і додає, що «у межах кримінального
провадження було встановлено та задокументовано факти злочинної діяльності посадових
осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт
і послуг для потреб підприємства. За попередніми даними сума збитків становить понад 40
млн грн», – йдеться в повідомленні. Станом на 5 вересня 2019 року в офісних приміщеннях
компанії та за місцем проживання «осіб, причетних до протиправної діяльності»,
правоохоронцями санкціоновані обшуки, досудове розслідування триває. Варто додати, що
за інформацією прес-служби НЕК «Укренерго», 5 вересня, вранці, в центральному офісі
компанії по вул. С.Петлюри, 25 та 27 в Києві Головне слідче управління Національної поліції
в Київській області розпочало обшуки і «на кілька годин заблокували роботу компанії».
Пізніше співробітники компанії повернулися на робочі місця, правоохоронці вилучили
документи та отримали доступ до офісної техніки. В компанії уточнили що
правоохоронцями було проведено обшук в помешканнях п’яти керівників «Укренерго»
вищої та середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та
закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії. Прес-служба зазначила, що
«керівництво «Укренерго» та працівники виконують всі вимоги правоохоронців та надають
повне сприяння під час виконання слідчих дій». Крім того повідомляється, що дозвіл на
проведення обшуків правоохоронцям надав Печерський районний суд Києва 12 серпня
2019 року у кримінальному провадженні, яке було відкрито в жовтні 2018 року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

20

Цьогорічний план із видобутку газу скоріше за все буде зірвано, і
держбюджет може недоотримати 5-8 мільярдів гривень доходів від рентних
платежів. Про це повідомляє портал ua.news
Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в інтерв'ю вказав на
те, що видобуток газу в країні падає. При закладеному у бюджет плані в 18 мільярдів
кубометрів газу за підсумками половини 2019 р. видобуток склав 7,5 мільярда кубометрів.
У результаті на кінець року сума недоотриманої ренти за користування надрами може
скласти від 5 мільярдів до 8 мільярдів грн. Нагадаємо, у січні-березні «Укргазвидобування»
видобула 3 868,4 млн куб. м газу, найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» – 286
млн куб. м, приватні газовидобувні компанії – 1 116,9 млн куб. м. В уряді визнали, що
держкомпанія «Укргазвидобування» фактично провалила план видобутку газу до 2020
року. Щороку відбувається зростання обсягів на кілька відсотків, але цього недостатньо.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
Чорноморнафтогаз хоче 600 млн грн
відшкодування ПДВ
03.09.2019

Окружний
адмінсуд
Києва
розглядає
справу
за
позовом
“Чорноморнафтогазу” до податківців щодо неподання до Держказначейства
висновку із зазначенням суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
Згідно з судовими матеріалами, в 2011 році між “Чорноморнафтогазом” і JSK RIGAS
KUGU BUVETAVA було укладено контракт №1219 на поставку самопідіймальної плавучої
бурової установки В-319 (СПБУ В-319). Загальна вартість була 3,1 млрд грн. У травні 2013
року на підставі акту перевірки про виявлені порушення фіскали прийняли податкове
повідомлення-рішення №0000272310, яким держкомпанії було зменшено суму бюджетного
відшкодування з ПДВ на 600 млн грн та застосовано штрафну санкцію у розмірі 300 млн
грн. Однак згодом зазначене рішення податківців було скасоване в судовому порядку.
Нагадаємо, внаслідок російської анексії Криму, “Чорноморнафтогаз” втратив доступ до
газових родовищ і виробничих потужностей (у т.ч. “вишок Бойка”) на півострові та шельфі
Чорного моря. Компанія видобувала близько 2 млрд куб. м газу на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ЧАО «Укрнефтебурение» получило новую
лицензию на Сахалинку
03.09.2019

Госгеонедр выдала новую лицензию на разработку Сахалинского
газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) для ЧАО «Укрнефтебурение». Об этом говорится в приказе службы №204 от 27 июня 2019 г.
Поводом для выдачи новой лицензии стало расширение площади лицензированного
участка с 31,7 до 33,88 км². Старая лицензия аннулирована. Она должна была действовать
до 5 февраля 2030 г. Новая лицензия будет действовать до 10 июля 2030 г. Старая лицензия
была выдана 5 февраля 2010 г. на основании постановления Окружного админсуда Киева
от 3 сентября 2009 г., который по иску «Укрнефтебурения» обязал геологическую службу
выдать это спецразрешение. Судебный спор по этому процессу был восстановлен в 2014 г. и
длиться до текущего момента. В конце 2018 г. дело поступило в Верховный суд и весной
2019 г. «Укрнефтебурение» и Госгеонедра уведомили суд о планах заключить мировое
соглашение. В случае, если Верховный суд встанет в этом процессе на сторону
Государственной геологии, может утратить силу постановление от 2010 г., на основании
которого была выдана старая лицензия на Шебелинское месторождение. Таким образом
выдача нового спецразрешения на Сахалинское месторождением с увеличенной на 7%
лицензионной площадью снимает риски для этой лицензии, в случае неблагоприятного
для «Укрнефтебурения» решения Верховного суда. Основной актив компании
«Укрнефтебурение» — лицензия на Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение
(33,8 кв. км в Харьковской обл.). Компания эксплуатирует 25 своих газоконденсатных и
нефтегазовых скважин и еще 10 в рамках договоров СД. Объем добычи газа на Сахалинском
месторождении в 2017 г. составил 714 млн куб. м, нефти и конденсата — 80 тыс. т. По
объему добычи газа «Укрнефтебурение» является третьей среди частных компаний. На
конец 2017 г. партнерами «Укрнефтебурения» по договорам СД были ООО «Сахалинское»,
«Актив Газ Ресурс» (обе компании частично принадлежат Игорю Котвицкому), «Укргаз
Инвест» (принадлежит Виталию Хомутыннику), «Сириус-1» (соучредителем выступает
председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко) и «Девон». …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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ПАТ "Укрнафта" вивела свердловини з
податкової застави на 3,3 млрд грн

JKX Коломойского и Хомутынника назначила
новое руководство
03.09.2019

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов ПАТ “Укрнафта” до Офісу
великих платників податків та зобов’язав податківців скасувати реєстрацію
податкової застави майна "Укрнафти".
Згідно з судовими матеріалами, 10.04.2018 на адресу позивача надійшов лист
фіскалів, у якому була наведена інформація про податковий борг підприємства на 14,6 млрд
грн, у зв’язку з чим було описано майно на 11,27 млрд грн. З огляду на це, податківці
озвучили вимогу надати перелік ліквідних активів для їх опису в податкову заставу на суму
3,3 млрд грн. 10.04.2018 “Укрнафта” надала відповідний перелік активів, а саме природний
газ в обсязі 2,06 млрд кубів загальною вартістю 18,06 млрд грн (йдеться про газ, який
“Нафтогаз” раніше забрав в “Укрнафти”, - ред.). Однак 13.04.2018 податківці повідомили, що
описали в податкову заставу належні позивачу 2044 свердловини (на родовищах різних
регіонів) на 3,3 млрд грн. У ході процесу Офіс великих платників податків наголошував, що
компанія-позивач не надала доказів наявності у нього майна, яке може бути передане у
податкову заставу, оскільки наданих позивачем доказів - актів закачки газу в ПСГ, судових
рішень у справі №6/521 - недостатньо для встановлення цього факту, тоді як такими
доказами мають бути акти приймання-передачі природного газу, оформлені відповідно до
наказу "Нафтогазу". Податківці вказували, що право позивача розпоряджатися видобутими
корисними копалинами було обмежене законами про держбюджет на 2007 та 2008 роки,
якими передбачався продаж всього природного газу власного видобутку підприємствами,
частка держави у статутному фонді яких перевищує 50%, для потреб населення, і
відповідачу надано докази фактичного використання природного газу в обсязі 2,06 млрд
кубів "Укрнафти" видобутку 2006 року для потреб населення, про що зазначено у листах
“Нафтогазу” та “Укртрансгазу” в 2015-2016 рр. З огляду на це, Офіс великих платників
податків наголошував, що запропоноване “Укрнафтою” майно не могло бути визнане
ліквідним і, відповідно, перебувати в податковій заставі. Крім того, фіскали посилалися на
дискреційний характер повноваження самостійно визначати майно, що описується у
податкову заставу та відсутність обов`язку звертатися до платника податків для
визначення переліку такого майна. Проте суд не погодився з такою оцінкою податківців
щодо наявності повноважень у контролюючого органу на власний розсуд визначати
перелік майна, яке може бути описане в податкову заставу (якщо є вибір між різним
майном, балансова вартість якого покриває суму податкового боргу). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Burisma Group завершила проведення польових сейсморозвідувальних 3D робіт
на Рокитнянському газоконденсатному родовищі
09.09.2019

Міжнародна
група
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повідомила
про
завершення
сейсморозвідувальних робіт на Рокитнянському газоконденсатному
родовищі в Харківській області, яке розробляється компанією.
Дані дослідження дозволять удосконалити геологічну модель ділянки по всім
продуктивним і відкрити нові продуктивні горизонти. На підставі отриманих даних будуть
виявлені і підготовлені до глибокого буріння нові свердловини. «Польові роботи
проводились на території площею понад 175 км² за технологією 3D сейсмічної зйомки. Ми
отримали якісні польові дані і вже передали їх в наш науковий центр для подальшої
сейсмічної обробки та інтерпретації. Через два місяці ми отримаємо оновлені результати
геологічної моделі та можливість запроектувати нові перспективні свердловини», –
повідомив Тарас Бурдейний, CEO Burisma Group. За його словами, друга сейсмічна партія
проводить роботи на Огульцовському газоконденсатному родовищі на замовлення Першої
Української Газонафтової Компанії. Також в планах компанії проведення додаткових
сейсморозвідувальних робіт на Кубашівській і Клубанівській площах. Нагадаємо, компанія
Burisma в липні заклала першу свердловину на Кубашівській площі в Харківській області. 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», – зазначила Каріна Злочевська. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
Regal Petroleum продовжує нарощувати видобуток вуглеводнів
та покращувати фінансові показники
13.09.2019

Компанія Regal Petroleum за 6 міс. 2019 р. у порівнянні з відповідним
періодом 2018 р. збільшила майже на 50% сукупний середньодобовий
видобуток вуглеводнів, а дохід компанії виріс на 27%.
Так сукупний середньодобовий видобуток на родовищах у Полтавській та
Харківській областях у 1 півріччі поточного року склав 4192 boepd проти 2790 boepd за
шість місяців минулого року. Дохід за звітний період склав 31,3 млн доларів, у той же час за
відповідний період минулого року він становив 24,6 млн доларів. Також у першій половині
поточного року операційний прибуток склав 13,7 млн доларів, а прибуток до
оподаткування – 13,3 млн доларів. За шість місяців 2018 року ці показники відповідно
становили 44,5 млн доларів та 45 млн доларів, які включали у тому числі разову окрему
операцію із відновлення знецінення активів на суму 34,5 млн доларів, що було обумовлено
переоцінкою запасів вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському
родовищах у Полтавській області. Капітальні вкладення за перше півріччя 2019 року
склали 6,7 млн доларів. Більша частина цієї суми пов’язана із бурінням нової свердловини
МЕХ-119. Джерелом капітальних вкладень стали власні кошти, отримані від операційної
діяльності. З урахуванням наявних фінансових показників Regal Petroleum планує
продовжити фінансування програми розвитку активів до кінця поточного року. Зокрема, на
Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області до
завершення 2019 року компанія розраховує виконати наступні роботи: уточнення
геологічної моделі; тестування та підключення свердловини MEX-119; проведення
процедури інтенсифікації на свердловині MEX-120; початок буріння нової розвідувальної
свердловини. На Васищівському родовищі у Харківській області заплановані завершення
обробки та інтерпретації нових даних 3D сейсміки; розробка нової геологічної моделі та
початок планування нових свердловини. Також на всіх родовищах очікується встановлення
компресорного обладнання та подальша модернізація потужностей з підготовки газу та
газового конденстату, трубопровідної мережі та іншої інфраструктури. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Смарт-Холдингу
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16.09.2019

Компания JKXOil&Gas назначила Чарльза Вальческини, Тони Алвеса,
Рашида Джаваншира независимыми неисполнительными директорами
компании с немедленным вступлением данного решения в силу.
Как сообщила JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, Вальческини избран также
председателем совета директоров, Алвес – старшим независимым директором. Таким
образом, в настоящее время в совет директоров входит Вальческини, Алвес, Джаваншир,
Виктор Гладун, а также Михаил Бакуненко. Вальческини имеет 40-летний опыт в
нефтегазовой отрасли, специализируется на предоставлении технических и коммерческих
консультаций широкому кругу нефтегазовых компаний. Ранее занимал технические и
руководящие должности в нефтегазодобывающих компаниях, в том числе ВР, "ТНК-ВР".
Алвес работает в нефтегазовом секторе в течение 30 лет, занимал должность
исполнительного и финансового директора в Volga Gas plc, в настоящее время остается в
компании на должности консультанта. Также работал в Peel Hunt, Investec, Bell Group
International, Schroders. Джаваншир более 20 лет работал в BP на руководящих должностях,
в том числе в качестве старшего вице-президента по стратегии и интеграции в Лондоне,
регионального президента ВР Азербайджан-Грузия-Турция, руководил операциями BP по
добыче газа в Северном море. Напомним, на собрании акционеров JKX Oil&Gas 22 мая в ходе
рассмотрения вопросов о переизбрании членов совета акционеры не проголосовали за
переутверждение в качестве директоров Адриана Коутеса (Adrian Coates, с 2008 по 2017
годы 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 два после собрания
уведомили о своей отставке. Позже JKX сообщила, что они покинут совет по истечению трех
месяцев с момента подачи уведомления. Как сообщалось, JKX в первом полугодии 2019 года
вышла на среднесуточную добычу в 10,13 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd),
что на 16,1% превышает средний показатель первого полугодия 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
УГВ придбає спецдозвіл на користування
надрами Таталівської площі
16.09.2019

АТ «Укргазвидобування» стало переможцем аукціону на придбання
спеціального дозволу на користування надрами перспективної у нафтогазовому відношенні Таталівської площі у Чернівецькій області.
Кінцева вартість лоту, яку запропонувало УГВ, склала 27 460 955 грн. Після
оформлення відповідних документів компанія отримає нову ділянку надр для геологічного
вивчення та подальшої дослідно-промислової розробки терміном на 20 років. Прозорий
механізм нафтогазових електронних аукціонів вже довів свою ефективність і
результативність як для держави, так і для представників галузі. Розвиток власної
ресурсної бази – один з основних пріоритетів компанії відповідно до оновленої виробничої
програми. Нагадаємо, в серпні АТ «Укргазвидобування» завершило буріння експлуатаційної
свердловини на Гадяцькому родовищі в рамках пілотного проекту з компанією M-I SWACO, a
Schlumberger Company, а саме – буріння інтервалу хвостовика з використанням розчину на
вуглеводневій основі VERSACLEAN. Так, після робіт з освоєння вказаної свердловини
добовий дебіт становив 86 тис. м3 блакитного палива, що на 30% перевищило очікуваний
результат. Наразі в рамках даного проекту планують буріння ще однієї похило-скерованої
свердловини на Гадяцькому родовищі. Директор з буріння Михайло Падучак зазначив:
«Для УГВ – це перший успішний досвід застосування розчинів на вуглеводневій основі, які
дають змогу підвищити ефективність видобутку на виснажених родовищах з низькими
пластовими тисками, за рахунок якісного первинного розкриття продуктивних горизонтів.
Досягти успіху вдалося завдяки новим прогресивним підходам, котрі активно
впроваджують працівники департаменту буріння та проектувальник свердловин – філія
УкрНДІгаз. З огляду на отриманий позитивний результат, компанія розглядає можливість
застосування даної системи бурового розчину ще на понад 10 свердловинах під час
розбурювання продуктивних горизонтів». Серед основних переваг застосування розчинів
на вуглеводневій основі, які широко використовують у світовій практиці буріння, є:
підвищення ефективності видобутку за рахунок зменшення забруднення продуктивних
пластів; зменшення аварійності під час спорудження свердловин; зменшення витрат на
спорудження свердловини за рахунок повторного використання понад 60% від розчину,
необхідного для буріння однієї свердловини. Варто зазначити, що під час використання
розчинів на вуглеводневій основі велику увагу приділяють охороні довкілля. Тому для
забезпечення дотримання екологічних норм на свердловині було встановлено комплекс
спеціального обладнання M-I SWACO Verty-G для очищення та подальшої утилізації твердої
фази і повторного використання відновленого бурового розчину.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укргазвидобування»
Британська нафтогазова компанія планує інвестувати
на розвиток Львівщини 3 850 000 грн
18.09.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юсенко Надра»
підписало Меморандум про соціально-економічну співпрацю з селищами
Старосамбірського та Самбірського районів, що у Львівській області.
Компанія «Юсенко Надра» – українське дочірнє підприємство британської
незалежної нафтогазової компанії Cadogan Petroleum, яка вже 13 років працює в Україні.
Меморандум діятиме впродовж 2019-2022 років, загальний обсяг фінансування на
розвиток регіону становитиме 3 850 000 гривень. Мета Меморандуму полягає у спільній
співпраці компанії з селищами Старосамбірського та Самбірського районів у проектах з
розвитку соціальної інфраструктури: співфінансування проектів з благоустрою,
будівництва, ремонту, вуличного освітлення населених пунктів. Йдеться про Чуквянську,
Страшевицьку та Волянську сільські ради. Зазначимо, що попередньо ТзОВ «Юсенко
Надра», що входить у групу Cadogan Petroleum, подала заявку до Державної служби геології
і надр України, на отримання 20-річного спецдозволу на видобування Блажівського
нафтового родовища, що на Львівщині. «Наша компанія має намір працювати та
інвестувати у розробку нафтогазових родовищ у Львівській області ще якнайменше 20
років. Цей Меморандум декларує нашу готовність і надалі ефективно співпрацювати з
місцевими громадами. Після завершення геологічного вивчення та повного виконання
ліцензійної програми робіт Монастирецької ліцензійної площі компанія вже подала пакет
документів на отримання спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища,
що розташовано в Самборському та Старосамбірському районах на Львівщині та розраховує
на підтримку місцевої влади щодо наших планів», – розповів Андрій Білий, генеральний
директор українського офісу Cadogan Petroleum. Нагадаємо, що за час своєї діяльності в
Україні, компанія інвестувала близько 4 млрд грн. Майже 10% від цієї суми, близько 380
мільйонів гривень, за останні два роки були вкладені у Львівську область. Cadogan
Petroleumспівфінансовувала та реалізовувала різноманітні соціальні проекти для громад,
включаючи, але не обмежуючись проектами енергозбереження та зменшення викидів,
ремонту доріг та об’єктів інфраструктури, газифікації сіл, тощо.
Читати більше >>>
За матеріалами Cadogan Petroleum

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

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

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГЛИНА

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА

Під Узином цукровий комбінат планує створити
родовище з видобутку глин

Суд передал Агентству коррупционных активов
мини-НПЗ в Кировоградской обл.
06.09.2019

Печерский районный суд Киева передал мини-НПЗ "Кировоградской
нефтяной компании" в управление Нацагентству розыска и менеджмента
активов (АРМА). Об этом пишет biz.censor.net.ua
Соответствующее решение было принято 6 августа и обнародовано в реестре 5
сентября. АРМА получила в управление все технологическое оборудование, включая
резервуары, заполненные нефтепродуктами, и 17 железнодорожных цистерн, находящихся
на территории мини-НПЗ. С просьбой передать мини-НПЗ в управление АРМА в суд
обратился следователь полиции Вадим Левков. Он обосновал это тем, что должностные
лица владельца мини-НПЗ "Кировоградской нефтяной компании" предпринимали попытку
изменить технологические настройки оборудования и срывали пломбы с опечатанных
резервуаров, чтобы вывезти нефтепродукты с территории мини-НПЗ. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АРМА передала Херсонскую нефтеперевалку в управление
компании с признаками фиктивности

07.09.2019

ТДВ "Узинський цукровий комбінат" планує розробити неподалік від
міста родовище з видобутку глинистих покладів. Про це повідомляє
інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Gazeta.ua".
Підприємство планує випускати будівельну цеглу марок 75-100. Для цього хочуть
розробити родовище з видобутку різних видів глини. Видобувати планують відкритим
способом. У кінці серпня підприємство винесло питання розробки родовища на громадські
обговорення. Це необхідно для оцінки впливу на довкілля. Ділянка запасів узинського
родовища розташована на західній околиці м. Узин. Це 12 км від залізничної станції
"Сухоліси". Між селами Острійки, Мала Антонівка, Іванівка та Михайлівка. Родовище
розміщене на території 5 га. На рік підприємство планує видобувати 6 тис. куб. м корисної
копалини. Планують привести порушені землі до стану, придатного для подальшого
використання в народному господарстві (рекультивація).
Читати повністю >>>
За матеріалами mykyivregion.com.ua
 ТОРФ

09.09.2019

АРМА передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который
ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании
"Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.
Отмечается, что компания "Вествайт трейд" была создана менее года назад - в
октябре 2018 года. Единственным ее учредителем и директором числится житель города
Остер Черниговской области Авершин Вячеслав Яковлевич - также малоизвестное на
топливном рынке лицо. "Чтобы пообщаться с директором компании, ЭП посетила ее офис
на улице Большой Васильковской в ??Киеве. Вход в офис выглядит так: Компания, которая
будет управлять нефтеперевалочным активом, который ежегодно генерирует десятки
миллионов гривен, делит офисное помещение с интернет магазином "Все для маникюра и
красоты", кофейней, копицентром, химчисткой и сервисом, который ремонтирует "все, что
включается в розетку". Неприхотливость менеджеров "Вествайт трейда" можно было бы
объяснить их скромностью, однако все оказалось гораздо проще: они просто не появляются
в офисе", - говорится в публикации. "Это фиктивная фирма, они здесь бывают очень редко.
Эти двери почти не открываются. Директора зовут Виталий", - говорит мужчина лет 50-ти,
которого журналист встретил на входе в офисные помещения. "Может, Вячеслав?", переспрашивает журналист. "Нет, сюда приходит Виталий", - утверждает мужчина.
Подчеркивается, что единый разрешительный документ, который есть у предприятия - это
лицензия на осуществление оптовой торговли горючим без мест торговли. …
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Компания «Укртатнафта» вложила в
Кременчугский НПЗ $160 млн
12.09.2019

ПАО «Укртатнафта», управляющая единственным работающим в
Украине Кременчугский НПЗ для перехода на Евро 5 вложила $160 млн. Об
этом сообщил главным технолог НПЗ Юрий Голич.
Юрий Голич отметил, что на заводе вскоре начнут переработку первой партии
американской нефти, которая по ряду характеристик превышает по качеству украинскую и
азербайджанскую нефть, которую традиционно перерабатывает завод. Отдельно, Юрий
Голич акцентировал внимание на присадках, которые добавляются в выпускаемые на
Кременчугского НПЗ топлива. «В США добавление присадок - обязательно, в Европе рекомендуется, у нас - разрешается. «Укртатнафта» уже несколько лет во все моторные
топлива добавляет многофункциональные присадки», - сообщил он. Юрий Голич отметил,
что на заводе начале использовать новую линейку мультифункциональных присадок для
ДТ производства немецкой компании BASF Keropur 5206. Отметим, ПАО “Укртатнафта”
заявляет о наличии коррупционных схем при проведении процедур закупки топлива
“Укрзалиныцей” и Минобороны. Об этом говорится в заявлении компании. “ООО “Ойл Трейд
2018”, как прямой поставщик нефтепродуктов производства ПАО “Укртатнафта”,
присоединился к участникам процедур закупок в системе ProZorro, но на данный момент
вынужден констатировать, что прозрачных правил конкуренции на данном рынке не
существует”, – заявили в “Укртатнафте”. В качестве примеров, подтверждающих
непрозрачность торгов, компания приводит две последние закупки дизтоплива для нужд
УЗ – по процедуре переговоров 3 августа и по процедуре аукциона 23 августа. …
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Нафтоперевалка в порту "Южний"
вимушено зупиняє роботу
18.09.2019

Нафтоперевалочний комплекс в порту "Южний" на цьому тижні
зупинить відвантаження дизельного пального. Про це повідомляє enkorr з
посиланням на трейдерів.
Зазначається, що причиною стала відмова Енергетичної митниці проводити
оформлення танкерної партії 27 тисяч тонн грецького дизпального, вивантаженого в
резервуари порту у кінці серпня. "Залишків дизельного пального, яке вже розмитнено або
яке можна розмитнити, в резервуарах терміналів вистачить на один день роботи. На цьому
тижні відвантаження будуть повністю припинені", - заявив співрозмовник видання
знайомий з ситуацією. Інформацію про зупинку відвантажень підтвердили і в компанії
"Термінал Стівідорінг і К", яка управляє комплексом. Термінал не зможе прийняти
заплановані на другу половину вересня і початок жовтня два танкери по 30 тисяч тонн
дизпального.. Під питанням також прийом менших суден з дизельним пальним. "Якщо
ситуація з партією грецького пального не вирішиться, технічної можливості розмістити
"тридцятитисячників" не буде. Це питання кількох найближчих днів, заплановані на кінець
вересня і початок жовтня танкери будуть перенаправлені в інші порти, і швидше за все не в
Україні ", - зазначив співрозмовник. Як зазначає enkorr, у розпорядженні якого є копія
протоколу аналізу відібраних проб від 13 вересня, Енергетична митниця ДФС заблокувала в
порту "Южний" танкерну партію дизельного пального виробництва Елефсінського НПЗ
компанії Hellenic Petroleum (Греція) під приводом перевищення допустимої частки сірки на
0,00001 мас. %, що в 17 разів менше технічної похибки приладу, яким проводилися аналізи.
"Аналіз проб грецького дизпального, виконаний І.Богданом 13 вересня, нібито показав
частку сірки в паливі на рівні 0,00101 мас.% (10,1 ppm) при допустимих 0,00100 мас.% (10
ppm). Таким чином митниця заявила, що палльне не відповідає стандартам Євро-5 (до 10
ppm) і не може бути допущено на митну територію України. Аналіз проводився приладом
"Спектроскан SW-D3", похибка якого, згідно з цим же протоколом, становить 0,00017 мас. %
(1,7 ppm)", - йдеться у повідомленні. У розпорядженні видання є копія сертифіката якості
Елефсінського заводу, виданого при завантаженні палива в танкер Maersk Edgar 14 серпня
2018 року в порту Елефсін (Греція). …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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У громаді на Тернопільщині відновить роботу
потужне підприємство
02.09.2019

У Шумській громаді незабаром з’являться нові робочі місця. Так,
інвестор планує вкласти кошти у відновлення місцевого торф заводу. Про це
повідомив голова громади Володимир Плетюк.
«Працюємо з інвесторами, щодо відновлення роботи Шумського торфозаводу. На
комісії обласної ради погодив прагнення інвестора вкласти в повністю модернізоване
підприємство власні кошти. Обласна комісія винесла позитивне рішення. Хочеться вірити,
що наступного року підприємство, яке вже зареєстроване в громаді запрацює і буде місцем
роботи жителів багатьох Шумщини», – зазначив очільник ОТГ. Раніше в ЗМІ писали, що на
Тернопіллі нішу з виробництва торфобрикетів вдало заповнили сусіди. Ще 2010 р. депутати
Тернопільської облради з тяжкою бідою проголосували за виділення коштів на проектнокошторисну документацію реконструкції Шумського торфобрикетного заводу. Повпредів
тоді вдалося переконати: хоч завод перебуває не в обласній комунальній, а в державній
власності, проте він важливий для економіки області. В результаті з’явився проект
реконструкції підприємства, який пройшов комплексну державну експертизу. Однак для
відновлення роботи власного, казенного підприємства державні органи все не можуть
знайти кошти. А на реалізацію навіть першого етапу реконструкції заводу, що дало б змогу
виробляти 10 тис. т торфобрикетів на рік, знадобиться з десяток мільйонів гривень.
Державний концерн “Укрторф”, який відає цими справами, став скидатися на чемодан без
ручки: і нести важко, і кинути жаль.
Читати повністю >>>
За матеріалами dumay.org.ua

Читайте також: Чому загинув Шумський
торфозавод >>>

Суд анулював спецдозвіл на видобуток торфу
сімейній фірмі нардепа з ОПЗЖ
20.09.2019

Київський окружний адмінсуд задовольнив позов Державної служби
геології та надр щодо анулювання ТОВ «Росток» спеціального дозволу на
видобуток торфу. Таке рішення суд прийняв 16 вересня 2019 року.
«Росток» з 1998 року має спецдозвіл на видобування торфу на Клопотівському
родовищі в Київській області. Термін дії спецдозволу розрахований до 2029 року. В березні
2018 року Департамент державного контролю Держгеонадр провів планову перевірку
«Росток» в ході якої виявив порушення у сфері надрокористування. А саме, не була подана
обов’язкова річна звітність, відсутні необхідні погодження органів влади та інші
порушення. У відведений фірмі місячний строк порушення не були виправлені. Після цього
Держгеонадра зупинили дію спецдозволу і звернулися до суду про його анулювання. Суд
встановив, що після зупинення дії спецдозволу Держгеонадра звернулися до «Росток» з
проханням надати свою позицію в питанні анулювання спецдозволу, але фірма звернення
проігнорувала. Хоча в цей час намагалася виправити деякі порушення, які були виявлені під
час перевірки. Але так як ці порушення не були ліквідовані суд вирішив, що Держгеонадра
має право скасувати спецдозвіл «Росток». ТОВ «Росток» належить Олександру Корху та
Людмилі Качній. Остання – дружина нардепа від «ОПЗЖ» Олександра Качного, про що він
вказав в своїй декларації. Качний очолював Київську обласну раду та був заступником
голови обласної організації «Партії регіонів» коли її очолював Юрій Бойко, співголова
парламентської фракції «ОПЗЖ». Під час головування Качного Київоблрада роздала великі
масиви мисливських угідь людям з керівництва Партії регіонів або з їх оточення.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КАМІННЯ

Компанія «Unigran» — впевнено
дивимося в майбутнє!
02.09.2019

На кінець І кварталу 2019 р. обсяги капітального будівництва
України, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р., виросли на 23,4 %,
індекс будівельного виробництва склав 124,3 %, виконано будівельних
робіт на 26,5 млрд грн.
Така оптимістична статистика вселяє впевненість в подальшій перспективі зростання будівельної галузі України, що дозволить планувати виробничі програми, які з високим
ступенем ймовірності дадуть можливість будівельним компаніям розраховувати на гарні
економічні показники. Плануючи стратегію розвитку і модернізації на 2019 р., керівництво
компанії ТОВ Unigran, спираючись на власний багаторічний досвід лідерства серед
національних виробників гранітного щебеню, взяло до уваги необхідність врахувати ряд
проблемних галузевих питань, які гостро постали за останні роки. Перш за все, це
подолання кризи інфраструктури, вирішення логістичних завдань вантажних перевезень. В
результаті зносу рухомого складу залізниць України сталося різке скорочення обсягів
поставок сировини, що традиційно перевозиться залізничним транспортом, істотно
погіршився стан дорожнього покриття автодоріг загального користування і, як наслідок,
відбулося значне подорожчання сировини, що поставляється споживачам. Не тішить
будівельників України підвищення цін на енергоресурси і паливо, в окрему проблематику
переросли питання кадрового забезпечення підприємств галузі. Приймаючи виклики часу,
в поточному році компанія ТОВ Unigran поповнила свій інвестиційний портфель новими
проєктами, спрямованими на посилення власних логістичних можливостей…
Читати повністю >>>
За матеріалами Unigran

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

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

 ВАПНО

 БУРШТИН

Підраховано суму збитків через незаконний видобуток
бурштину на Житомирщині

УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників
вапнякового каменю за 8 міс. 2019 р.
09.09.2019

За підсумками дослідження було актуалізовано основні галузі
споживання вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх
взаємозв’язок, поділ ринку на кептивний та незалежний.
За результатами дослідження, за 8 місяців 2019 року поставки вапняку залізницею
склали 7,5 млн т, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому у
серпні поставлено 0,8 млн т, що на 16% менше липневого показника і на 27% менше
серпневого показника попереднього року –зростання практично припинилося. Основні
причини різкого спаду поставок у серпні – проблеми з постачанням дизпалива, які
найбільше відобразилися по станціях Скалат, Нігин, Закупне, Херсон. Розподіл
відвантажень в розрізі областей близький до минулого року, виділяється тільки суттєве
зростання частки Херсонської області (зумовлено поставками АрселорМіттал Берислав та
ТБК). Першу трійку серед областей з суттєвим відривом займають Донецька, Тернопільська
та Хмельницька області (разом 84%). Серед областей споживання продовжує лідирувати
Дніпропетровська область (44%). Разом ТОП-3 областей (Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька) споживають залізницею близько 85% вапняку. За 8 місяців галузевий зріз
споживання вапнякового каменю лишається без суттєвих змін. Основними споживачами
вапняку залізницею, як і в цілому на ринку, є підприємства металургійного комплексу.
Також помітною часткою володіють підприємства цементної промисловості та виробники
вапна. Зміни в динаміці поставок вапняку задає металургійна галузь – по ній зростання
склало 3%, що близьке середньому зростанню по всіх поставках. …
Читати повністю >>>
За матеріалами УАВП
 СІЛЬ

Проведено аналіз ринку солі України,
країн СНД та Європи
06.09.2019

Хлорид натрію - хімічна сполука, добре відома людям, навіть далеким
від хімії. Його ми називаємо кухонною сіллю і кожен день додаємо в їжу. Про
це пишуть аналітики компанії Pro-Consulting
Більш того, людський організм не може нормально функціонувати без щоденного
вживання 10-15 грамів солі, а в жарку погоду потреба в ній подвоюється. Завдяки
антибактеріальним властивостям солі, вона широко застосовується для консервування
продуктів харчування. Ну і звичайно, сіль підсилює смак наших страв, забезпечуючи нам
більше насолоди при їх дегустації. Тому сіль є найважливішим харчовим продуктом, але її
застосування не обмежується тільки кулінарною сферою. Ще більше солі використовується
хімічною промисловістю для виробництва різних хлор-лужних сполук, необхідних для
випуску паперу, скла та інших потрібних матеріалів. У зимову пору за допомогою солі
борються з обмерзанням доріг. Також сіль активно застосовується в процесі пом'якшення і
очищення води для промислових і побутових потреб. Проведений компанією Pro-Consulting
аналіз ринку солі в Україні, країнах СНД і Європи показує, що найбільше солі в Європі
використовується для виробництва хлор-лужних сполук і кальцинованої соди - 31% і 27%
від загального обсягу відповідно. На дороги і водопідготовку витрачається 19% і 16% солі.
Всього в світі щорічно видобувається близько 270 млн тонн кухонної солі. Найбільшим її
виробником сьогодні є німецька компанія K+S (30 млн. т в рік), яка придбала цей статус в
2009 році після покупки американської компанії Morton Salt. Великі запаси солі і
можливості по її видобутку є і в Україні. Вони зосереджені в чотирьох соленосних басейнах:
Донецькому, Дніпровсько-Донецькому, Закарпатському та Прикарпатському. Найбільше
розробляється родовище нашої країни - Артемівське, з якого отримують кам'яну сіль
підземним способом видобутку. Крім кам'яної солі, в Україні виробляється виварювальна
сіль з сольових розчинів Дрогобицького, Слов'янського та Новокарфагенского родовищ і
садочна сіль з солоної води озера Сиваш. Криза, що почалася в 2014 році, вкрай негативно
вплинула на виробництво солі в Україні. Великі виробничі потужності залишилися в Криму
і в районі бойових дій на сході країни….
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
Службовців «Артемсолі» підозрюють у привласненні 22 млн
на реконструкції рудника в Соледарі
19.09.2019

Нацполіція проводить досудове розслідування у кримінальному
провадженні за фактом привласнення службовими особами ДП «Артемсіль»
спільно з службовцями ТОВ «Будтехмаш» 22,00 млн грн.
Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 22 серпня. У 2018 р. ДП
«Артемсіль» уклало з ТОВ «Будтехмаш» угоду про реконструкцію рудника імені
Володарського в Соледарі Донецької області на 91,88 млн грн. Йшлося про реконструкцію
копра клітьового підйому та надшахтної будівлі клітьового ствола у блоці з калориферною.
Деталі підряду були невідомі, бо замовник як держпідприємство провів закупівлю без
відкритих торгів і не оприлюднив договір. Слідчі з’ясували, що «Артемсіль» перерахував
ТОВ «Будтехмонтаж» 22,00 млн грн., проте станом на кінець квітня 2019 р. роботи щодо
реконструкції не розпочаті, умови договору не виконані. Східний офіс Держаудитслужби
України проводить фінансовий аудит ДП «Артемсіль», під час якого встановлено
порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема встановлено
порушення строків робіт та факту їх виконання щодо технічного переоснащення діючого
підприємства, реконструкція існуючих об`єктів і споруд виробничого та невиробничого
призначення, підтримання гірничих виробок. Державне бюро розслідувань звернулося до
суду з клопотанням призначити судову експертизу, яку б провели експерти Харківського
НДІ судових експертиз ім. Заслуженого професора M.С. Бокаріуса. Суд клопотання
задовольнив. Маріупольський «Будтехмаш» зі статутним капіталом 21 тис грн. належить
прописаному в окупованій Макіївці Валерію Іщенку, керує ним Наталя Ткаченко. У 2016
році «Будтехмашем» володів та керував донеччанин Сергій Хаджинов. Ще раніше,
принаймні до лютого 2015 року, ця компанія була зареєстрована в окупованому Донецьку,
Хаджинов був лише директором, а володів нею екс-депутат Донецької міськради від Партії
регіонів Олександр Юрін. Юрін також володів збанкрутілим в 2006 р. донецьким ВАТ
«Будмаш» з Олександром Єфімовим і Вікторією Бобковою (дочка «регіонала» Олександра
Бобкова, співзасновника донецького «Оплоту»). А в липні 2014 року, тобто після початку
окупації Донбасу і Криму, заснував донецьку ГО «Мирна ініціатива» з Ігорем Пономаренком
та Ігорем Мартиновим. Раніше Мартинов керував КЗК «Парк культури та відпочинку ім.
О.С.Щербакова м. Донецька», а Пономаренко – донецьким КП «Бюро технічної
інвентаризації». Восени 2014 року за так званої «ДНР» перший став головою міської
адміністрації Донецька, а другий – першим заступником голови, за що обидва були внесені
в базу сайту «Миротворець». У 2018 р. «Будтехмаш» фігурував у кримінальному
провадженні прокуратури Донецької області як одна з фірм, які нібито поставляли
«Артемсолі» суміжні «дублюючі» роботи і послуги.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Через незаконний видобуток бурштину у Житомирській області
державі завдано збитків на понад 900 тис. грн. Про це у відповідь на запит
журналіста УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.
"У Житомирській області площа порушених земель лісогосподарського призначення
становить 374,75 га, (земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні держпідприємств "Білокоровицьке лісове господарство", "Олевське лісове господарство",
"Словичанське лісове господарство" та "Лугинське спеціалізоване лісове господарство").
Загальна сума збитків, завданих державі, становить 951 тис. 800 грн", - йдеться у відповіді.
Повідомляється, що Державною екологічною інспекцією Поліського округу (раніше
Державною екологічною інспекцією у Житомирській області) за результатами проведених
заходів щодо недопущення незаконного видобутку бурштину до адмінвідповідальності
притягнуто 146 осіб на загальну суму штрафів 22 тис. 610 грн. Нараховані збитки завдані
державі на загальну суму 169 тис. 358 грн, які стягнуті в повному обсязі. Нагадаємо, в
Україні через незаконний видобуток бурштину пошкоджено понад 6 тис. га землі.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Від незаконного видобутку бурштину Україна зазнала
збитків у понад 1 мільйон гривень
08.09.2019

Державна екологічна інспекція назвала, яких збитків завдав державі
незаконний видобуток бурштину на Рівненщині та Волині. Про це
повідомляє УНН з посиланням на відповідь інспекції.
Згідно з повідомленням, загальна сума завданих Україні збитків пошкодженням
дерев до ступеня припинення та не припинення росту становить 1 млн 061 тис 580 грн. У
Рівненській області від початку 2019 р. порушено 5823,4 га лісових земель та складено 11
протоколів через незаконний видобуток бурштину. З 2014 по 2018 рік порушено 17 570 га
лісових насаджень та складено 734 протоколів. Як зазначається, загальна площа порушених
земель внаслідок незаконного видобутку бурштину в регіоні становить 6924,8 га,
(Сарненський район - 419, 7864 га; Володимирецький район - 2247,6 га; Дубровицький
район - 3459,87 га; Рокитнівський район - 774,92 га; Березнівський район - 7,4 га;
Зарічненський район - 15, 2 га). На Волині загальна площа порушених земель становить
18,7 га, з яких 2,7 га землі сільськогосподарського призначення (землі запасу сільських
рад), та 16 га землі лісогосподарського призначення (земельні ділянки, що перебувають у
постійному користуванні державних підприємств “Маневицьке лісове господарство” та
“Поліське лісове господарство” Волинського обласного управління лісового та
мисливського господарства). Натомість протягом 2017-2019 років випадків масового
незаконного видобування бурштину на території області не зафіксовано. Нагадаємо,
президент Володимир Зеленський доручив Кабміну до 1 жовтня внести у Раду
законопроект щодо легалізації видобутку бурштину, а ВР – прийняти закон до грудня.
Читати повністю >>>
За матеріалами socportal.info
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Результати діяльності ГМК України
в серпні та за 8 міс. 2019 р.
13.09.2019

За уточненими під час балансової наради в ОП «Укрметалургпром»
даними, у серпні 2019 р. вироблено: чавуну – 1,83 млн т (111% відносно
липня 2019 р.); сталі – 1,94 млн т (109%); прокату – 1,54 млн т (102%).
За 8 місяців 2019 р. вироблено: залізорудного концентрату – 42,44 млн т (106%
відносно аналогічного періоду 2018 р.); агломерату– 21,11 млн т (102%); обкотишів – 14,76
млн т (103%); коксу валового (6% вол.) – 6,87 млн т (96%); чавуну – 13,73 млн т (101%);
сталі – 14,66 млн т (105%); прокату – 12,52 млн т (102%); трубної продукциї – 0,74 млн т
(101%). Станом на 10 вересня 2019 р., з основних діючих виробничих потужностей в
експлуатації знаходяться: 18 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 жовтні
2019 р. прогнозується виробництво основних видів продукції у наступних обсягах: чавуну –
порядку 1,85 млн т, сталі – 1,95 млн.т, прокату – 1,70 млн т.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmetprom.org
Металлургические предприятия Украины октябре
намерены нарастить производство на 3-6%
15.09.2019

Металлургические предприятия Украины намерены в октябре т.г.
нарастить выплавку стали на 5,4% по сравнению с прогнозными
показателями на сентябрь - до 1,95 млн тонн с 1,85 млн тонн.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в пятницу,
план на октябрь предусматривает также рост производства чугуна на 5,7%, до 1,85 млн
тонн с 1,75 млн тонн, и рост выпуска общего проката на 3% относительно прогноза на
сентябрь - до 1,7 млн тонн с 1,65 млн тонн. По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в
январе-августе произведено 42,44 млн тонн железорудного концентрата (106%
относительно аналогичного периода 2018 года), 21,11 млн тонн агломерата (102%), 14,76
млн тонн окатышей (103%), 6,87 млн тонн кокса валового (96%), 13,73 млн тонн чугуна
(101%), 14,66 млн тонн стали (105%), 12,52 млн тонн проката (102%), 740 тыс. тонн
трубной продукции (101%). В августе произведено 1,83 млн тонн чугуна (111%
относительно июля-2019), 1,94 млн тонн стали (109%), 1,54 млн тонн проката (102%). По
состоянию на 10 сентября 2019 года, из основных действующих производственных
мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, восемь из девяти
мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). В августе-2019 на метпредприятия поставлено
около 2,4 млн тонн железорудного сырья (100% относительно июля 2019 г.). По импорту в
августе ЖРС не завозилось. За восемь месяцев 2019 года на отечественные предприятия
поступило около 18,9 млн тонн ЖРС, все - украинского происхождения (94% относительно
аналогичного периода 2018 года). Экспорт ЖРС в августе 2019 года составил около 3,5 млн
тонн (100% относительно июля-2019), за 8 месяцев 2019 года – 27,76 млн тонн (112%
относительно аналогичного периода 2018 года). В августе 2019 года ломозаготовительные
организации заготовили 225 тыс. тонн металлолома (117% относительно июля-2019), весь
объем поставлен на отечественные метпредприятия. На экспорт металлолом не
поставлялся. За восемь месяцев 2019 года из заготовленных 2,143 млн тонн металлолома
(87% относительно аналогичного периода 2018 года) украинским потребителям в качестве
привозного поставлено 2,106 млн тонн (97%), экспортировано 37 тыс. тонн (12%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДФС має претензії до "АрселорМіттал"
9 млрд грн
04.09.2019

Офіс великих платників податків завершив розпочатий 14 травня
2019 року аудит "ArcelorMittal Кривий Ріг", сума претензій становить 9 млрд
грн, повідомив глава офісу Євген Бамбізов, пише "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9
млрд грн", - сказав він на зустрічі з журналістами в Києві в середу. За словами Бамбізова,
основна сума пов`язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням
орендної плати за землю. Окрім цього, серед претензій офісу - робота з підприємствами, які
мають ознаки фіктивних. "Ми готові передати ці матеріали до правоохоронних органів", зазначив глава офісу. "З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки
України, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати і податку на землю, а ми вже
аналізували її і вийшли на кінцевий результат", - додав Бамбізов.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Директором по продажам труб в Украине и
БВиА назначен Андрей Бурцев
09.09.2019

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП объявляет о
назначении директором по продажам труб в Украине, а также на Ближнем
Востоке, Африке и Азии Андрея Бурцева.
К работе на новой должности Бурцев приступил с 1 сентября 2019 г. Теперь, кроме
управления и развития продаж в ближневосточном, африканском и азиатском регионах, в
зону ответственности Бурцева будет входить и коммерческая деятельность ИНТЕРПАЙП на
рынке Украины. Кроме того, г-н Бурцев будет отвечать за реализацию продукции
нефтегазового сортамента на рынке Европы. Андрей Бурцев работает в ИНТЕРПАЙП с 2004
года. Карьерный путь он начал специалистом по продажам труб для нефтегазовой отрасли.
До нового назначения он руководил продажами Компании в регионе БВиА. Андрей окончил
программу подготовки руководителей в Rotterdam School of Management, Erasmus University
(Голландия), а также получил степень магистра делового администрирования в бизнесшколе университета Манчестер (Manchester Business School, Великобритания). ИНТЕРПАЙП
– украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес.
Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов,
размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В
2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 857 тыс. т готовой продукции, в том числе – 189 тыс. т
ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП
работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней
2,17 млрд. грн., что на 14,8% больше по сравнению с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙПа
ІСД вважає холдинг Ахметова оптимальним інвестором
для польського комбінату Huta Czestochowa
09.09.2019

Корпорація ІСД розглядає групу Метінвест як найбільш прийнятний і
перспективний варіант для металургійного комбінату Huta Stali Czestochowa
(Польща), який знаходиться в процесі банкрутства.
Про це заявив голова правління ISD Polska Костянтин Литвинов в рамках нових
пропозицій в судовому процесі по банкрутству польського метпідприємства. При цьому
Литвинов не уточнив нові обставини і вимоги для потенційних інвесторів меткомбінату,
але зазначив, що Метінвест давно цікавиться меткомбінатом. «Вони давно цікавилися
підприємством, були у нас, проводили дью-диліжанс, тому вони мають повне уявлення про
ситуацію», - сказав він. На думку Литвинова, для Метінвеста придбання польського
меткомбінату є логічним продовженням ланцюжка з випуску металургійної продукції, яка
може реалізовуватися на європейському ринку. «Раніше був ланцюжок із Алчевським
меткомбінатом (в даний час знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території,
- ред.). Але в ланцюжку не було гірничорудних підприємств, та й коксохімічний підрозділ
був недостатнім. А у Метінвеста все це є. Тому отримання контролю над цим комбінатом
логічно і є завершенням повного металургійного циклу для поставок продукції в ЄС», переконаний Литвинов. Разом з тим, він не уточнив, чи проводилися додаткові переговори
з ціжї теми з Метінвестом, але зазначив, що відповідна інформація з цього напрямку
спрямована потенційним інвесторам. Голова правління ISD Polska також повідомив, що
очікується рішення суду щодо інвестора Huta Czestochowa, яке, в основному, буде визначати
подальші дії. Також одним з потенційних покупців Huta Czestochowa є китайська компанія
Sunningwell International Polska, яка запропонувала за підприємство 240 млн злотих (≈ $60
млн). Також є ще кілька компаній, які цікавляться меткомбінатом. ІСД підписала договір
купівлі-продажу меткомбінату Huta Czestochowa на початку липня 2005 року. Корпорація
ІСД заснована в 1995 р. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій
підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський
меткомбінат на НКТ, над яким втрачений контроль з кінця 2017 р., а також ДМК,
меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина) і ISD-Huta Czestochowa (Польща). Як повідомлялося,
Московський міськсуд засудив у серпні гендиректора ІСД Олега Мкртчана за до 9 років і
стягнув $3 млрд. Мкртчан був затриманий в Москві 7 лютого 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Фонд групи ICU, який передав людям Ахметова права
вимоги до "Донецьксталі", - на ліквідації
09.09.2019

АТ “ЗНВКІФ “Глорі” повідомило, що прийнято рішення про його
ліквідацію “у зв’язку із недоцільністю подальшого провадження діяльності
Фонду, що склалась виходячи з поточної ситуації ринку активів.
Як писав Finbalance, 27.05.2019 Госпсуд Донецької обл. прийняв до розгляду заяви
фінкомпанії “Приоритет” про заміну нею у порядку процесуального правонаступництва
позивача (АТ «ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна”) в кількох
справах про стягнення заборгованості з групи “Донецьксталь” - №905/2524/17 (125 млн
дол), №905/943/18 (499,7 млн грн та 8 млн дол), №905/2449/17 (122,7 млн грн). Згідно з
судовими матеріалами, у 2017 році ТОВ «Фінансова компанія “Приоритет” викупило в
Сбербанку відповідні права кредитної вимоги та згодом відступило їх для АТ «ЗНВКІФ
“Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна”. Після цього в 2018 році суди
винесли рішення у двох згаданих справах (№905/2524/17 і №905/2449/17) про стягнення
боргів з групи “Донецьксталь” на користь АТ «ЗНВКІФ “Глорі” (набутих, до речі, новим
кредитором з дисконтом близько 90%). У липні 2018 року АТ "ЗНВКІФ "Глорі" - на підставі
договору факторингу №06-07/18 - передало для ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет»
права вимоги до групи “Донецьксталь” на 4,5 млн дол, викуплені у березні-2018 у Фонду
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гарантування з дисконтом 70%. Як зазначалося, ціна прав вимоги за низкою кредитних
договорів, які тоді були відступлені фондом “Глорі” для фінкомпанії “Приоритет”, склала
150 млн грн. У вересні-2018 Госпсуд Донецької області в рамках справи №905/943/18
затвердив мирову угоду між АТ «ЗНВКІФ «Глорі» і компаніями з групи “Донецьксталь”, які
зобов’язалися впродовж місяця погасити відповідну заборгованість (таким же чином
передбачалося врегулювання боргових питань за низкою інших кредитних договорів; як
випливало з судових матеріалів, мирові угоди охоплювали заборгованість на суму як
мінімум 2 млрд грн). У 2019 році ці мирові угоди в українських судах намагався оскаржити
один з іноземних кредиторів групи “Донецьксталь” - East-West United Bank S.A.
(Люксембург), але безуспішно. У судових матеріалах щодо кримінального провадження
№12018100000000439 фігурувала інформація про сукупні права вимоги ICU до групи
“Донецьксталь” на понад 7,5 млрд грн. За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ
«Фінансова компанія «Приоритет» є Кий Сергій Вікторович (був помічником президента
ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, а також нардепом кількох скликань, входив у фракцію Партії
регіонів). Засновниками фінкомпанії значаться ТОВ "Приоритет Інвест" і ТОВ "Полюс
Трейдинг", у засновниках якого в свою чергу фігурує ТОВ "Прайм Холдинг". ТОВ "Прайм
Холдинг" є правонаступником ПрАТ «АРС», яке було припинене в 2015 році та входила в
число засновників компанії «Лемтранс» Р. Ахметова. Група ICU вважається близькою до експрезидента Петра Порошенка. Так, співвласницею ICU до призначення главою НБУ була
Валерія Гонтарева. Інший співвласник групи - Макар Пасенюк - був фінансовим радником П.
Порошенка. У серпні 2018 року група «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського
заявила, що за 190 млн дол придбала до 24,99% акцій кількох вугільних підприємств групи
“Донецьксталь” Віктора Нусенкіса (у т.ч. Шахтоуправління «Покровське» та СвятоВарваринська збагачувальна фабрика). Крім того, у вересні 2018 року повідомлялося, що
група "Метінвест" отримала опціон на придбання 75,01% у співінвесторів, які володіють
рядом підприємств групи "Донецьксталь". У липні-2019 Антимонопольний комітет почав
розгляд справ про концентрацію у вигляді придбання компанією Metinvest B.V.
(Нідерланди, холдингова компанія групи "Метінвест") понад 50% в статутному капіталі
ТОВ "Індастріал коал холдинг" LTD (ICH) і ТОВ "Шахта "Свято-Покровська №3" (Покровск,
Донецька обл.). "Ці концентрації є частиною угоди, метою якої є набуття контролю над
суб`єктами господарювання, що здійснюють діяльність в Україні в сфері видобутку та
реалізації вугілля, що коксується, шахтобудування і ряду інших видів діяльності", зазначалося в повідомленні АМКУ. Згідно з ним, в угоду входить також опосередковане
придбання Metinvest контролю над ПАТ "Автопідприємство "Укрбуд" (Покровск, Донецька
обл.) І ПрАТ" Шахтобудмонтажне управління №1" (Курахово, Донецька обл.). Як повідомив
АМКУ, ці справи відкриті з метою проведення поглибленого дослідження впливу
концентрації на ринки коксівного вугілля, його концентрату, гірничо-шахтного
устаткування і витратних матеріалів для шахт.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компания "Метинвест" январе-июне 2019 г.
сократила прибыль на 39%
16.09.2019

Metinvest B.V. (Нидерланды) в январе-июне 2019 года снизила чистую
прибыль 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408
млн, маржу – на 4 процентных пункта – до 7%.
Выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA
снизилась на 33% – до $890 млн, маржа упала на 7 процентных пунктов – до 15%. Прибыль
от основной деятельности упала на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до $431 млн – на фоне снижения выручки на $361 млн и роста операционных
расходов на $46 млн. Общий EBITDA сократился главным образом в результате сокращения
показателя EBITDA металлургического сегмента на $623 млн, при этом EBITDA
горнодобывающего сегмента вырос на $153 млн, а корпоративные накладные расходы и
элиминации уменьшились на $25 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь
2019 года сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных
средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на
уровне $2,47 млрд. При этом доля горнодобывающего сегмента в общем показателе EBITDA
(до корректировки) в первой половине 2019 года достигла 86%, по сравнению с 46% в
первой половине 2018 года, тогда как доля металлургического сегмента упала до 14% (54%
в первой половине 2018 года). В отчете поясняется, что снижение консолидированного
EBITDA, в основном, обусловлено двумя факторами: снижением средней цены реализации
металлопродукции, что негативно повлияло на продажи собственных полуфабрикатов и
готовой продукции, доходы от перепродажи и вклад металлургического совместного
предприятия; а также ростом затрат в результате: повышения зарплаты
производственного персонала и соответствующих социальных взносов на $96 млн. Кроме
того, произошел рост затрат на сырье на $61 млн, увеличение расходов на транспортные
услуги на $31 млн и рост прочих затрат на $104 млн на фоне роста обесценивания торговой
дебиторской задолженности, увеличения затрат на ремонты и обслуживание, а также
затрат на прочие услуги. В компании отмечают, что данные факторы были частично
компенсированы увеличением объема продаж железорудной продукции, а также
металлопродукции, ростом средней цены реализации железорудного концентрата и
окатышей. Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V.
(Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19
млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51
млрд. Отметим, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММКИ) и
комбинат "Азовсталь" успешно прошли сертификационные аудиты SASO, необходимые для
поставок продукции в Саудовскую Аравию. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба
"Метинвеста". По информации группы, представители компании SGS Ukraine прошли по
цепочке производства стали и листа, проверили документацию на производство металла,
отбор и подготовку проб. "Процедура показала, что на предприятиях соблюдают и
контролируют заявленное качество при изготовлении заказов" - сказано в сообщении. В
"Метинвесте" отметили, что сотрудничество с Саудовской Аравией длится более пяти лет.
"За это время поставили около 65 тысяч тонн листового металлопроката для водных
резервуаров опресненной воды, строительства нефтехранилищ и газопроводов.
Сертификация нужна для новых заказов. После обработки полученных при аудите данных
специалисты выдадут официальное заключение и направят на предприятия сертификаты
соответствия", - сообщили в пресс-службе группы. Кроме этого, ММКИ успешно прошел
надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и
национального стандарта ДСТУ ISO 9001:2015. Его проводили эксперты Органа по
сертификации TUV SUD. Аудиторы проверили выполнение требований стандартов,
соблюдение технологии производства продукции, управление документацией,
компетентность сотрудников, порядок постановки целей в области качества и их
выполнение, а также реализацию принципов риск-менеджмента. "Предварительная оценка
экспертов TUV SUD - система менеджмента качества комбината соответствует требованиям
двух стандартов, и аудиторы в своих отчетах будут рекомендовать продлить действие
сертификатов еще на один год", - отмечают в компании. "Метинвест" – крупнейший горнометаллургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в
Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными
акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смартхолдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ЧАО «Запорожкокс» увеличил
производство

Производство агломерата на ЮГОКе
в августе сократилось на 16%
04.09.2019

В августе 2019 года на Южном горно-обогатительном комбинате
сократилось производство агломерата. Об этом сообщает пресс-служба
предприятия, передает uaprom.info
В августе 2019 года ЮГОК произвел 1 046,6 тыс. тонн концентрата, что на 0,7%
больше показателя августа 2018 года. Производство агломерата сократилось на 16,3% – до
87,6 тыс. тонн. При этом в январе-августе 2019 года на Южном ГОКе производство
концентрата увеличилось на 2,7% – до 8 365,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. Объем производства агломерата снизился на 17% – до 877,4 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Запорожский железорудный комбинат наращивает
добычу железной руды

Компания "Метинвест" отчитался о покупке 49% акций
завода Абрамовича за $11 миллионов
16.09.2019

18.09.2019

Запорожский железорудный комбинат в январе-августе т.г., по
оперативным данным, нарастил добычу железной руды на 4,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 3,090 тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в августе
добыто 393 тыс. тонн руды. Как сообщалось, ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной
руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн тонн (в 2017 году - 4,503 млн тонн)
с содержанием железа в руде 60,91%, потребителям отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн
продукции. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные
месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.
Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в
Украине - меткомбинату "Запорожсталь". По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная
численность работников комбината составляла 4,743 тыс. чел. Основными акционерами
ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%,
чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суди за півроку скасували податкові донарахування для
ГЗК Ахметова на 1 млрд грн
19.09.2019

Дніпропетровський окружний адмінсуд 11 вересня задовольнив
позов ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” до Офісу
великих платників податків ДФС (в справі №160/4394/19).
Окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував податкове повідомленнярішення №0000644615 від 12.02.2019, яким для позивача було збільшено суму грошового
зобов`язання з податку на прибуток на суму 106,1 млн грн (у т.ч. штрафні санкції в розмірі
35,4 млн грн). 9 вересня цей же суд задовольнив позов ПрАТ “Північний гірничозбагачувальний комбінат” до Офісу великих платників податків ДФС (в справі
№160/4329/19), визнав протиправним та скасував податкове повідомлення-рішення
№0000544618 від 01.02.2019 про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на
прибуток на 112,8 млн грн (в т.ч. 75,2 млн грн за основним платежем та 37,6 млн грн за
штрафними санкціями). Як писав Finbalance, 17.07.2019 Дніпропетровський окружний
адмінсуд задовольнив позов ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” до
Офісу великих платників податків ДФС (у справі №804/4663/18) та скасував низку
податкових повідомлень-рішень від 22.02.2018, у т.ч.: №0001384618 про збільшення суми
грошового зобов`язання за податком на прибутком на 486,2 млн грн (у т.ч. за податковими
зобов`язаннями - 329,4 млн грн, за штрафними санкціями - 156,9 млн грн); №0001544621 про податкове зобов`язання з ПДВ на 23,4 млн грн та штрафні санкції в розмірі 11,7 млн
грн. 05.08.2019 Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ПрАТ
“Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” до Офісу великих платників податків ДФС
(у справі №160/4474/19) і скасував податкове повідомлення-рішення №0000534615 від
01.02.2019 на 83,1 млн грн, з яких 55,4 млн грн - збільшення податкового зобов`язання, а
27,7 млн грн - штрафи. Крім того, 04.07.2019 Третій апеляційний адмінсуд задовольнив
позов ПрАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” до Офісу великих платників
податків ДФС у справі №804/729/17 та скасував податкові повідомлення-рішення:
№0000285103 від 20.01.2017 про збільшення суми грошового зобов`язання з ПДВ в частині
20,5 млн грн основного платежу і 10,2 млн грн штрафних санкцій; №0000295103 від
20.01.2017 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на прибуток в частині
42,1 млн грн за основним платежем і 10,5 млн грн штрафних санкцій. 06.03.2019
Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ПрАТ "Центральний гірничозбагачувальний комбінат" до Офісу великих платників податків ДФС у справі
№804/8816/16 та скасував кілька податкових повідомлень-рішень від 21.07.2016, якими
підприємство було: зобов’язано сплатити ПДВ в розмірі 18,3 млн грн і застосовано штрафні
санкції в розмірі 9,2 млн грн; збільшено суму грошового зобов’язання за ПДВ із вироблених
в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 19,2 млн грн; збільшено суму грошового
зобов’язання за податком на прибуток в розмірі 80,3 млн грн. 05.02.2019 Третій
апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих
платників податків ДФС та залишив без змін рішення Дніпропетровського окружного
адмінсуду від 16.04.2018 (в справі №804/694/18), яким частково було задоволено позов
ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” та скасовано податкові повідомленнярішення, у т.ч.: №0010491406 від 17.11.2017 на загальну суму 31,7 млн грн; №0010501406
від 17.11.2017 на загальну суму 0,7 млн грн; №0000912200 від 13.02.2018 на загальну суму
40,4 млн грн. Згідно з матеріалами Третього апеляційного адмінсуду від 16.04.2019, в
рамках справи №160/7889/18 ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"
оскаржує ще низку податкових повідомлень-рішень. Вони пов’язані з актом податкової
перевірки №175/28-10-46-17/00190977 від 27.12.2017 в частині встановлених
податківцями порушень підприємством ПрАТ "ЦГЗК" низки положень Податкового кодексу
щодо заниження податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами за 2015
р. - І півріччя 2017 р. на загальну суму 495,9 млн грн. Крім того, Донецький окружний
адмінсуд розглядає справу №805/4068/18-а за позовом ТОВ "Метінвест-Ресурс" до Офісу
великих платників податків ДФС про визнання протиправним та скасування податкового
повідомлення-рішення №0002362200 від 18.05.2018 про збільшення суми грошового
зобов`язання з податку на прибуток на 335,1 млн грн та податкового повідомленнярішення №0001054708 від 21.02.2018 про зменшення суми від`ємного значення об`єкта
оподаткування податком на прибуток на суму 10 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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В августе коксохимический завод «Запорожкокс» произвел 70,9 тыс.
тонн доменного кокса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия,
передает портал uaprom.info
По данным пресс-службы, производство в августе 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года выросло на 6,2 тыс. тонн. С января по август 2019
года произведено 550,8 тыс. тонн доменного кокса, что на 6 тыс. тонн больше аналогичного
периода минувшего года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", приобрела
49,37% акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") за $11 млн.
Официально приобретение состоялось в августе 2019 г. "В августе группа приобрела
долю в размере 49,37% в Днепровском КХЗ, украинском производителе металлургического
кокса с производственной мощностью около 700 тыс. тонн в год за $11 млн", – сказано в
отчетности. При этом напоминается, что в январе группа приобрела долю в размере 23,71%
в "Южкоксе", украинском производителе металлургического кокса с производственной
мощностью около 600 тыс. тонн в год, за $30 млн. В апреле Антимонопольный комитет
после нескольких лет рассмотрения одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО
"Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ")
при соблюдении ряда дополнительных обязательств. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Первинною профспілковою організаціэю ДП «ГИПРОКОКС»
було проведено звітно-виборну конференцію
19.09.2019

В середу, 18 вересня Первинною профспілковою організаціэю ДП
«ГИПРОКОКС» було проведено звітно-виборну конференцію відносно
діяльності за 5 попередні років.
У звіті що було оголошено керівником профкому Ковальовим Володимиром
Миколайовичем, який очолював профком 30 років, знайшли відображення всі аспекти
діяльності профспілки, з пріоритетом аналізу умов виконання Колективного договору
підприємства, який впродовж останніх 6 років займає перше місце серед профспілкових
організацій даної групи гірничо-металургійного комплексу України. Тому не випадково
робота профкому делегатами конференції була визнана з оцінкою «Добре», що підтвердила
Голова Харківського обласного комітету цієї профспілки Подать Лариса Іванівна, яка була
присутня на конференції. Також на конференції були підтверджені повноваження обраних
голів профбюро підрозділів, обрано склад профкому, а також таємним голосуванням –
голова профкому – з 3-х кандидатур, які було включено до списку голосування. Головою
профспілкової організації ДП «ГИПРОКОКС» стала Мігланс Олена Олександрівна, провідний
інженер відділу зовнішньо-економічних зв’язків та підготовки тендерів. За її кандидатуру в
ході таємного голосування віддали свої голоси 70 % делегатів, які були присутні на
конференції. Мігланс Олена Олександрівна доповіла про планові завдання, що стоять перед
членами профспілки підприємства, які вона передбачає, та заходи, направлені на їх реальне
втілення, що було позитивно сприйняте делегатами, які в свою чергу висловили новому
профспілковому лідерові побажання успіху у діяльності в процесі соціального партнерства
між профспілкою та адміністрацією підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «ГИПРОКОКС»

Читайте також: ДП «ГИПРОКОКС» відзначає
свій ювілей 90-ліття від дня застування >>>

Олігарх Рінат Ахметов, ввівши в оману АМКУ,
монополізував цілу галузь
20.09.2019

У 2019 р. «Метінвест» Ріната Ахметова та нардепа «Опозиційного
блоку» Вадима Новинського став власником п’яти із восьми коксохімічних
заводів, розташованих на підконтрольній Україні території.
Така монополізація галузі відбувалась фактично із введенням в оману членів
Антимонопольного комітету. Про це йдеться у розслідуванні «Монополіст «під
прикриттям» авторства Надії Бурдєй в рамках спільного проекту програми «Схеми:
корупція в деталях», видання «Українська правда» та ГО «Центр протидії корупції». До
Революції гідності «Метінвест» володів «Авдіївським коксохімічним заводом»,
«Металургійним комбінатом «Азовсталь» та «Запоріжкоксом». Натомість, «Дніпровський
коксохімічний завод» та «Южкокс» тоді належали російському олігарху Роману
Абрамовичу. Намір придбати один із заводів Абрамовича, «Дніпровський коксохімічний
завод», холдинг Ахметова та Новинського виявив ще наприкінці 2014 року. Тоді компанія
Private Limited Liability Company Metinvest B.V. звернулася до Антимонопольного комітету з
проханням надати дозвіл на купівлю цього коксохіму. Щоб погодити продаж акцій заводу,
АМКУ три роки вивчав коксохімічний ринок України. І лише у 2018 році попередньо
відмовив «Метінвесту», оскільки, за висновками комітету, така концентрація могла
призвести до монополізації ринку. Але попри попередню відмову, в структурі власності
«Дніпровського коксохімічного заводу» почалися зміни на рівні кіпрських компанійзасновників заводу. Так, серед акціонерів фірм на Кіпрі з’явилися люди з оточення Вадима
Новинського, бізнес-партнера Ахметова по холдингу «Метінвест». «Тобто, у 2018 році,
попри попередню відмову АМКУ – «Метінвест» таки отримав контроль над коксохімом», –
йдеться в розслідуванні. Вже згодом Антимонопольний комітет у квітні 2019-го року між
двома турами президентських виборів таки дозволив «Метінвесту» купити частку 49,37%
цього підприємства, тобто фактично вже після того, як Ахметов та Новинський неофіційно
туди зайшли. При цьому, члени Антимонопольного комітету дали добро «Метінвесту» на
купівлю акцій заводу, базуючись на тому, що це не призведе до монополізації ринку,
оскільки у компанії достатньо конкурентів. Серед основних конкурентів був наведений
коксохімічний завод «Южкокс». Втім, як показало журналістське розслідування, АМКУ не
звернуло уваги, що ще з січня 2019 року компанія Ріната Ахметова та Вадима Новинського
Metinvest B.V. вже належало 24,9% акцій кіпрської компанії Dashuria Ltd., якій належить
коксохімічний завод «Южкокс». Інші 75% акцій Dashuria Ltd записані на компанії, які також
пов’язані з олігархом Ахметовим та його бізнес-партнером Вадимом Новинським, йдеться в
розслідуванні. У коментарі «Схемам» щодо неповідомлення АМКУ про купівлю частки
«Южкоксу» холдинг Ахметова та Новинського заявив журналістам, що «Метінвест» придбав
лише частку, що не становить 25% і «не забезпечує жодних контрольних чи блокуючих
прав групі «Метінвест» як акціонеру». При цьому, сам Вадим Новинський у стінах
парламенту не захотів коментувати журналістам факти купівлі і решти акцій компанії на
пов’язаних із ним осіб. У той же час, в АМКУ переконують, що не знали про концентрацію
«Метінвестом» частки в «Южкоксі». …
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ в рамках
мирового соглашения по долгам "Приватбанка"
09.09.2019

АО "НЗФ" досрочно выполнило обязательства перед НБУ по мировому
соглашению, погасив задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирование в сумме, равной залогового имущества завода.
В мае 2018 г. НБУ подал в Хозсуд Днепропетровской обл. исковое заявление об
обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод
ферросплавов". Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств АО КБ
"Приватбанк" по кредиту рефинансирования. 28 августа 2019 г. Хозсуд Днепропетровской
обл. утвердил мировое соглашение между НБУ и АО "Никопольский завод ферросплавов".
АО "Никопольский ЗФС" обязывался погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту
рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества. В 2018 г.
НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского
(финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей
на общую сумму ≈ 10 млрд грн. Цель – обеспечить погашение кредитов рефинансирования,
которые Национальный банк выделил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.
В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.
Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на
предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из
которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в
органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Будет рост экономики, будет и рост
заработных плат
15.09.2019

Под председательством гендиректора АО «Никопольский завод
ферросплавов» 3 сентября Владимира Куцина состоялось оперативное
совещание с руководителями структурных подразделений.
Основной темой для встречи было подведение итогов работы предприятия в
августе, обсудили также уровень заработных плат и кадровый баланс, коснулись темы
нарушений трудовой дисциплины. Но все же мейнстримом в разряде новостей не только
для нашего завода, но и для всех сотрудников отрасли по-прежнему остается проведение
мирной акции по отстаиванию интересов промышленных предприятий в связи с
вступлением в новый энергорынок. «В целом завершили производственную программу
августа без существенных замечаний и отклонений, – в ходе доклада отметил и. о.
начальника ПТО Андрей Бирченко. – Все производственные задания подразделения
выполнили. Завод уже второй месяц продолжает работать в новых условиях рынка
потребления
электроэнергии.
Контроль
выполнения
графика
потребления
электроэнергии удовлетворительный. Отклонение составляет не более 1% от суточного
почасового графика. Из-за отсутствия реализации на 5 тысяч тонн нарастили остатки
готовой продукции на напольных складах завода. По загрузке производства в сентябре:
план сохраняется на уровне августа – 62 тысячи тонн товарных ферросплавов. Отгрузка
товарных ферросплавов в сентябре на данный момент на уровне 36800 тонн, что на 25 000
тонн меньше выпускаемых объемов. Готовимся размещать продукцию на напольных
складах». Итоги работы завода за август: при плане 62000 т выплавлено 62312 т
ферросплавов, 12015 т малофосфористого шлака. По иным видам продукции произведено
280 т флюсов, 2318 т электродной массы, в т.ч. товарной – 265 т, 143141 т агломерата, в т.ч.
товарного – 16012 т, шлакощебеночной продукции 72476 т, 906 т вторичного марганцевого
сырья, 350 т смеси шлакометаллической и 33136 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов
составила 57126 т, из них 39000 т в контейнерах. «Действительно в августе практически
все производственные показатели выполнены, но на перспективу есть ряд серьезных
вопросов, которыми мы занимаемся вплотную, – отметил генеральный директор. – В
минувшем месяце не выполнен план по отгрузке товарной продукции ЦВПФП, что было
обусловлено отсутствием подвижного состава и не слаженной работой железной дороги. Со
своей стороны я иду навстречу в плане обновления кадрового состава, по вопросам
повышения заработных плат. И в свою очередь ожидаю, что в этом вопросе будут
подвижки». Далее предметно остановились на вопросах заработных плат. Так, по итогам
августа по ЦПФ уровень средней заработной платы составил 16610 грн. По результатам
трудового соперничества заработок плавильщика 7-го разряда на печи-победительнице
составил 29 521 грн., а в целом среди всех плавильщиков 7-го разряда – 25724 грн. «Если
брать в среднем, то зарплата в ЦПФ соответствует уровню других металлургических
предприятий, – отметил Владимир Семенович. – А в целом по заводу уровень средней
зарплаты несколько ниже – 14 237 грн. И эту работу мы не прекращаем, все, что в наших
силах, делаем. Учитывая, что с назначением нового правительства в стране оперативно
происходят кардинальные изменения, то и мы ожидаем позитивных сдвигов. Так, в 2020
году ожидается рост экономики на уровне 5%, планируют отказаться от программы МВФ (о
новых назначениях и важных законодательных инициативах нового правительства
читайте на стр. 6-7). Начала работу сессия ВРУ, много первоочередных, принципиально
важных законов для жизни страны на рассмотрение депутатов подал Президент. Уверен,
что он будет поднимать эти важные вопросы, и понимает всю меру ответственности. В
свою очередь, если будет рост экономики, конечно, будет и рост заработных плат». ...
Читать полностью >>>
По материалам UkrFA

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Комбинат "Запорожсталь" сократил
выплавку стали на 2,1%
02.09.2019

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» в январеавгусте 2019 г. сократил выплавку стали на 2,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. — до 2 млн 691,2 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, на который ссылается fixygen, в
понедельник, производство проката за восемь месяцев года сократилось на 6,3% — до 2
млн 262,8 тыс. тонн, чугуна на 3% — до 2 млн 844,7 тыс. тонн. В августе произведено 393,9
тыс. тонн чугуна, 350,9 тыс. тонн стали, 290,3 тыс. тонн проката. Как сообщалось, снижение
производства в июле было связано с раздувкой доменной печи №2 после капитального
ремонта, инвестиции в который составили более 200 млн грн. «Запорожсталь» в 2018 году
нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом — до 3 млн 537,4 тыс. тонн,
стали на 4,6% — до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна — на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам mig.com.ua
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Днепровский меткомбинат, входящий в «ИСД», по итогам январяавгуста 2019 г. увеличил выпуск проката, по оперативным данным, на 6,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. — до 1,749 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за восемь месяцев текущего года ДМК
нарастил выплавку стали на 5,9% — до 1,726 млн тонн, но снизил чугуна — на 5,9%, до
1,555 млн тонн. В августе ДМК произвел 171 тыс. тонн проката, 168 тыс. тонн стали, 169
тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце — 205 тыс. тонн проката, 197 тыс. тонн
стали, 170 тыс. тонн чугуна. Напомним, хотя официально ДМК принадлежит Корпорации
«ИСД», фактически оно контролируется Ринатом Ахметовым, в начале нынешнего года в
пользу Ахметова отошел доменный цех предприятия. Сейчас комбинат пребывает в стадии
банкротства, что привело к определенному напряжению в социальной сфере предприятия.
Кроме того, нарекания каменчан вызывает экологическая политика ДМК – выбросы стали
едва ли не ежедневными, возле комбината в центре города образовался самый настоящий
смог. Именно из-за экологии на ДМК власти Каменского намерены уже завтра поднять для
промышленных предприятий налог на землю с 4% до 6%.
Читать полностью >>>
По материалам lcity.dp.ua
На «Азовсталі» завершено другий етап модернізації
системи освітлення цехів
09.09.2019

На металургійному комбінаті «Азовсталь» Групи Метінвест компанія
ДТЕК ЕСКО виконала другий етап програми з підвищення ефективності
системи освітлення. Про це повідомляє SCM
Встановлені майже 4 тисячі нових LED-світильника економлять 80% електроенергії,
забезпечуючи більший рівень освітленості в трьох цехах. Повністю замінено освітлення на
стелях, підкранове, а також освітлення всіх прольотів інспекторських стелажів конвертерного і товстолистового цехів. Там встановлено 2724 енергозберігаючих світлодіодних
світильників з оптикою. Також встановлено 1049 LED-світильників у великосортовому
прокатному цеху. «Програма з реконструкції освітлення дає реальний результат – ясно,
безпечно, економічно. Співробітники вже оцінили покращення освітленості. В майбутньому
програма торкнеться рейкобалочного, вапняно-випалювального цехів, цеху утилізації
залізовмісних шламів та інших структурних підрозділів меткомбінату. Це правильна
тенденція в форматі світового тренду енергозбереження. Завдяки цьому проекту робочі
місця наших співробітників стануть комфортніше та безпечніше», — зазначив генеральний
директор МК« Азовсталь» Енвер Цкітішвілі. «Нові світильники допоможуть «Азовсталі»
додатково зберегти 40 тис. МВт•год електроенергії на рік на суму 74,6 млн грн. Даний обсяг
економії еквівалентний зниженню викидів в атмосферу на 35,8 тис. т СО2. Ми інвестували в
цей проект і виконали його під ключ, взяли на себе всі ризики і гарантували досягнення
економії електроенергії. Ми підійшли до проекту комплексно – не просто замінили
світильники на нові, а в цілому перепроектувати систему освітлення, оновили кабельні
мережі та щитові. Додатковим ефектом наших проектів є підвищення промислової безпеки,
комфорт для співробітників, поліпшення екологічних показників», — сказав директор
ДТЕК ЕСКО Сергій Чулков. Нагадаємо, проект з реконструкції освітлення на меткомбінаті
«Азовсталь» почався з транспортно-оздоблювального відділення конвертерного цеху, де в
березні 2019 року було встановлено 553 енергоефективних світильника.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
МК «Днепроспецсталь» в январе-августе сократила
выпуск стали на 13,7%
19.09.2019

Электрометаллургический комбинат «Днепроспецсталь им. А. Н.
Кузьмина» в январе-августе сократил производство стали на 13,7%, до 145,7
тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Выпуск проката за восемь месяцев уменьшился на 9,9%, до 101,3 тыс. т, по
сравнению с январем-августом 2018 г. Выпуск товарной продукции в денежном выражении
в январе-августе упал на 13,1%, до 5,7 млрд грн, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Рентабельность завода – отрицательная. «Днепроспецсталь» в
августе нарастила производство стали на 5,1%, до 19,7 тыс. т, по сравнению с предыдущим
месяцем. Выпуск проката вырос на 1,6%, до 13,7 тыс. т, по сравнению с июлем. Выпуск
товарной продукции в денежном выражении в августе вырос на 3,4%, на 696,01 млн грн, по
сравнению с предыдущим месяцем. В 2018 г. «Днепроспецсталь» сократила производство
стали на 4,5%, до 247 тыс. т, по сравнению с предыдущим годом. Выпуск проката упал на
3,9%, до 162,6 тыс. т. Металлургический комбинат «Днепроспецсталь» – единственный
производитель сортовой нержавеющей стали в Украине. Компания выпускает сортовой
прокат и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной стали, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. Завод
экспортирует продукцию в 60 стран мира. 74,6% акций предприятия принадлежит трем
кипрским компаниям: Wenox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%) и Boundryco Ltd
(11%). СМИ связывают их с группой «Приват».
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ММК им. Ильича к 2020 году выйдет на
производство 2,5 млн т г/к проката
19.09.2019

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им.
Ильича) намерен к 2020 году выйти на производство 2,5 млн т
горячекатаного проката в год, сообщает gmk.center
Из них 1,5 млн т высококачественных тяжелых горячекатаных рулонов будет
доступно на свободном рынке. Сегодня листопрокатный цех «1700» производит 1,3 млн т
горячекатаного проката в год. «Вся продукция сертифицирована по евростандартам и
ориентирована в основном на экспорт», – сообщил «Метинвест». На данный момент ММК
им. Ильича проводит модернизацию листопрокатного цеха «1700» стоимостью $110 млн.
Поставщиком оборудования и технологий выступила компания Primetals Technologies
Austria. Реконструкция листопрокатного цеха началась в 2018 г. На первом этапе ввели в
эксплуатацию новую нагревательную печь и установили большегрузную моталку. Это
позволило увеличить массу рулонов до 16,5 т (до реконструкции – 9,5 т). На втором этапе
комбинат монтирует два новых окалиноломателя, черновую клеть, промежуточное
перематывающее устройство «coilbox» и другое технологическое оборудование. Комбинат
также выполняет усиление и модернизацию блока чистовых клетей прокатного стана
«1700». Модернизацию листопрокатного цеха планируют завершить осенью 2019 года,
после чего стартуют испытания оборудования. Обновленный листопрокатный стан «1700»
позволит увеличить вес рулонов почти в 3,5 раза – до 27 т (по сравнению с продукцией,
выпускаемой до реконструкции стана), а в перспективе – до 32 т. Минимальная толщина
проката, выпускаемого по евростандартам, уменьшится с 1,8 до 1,2 мм, при этом объем
производства увеличится. …
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

Держегонадра без аукціону віддали родовище
золота недосвідченій фірмі дзюдоїста

Глава правления Alumeta Group в Польше встретился с
представителями бизнеса и Президентом Украины
03.09.2019

Глава правления Alumeta Group Сергей Шапран в Польше встретился
с представителями бизнеса двух стран и президентом Владимиром
Зеленским. Об этом сообщает БРАЗ
В Варшаве 30 августа прошёл закрытый бизнес-ужин с участием президента
Украины Владимира Зеленского и представителей украинского и польского бизнеса. Среди
представителей украинского бизнеса был глава правления группы Alumeta Group Сергей
Шапран. На встрече обсуждались вопросы развития законодательных актов, которые
регулируют отношения между странами, вопросы экономического сотрудничества и в
частности - отношения между украинскими и польскими компаниями. По словам главы
правления Alumeta Group Сергея Шапрана, ужин прошёл в душевной обстановке, а разговор
с президентом и представителями бизнеса был предельно откровенным и конструктивным. Alumeta Group благодарит за организацию встречи Ассоциацию украинского бизнеса в
Польше, президента Владимира Зеленского за уделённое общению время и Ярослава
Романчука, управляющего партнера EUCON Legal Group.
Читать полностью >>>
По материалам БРАЗ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

11.09.2019

Голова Державної служби геології та надр Олег Кирилюк підписав
наказ про надання ТОВ «Ліра майн мінералз» спеціального дозволу на
видобуток руд золота в Кіровоградській області.
Відповідний наказ №325 було підписано 4 вересня. Спецдозвіл передбачає надання
на 15 років в користування Клинцівське родовище (Центральна та Губівська ділянки).
Спецдозвіл виданий без проведення аукціону за пунктом Порядку надання спецдозволів на
користування надрами, що передбачає, що заявник за власні кошти здійснив апробацію
затверджених даних георозвідки. З реєстру ДНВП «Геоінформ України» відомо, що з 90-х
років на різних ділянках Клинцівського родовища вели геологорозвідувальні роботи
державні підприємства. «Ліра майн мінералз» було зареєстроване в Києві в жовтні 2018 р.
Фірма записана на мешканця Ужгорода Діброві Владислава Володимировича. Людина з
таким ПІБ 1992 року є майстром спорту з дзюдо, активний учасник професійних змагань.
Відмітимо що Федерацію дзюдо України очолює екс-голова податкової Роман Насіров,
якого зараз судять за оборудки у ПАТ «Укргазвидобування». В Реєстрі оцінки впливу на
довкілля «Ліра майн мінералз» заявила, що геологорозвідувальні роботи були проведені ще
в 1994-1996 роках, а видобуток пройде на Центральній ділянці родовища, яка розташована
в 10км напівденний схід від Кропивницького. Площа 461 га. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ІНШЕ

Австралійці відвідали виробництво
філій ОГХК
16.09.2019

Партнери з компанії Mineral Technologies оглянули встановлені
сепаратори власного виробництва на фабриці кар’єру №9 філії «ІГЗК», а
також кар’єр та фабрику філії «ВГМК» з метою поглиблення співпраці
10 та 12 вересня представники одного з найбільших виробників збагачувального
обладнання у світі Mineral Technologies (Австралія), а саме - менеджер з розвитку бізнесу
Dale Kenneth Henderson та технолог компанії Craig Anthony Vadeikis Machunter, здійснили
візит у відповідь на виробництва філій «ІГЗК» та «ВГМК» після того, як керівництво ОГХК
відвідало компанію та її виробництво у Австралії у червні цього року. Нагадаємо, компанія
придбала у австралійців 8 модулів різних типів гвинтових сепараторів на суму 29 млн грн,
що дозволило цього року фактично побудувати нові виробничі потужності на фабриці
кар’єру №9 у досить стислі терміни. У червні обладнання прибуло на філію, а у липні воно
вже вдало пройшло першу апробацію. За словами заступника головного інженера філії
«ІГЗК» Андрія Іванченка, який супроводжував гостей, наших партнерів, перш за все,
цікавили схема та якість монтажу нових сепараторів. Вони залишились задоволеними
зробленою іршанськими спеціалістами роботою та рівнем готовності фабрики до запуску.
На філію «ВГМК» гості завітали, щоб ознайомитися з особливостями видобутку та
збагачувального виробництва. Австралійців було запрошено, щоб вони оцінили можливу
участь у проекті з будівництва фабрики з переробки лежалих хвостів у Вільногірську. Як ми
писали, на філії особливо гостро стоїть питання дефіциту земельних площ під розробку, які
продовжили б життя комбінату. Поки вирішується це питання, ОГХК має плани побудувати
на філії фабрику з переробки «хвостів». Це забезпечить безперервність роботи філії до того
часу, поки вирішиться питання виділення землі. «Ми хочемо залучити фахівців Mineral
Technologies, як одного зі світових лідерів у сфері виробництва устаткування для
гірничодобувної промисловості, для реалізації і більш дрібних проектів, націлених на
поліпшення технологічних показників на діючій фабриці», - висловлює свої очікування від
співпраці з австралійцями головний інженер філії «ВГМК» Олексій Рябінін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ОГХК
Обладнання із забезпечення зберігання й газифікації
рідкого кисню введено в експлуатацію
18.09.2019

В системі енергоменеджменту ТОВ “ЗТМК” розроблено й впроваджено
енергоефективний проект «Консервація дільниці виробництва азоту та
кисню з переходом на закупівлю газів (рідких): азот і кисень».
Під час реалізації проекту змонтовано обладнання, яке забезпечить зберігання й
газифікацію рідкого кисню. На правах оренди обладнання надане компанією «Елме Мессер
Україна», і воно згідно з досягнутими домовленостями до 2023 р. буде експлуатуватися на
промисловому майданчику ТОВ “ЗТМК”. Як підтвердив керівник цього проекту від «Елме
Мессер Україна» Ярослав Мудрак, оренда кріогенного обладнання - це не тільки його
експлуатація, а ще й постійний контроль зі сторони орендодавця за технічним станом,
своєчасне обслуговування, моніторинг кількості продукту та своєчасне заправляння
обладнання рідким киснем. Тобто компанія «Елме Мессер Україна» самостійно залежно від
потреби ТОВ “ЗТМК” планує й виконує заправку ємності, яка входить до системи зберігання
і газифікації. Завдяки реалізації цього проекту фактична потреба в електричній енергії на
дільниці виробництва технічних газів цеху №12 зменшилася з 523 тис. кВт•год у місяць до
36 тис. кВт•год щомісячно. Таким чином, після впровадження електроенергія на дільниці
витрачається лише на побутові й ремонтні потреби, що значно впливає на
енергоефективність виробництва технічних газів у цілому. Також слід зазначити, що зі
зміною технології газифікації рідких кисню й азоту змінилася в меншу сторону й кількість
технічних газів, які споживаються на виробництві. Це досягнуто завдяки зменшенню
технологічних втрат рідкого кисню для його виробництва та зберігання. Реалізація цього
енегоефективного проекту не є заслугою тільки групи енергоменеджменту відділу
головного енергетика. Разом з нами над впровадженням усіх етапів працювали спеціалісти
кількох підрозділів комбінату. Зокрема це працівники цеху №12 - старший майстер Дмитро
Монастирний, заступники начальника цеху Вячеслав Гайсінський і Анатолій Останін,
старший електрик Олександр Мартинюк. Під керівництвом заступника начальника цеху
№2 Олександра Лебідя здійснювалися основні монтажні та підготовчі роботи, начальник
служби будівництва, технічного нагляду й ремонтів Сергій Фенін керував будівництвом,
цех №11 виконував електромонтажні роботи, спеціалісти проектно-конструкторського
відділу під керівництвом начальника бюро Наталі Андрієнко розробляли проектну
документацію й здійснювали її постійне корегування. Правову допомогу забезпечив
юрисконсульт юридичного відділу Олександр Криворучко, провідний інженер управління
постачання Олена Мец організувала своєчасну поставку рідких газів. Окремо дякуємо
начальнику цеху №12 Володимиру Павленко за безпосередню участь у реалізації усіх
етапів. Впровадження таких заходів з енергоефективності в режимі проектного
менеджменту з організацією команди фахівців різних напрямів дають на виході значущий
та швидкий ефект, що є мотиваційним фактором для впровадження інших проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЗТМК
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Сергей Тигипко споткнулся о
«Слугу народа»
18.09.2019

Зе!депутат Валерий Колюх лоббирует запрет разработки Тарасовского
месторождения ильменитовых руд в Киевской области. Компания может иметь
отношение к экс-главе Приватбанка Сергею Тигипко.
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Валерий Колюх направил
премьер-министру Алексею Гончаруку и главе комитета ВР по вопросам экологической
политики и природопользования Олегу Бондаренко депутатские запросы с названием: «О
правомерности получения разрешительных документов ООО «Рутил-ильменитовая
компания» на разработку Тарасовского месторождения песков циркон-рутил-ильменита на
территории Володарского р-на, что может привести к катастрофическим экологическим
последствиям в Киевской области». Сославшись на обращение к нему избирателей, а также
Белоцерковский и Володарский райсоветы (Колюх был избран в Раду по мажоритарному
округу №92 в Киевской области, охватывающему указанные районы), Колюх подверг
критике планы лицензиата начать разработку Тарасовского месторождения. Согласно
данным из обнародованного в июле сообщения ООО «Рутил-ильменитовая компания» о
планируемой деятельности, которая подлежит оценке воздействия на окружающую среду,
делать это предполагается карьерным способом с производительностью 6,6 млн м³ породы
в год. Проект предполагает строительство ГОКа по производству трех основных видов
концентрата – цирконового, рутилового и ильменитового (последний является сырьем для
получения титана). Лицензионная площадь объекта составляет 10,18 кв. км, но для
строительства карьера необходимо изъять более 1 тыс. га земель, из них 400 га черноземов
сельхозназначения и 615 га лесов. «Учитывая большую площадь месторождения и
значительные объемы добычи и переработки рудных песков, негативное влияние на
окружающую среду и жизнь и здоровье людей может быть очень значительным.
Возможным будет попадание радиоактивных материалов во время их добычи в грунтовые
воды, и, соответственно, в колодцы людей, которые проживают в окрестных селах. Также
возможно распыление песка, в котором содержится циркон-рутил-ильменитовая руда, в
атмосферный воздух, что может привести к гибели окружающей природной среды (флора,
фауна) и отравлению людей» – указывает нардеп в своем запросе. Добавляя, что
«общественность Володарского и Белоцерковского районов активно восстала против
деятельности ООО «Рутил-ильменитовая компания», примером чего стал тот факт, что на
внеочередных сессиях указанных райсоветов в июле-августе 2019 г были приняты
решения, соответственно, о запрете разработки месторождения, а также о замечаниях и
предложениях к этому проекту, а общественные слушания во всех селах Володарского
района завершились отказом местных громад дать «зеленый свет» реализации этого
проекта. Который, исходя из того, насколько массовым выглядит сопротивление его
реализации, и какой шлейф его преследует, похоже, можно уже записывать в список
«мертворожденных». Спецразрешение на разработку Тарасовского месторождения сроком
на 20 лет ООО «Рутил-ильменитовая компания» получило в 2012 г – еще при Викторе
Януковиче. Изначально компанию rконторлировали бизнесмены Борис Покрасс и
Владимир Палант, но в конце 2011 г. «Рутил-ильменитовая компания» перешла под
контроль зарегистрированной в Лондоне структуры Velta Group Global Limited. Ее
фактический владелец – бизнесмен из Днепра Андрей Бродский, чья ПКФ «Велта» владеет
комплексом по добыче и обогащению титанового сырья, построенным в Кировоградской
области. Несколько лет назад Velta Group вышла из капитала ООО «Рутил-ильменитовая
компания», которым стал владеть белизский оффшор Madelot Limited. Его бенефициарам по
бумагам числится некто Андрей Ясир из Запорожья, впрочем, источники «ОЛИГАРХА»
говорят, что в реальности компания может входить в орбиту экс-главы НБУ и бывшего
главы правления Приватбанка, владельца группы ТАС Сергея Тигипко. На это указывает
несколько признаков – в 2016 г «Рутил-ильменитовая компания» сменила юридический
адрес, прописавшись на ул. Петлюры, 30 в Киеве (позднее адрес был еще раз сменен). Как
писал «ОЛИГАРХ», на ул. Петлюры, 30 базируется главный офис группы ТАС и его базового
финучреждения — Таскомбанка. Более того, один из топ-менеджеров группы ТАС Тигипко
Сергей Савчук, входивший ранее в набсовет Таскомбанка и бывший советником Тигипко,
работал главой департамента стратегического планирования «Рутил-ильменитовой
компании». Происходящие события выглядят достаточно знаково для собственика группы
ТАС с учетом вороха проблем, нарастающих после смены власти в стране. «Друзья,
позитивные новости. Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и
корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода «Кузня на
Рыбальском». Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного
производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.
Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко. Продолжаем комплекс
учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного,
просто вор должен сидеть в тюрьме», – написал вчера на своей странице в Facebook юрист
Андрей Портнов. Он известен своими тесными связями с бывшим акционером Приватбанка
и самым богатым представителем «поколения Зе» Игорем Коломойским, который давно не
скрывает негативного отношения к экс-президенту и его окружению. И похоже, что
Тигипко, совершивший в прошлом году невиданную по масштабам сделку по
приобретению у структур Петра Порошенко и Игоря Кононенко «Кузни на Рыбальском»
почти за 300 млн долларов, также попал к нему в немилость.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Родовище хрому хоче забрати фірма, власник якої на Сейшелах прописаний
за однією адресою з оточенням Фукса

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

19.09.2019

Депутати Кіровоградської обласної відмовилися погодити ТОВ «Майн
екстракшн» видачу спеціального дозволу на користування надрами
Центральної та Південної ділянок Капітанського родовища хромових руд.
Голосування Кіровоградської облради відбулося 17 вересня, написало видання «Без
купюр». Родовище хрому знаходиться на території Голованівського р-ну, на орних землях
Капітанської сільської ради та частково під селом Капітанка. Площа родовища – 9 га. «Майн
екстракшн» було зареєстроване 4 вересня 2018 р. у місці масової реєстрації у Києві по вул.
Ольжича, 27/22, оф.6. Бенефіціарними власниками вказані харків’янин Іван Валерійович
Кузін та В’ячеслав Ігоревич Кириленко з Білої Церкви, вказаний як контролер офшора
«Інарда холдинг груп лімітед» (Сейшельскі о-ви). Адреса реєстрації цієї фірми на Сейшелах
співпадає з адресою компанії «Компанія гуаміка ентерпрайз корп.». Остання володіє ТОВ
«Твинс груп», яке в 2018 р. без аукціону отримало спеціальний дозвіл на видобуток газу на
Дубрівській площі в Полтавській області. Журналісти програми «Схеми» встановили, що
керівницею цієї фірми є київська манікюрниця Віра Акуленко. Також встановлено, що фірма
для отримання спецдозволу подала пакет документів, які були оформлені ідентично з
документами ТОВ «Іст Юроуп Петролеум». Цю фірму ЗМІ пов’язують з бізнесменом Павлом
Фуксом, хоча він офіційно заперечує цей зв’язок. При цьому, у низці судових процесів «Іст
Юроуп Петролеум» представляла адвоката Тетяна Гойдик, яка ж є представником фірми,
що належить товаришу Павла Фукса, співголові парламентської групи «Відродження»
Віталію Хомутинніку. Під час розгляду цього питання депутати заслухали сільську голову
села Капітанівка та представницю частини громади. Обидві доповідачки висловили
протилежні думки – за і проти сусідства з промисловою розробкою. Представник фірми
повідомив, що проводились громадські слухання й підприємство готове укласти соціальну
угоду з громадою. Погодження з місцевою облрадою – передостанній етап отримання
спеціального дозволу на користуваннями надрами без проведення аукціону. Перші два –
затвердження даних робіт і досліджень, пов`язаних із геологічним вивчення надр
Держслужбою геології та надр та проведення апробації Держкомісію України по запасах
корисних копалин, яка провела їх апробацію. Буде повторна спроба отримати позитивний
висновок депутатів. «Майн екстракшн» вже зареєструвало в Реєстрі оцінки впливу на
довкілля інформацію щодо своїх планів відносно Капітанського родовища хромових руд.
Загальні запаси Центральної та Південної ділянок родовища оцінені в 564 тис т хрому.
Продуктивність рудника по видобутку руди – 350 тис т/рік. Заплановано, що корисної
копалини вистачить на десять з половиною років роботи. Мінекології не затвердив поки що
фірмі Звіт з оцінки впливу на довкілля, потрібно провести додаткову оцінку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

АМКУ зобов’язав Group DF Фірташа розділити
активи азотної хімії
05.09.2019

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв рішення про
примусовий поділ активів азотної хімії Group DF бізнесмена Дмитра
Фірташа. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«За порушення до суб'єктів господарювання ПрАТ „Сєвєродонецьке об'єднання
Азот“, ПАТ „Азот“, ПАТ „Рівнеазот“ застосувати примусовий поділ, який повинен бути
здійсненим протягом дев’яти місяців з дня отримання рішення», - зачитав глава АМКУ
Юрій Терентьєв результативну частину справи під час засідання комітету. АМКУ встановив,
що ці компанії, а також ТОВ «НФ Трейдінг Україна» в 2014-2017р. зловживали монопольним
(домінуючим) становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив.
Порушенням законодавства про захист економічної конкуренції визнаний систематичний
перепродаж всередині групи за завищеними цінами природного газу, що є основною
сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва і, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив. Іншим порушенням є зупинка заводами з березня по червень 2017 р. (сезон весняно-польових робіт)
виробництва азотних міндобрив, що призвело до недопоставки товару аграріям. «Підставою для зупинки заводів стало свідоме непроведення розрахунків за поставки газу і навіть
невитребування вже оплаченого групою газу зі сховищ. У той же час з покупців була взята
передплата за виробництво добрив», - зачитав Терентьєв. Реалізація добрив за межі групи
відбувалася через торгову компанію «НФ Трейдінг Україна». АМКУ оштрафував її на 107
млн грн. «АМКУ вважає, що якби три основних вітчизняних заводи-виробника азотних
мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб'єкт - група Ostchem встановлені зловживання були б неможливі», - додав Терентьєв. Наші гроші відзначають,
що АМКУ прийняв рішенні про примусовий поділ вперше з 1995 р. Видання пише, що
споживачі добрив зазначених компаній за цей період (2014 - 2017 р.) можуть звернутись до
суду за відшкодуванням шкоди, спричиненої зловживанням монопольним становищем, у
подвійному розмірі. Нагадаємо, активи азотної хімії Group DF консолідує група Ostchem, яка
включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив ПАТ «Азот» (Черкаси), ПАТ
«Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (Луганська обл.) і ПрАТ «Концерн
Стирол» (Донецька обл. Контроль над ним втрачено через окупацію частини Донбасу).
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ОПЗ начал погашать задолженность перед
НАК "Нафтогаз Украины"

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

09.09.2019

Виробництво і споживання металопрокату
в Україні за 8 міс. 2019 р.
17.09.2019

За 8 міс. 2019 р. українськими металургійними підприємствами
вироблено 12,52 млн т металопрокату (102% відносно аналогічного періоду
2018 р.), з яких експортовано порядку 10,64 млн т, або 85,0%.
В аналогічному періоді 2019 р. частка експорту становила близько 82,1% (10,08 млн
т при загальному виробництві металопрокату 12,28 млн т). Частка напівфабрикатів в
експортних поставках за 8 міс. 2019 р. становить 45,78%, що дещо вище показника періоду
січень-серпень 2018 р. (43,94%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за 8
місяців дещо нижче показника аналогічного періоду 2018 р. (33,65% та 34,64% відповідно);
частка сортового прокату в поставках на зовнішні ринки за 8 місяців 2019 р. також дещо
нижча, ніж в аналогічному періоді 2018 р. (відповідно, 20,58% та 21,42%). За січень-серпень
2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 2830,4 тис. т металопрокату, з яких 953,4 тис. т
або 33,7% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив
3141,5 тис. т, з яких 948,5 тис. т або 30,2% імпортовано. Таким чином, за 8 місяців 2018 р.
зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-серпня 2018
р. становить (-9,90%), в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%).
Читати повністю >>>
За матеріалами ОП «Укрметалургпром»
Компания "Интерпайп" намерена поставлять
трубы в Бахрейн
18.09.2019

Трубно-колесная компания "Интерпайп" прошла преквалификацию
компании Tatweer Petroleum и вошла в список утвержденных поставщиков
линейных труб для рынка Бахрейна.
"Мы прошли преквалификацию нефтегазовой компании Tatweer Petroleum благодаря нашему опыту работы в регионе. Ранее "Интерпайп" выполнил ряд заказов для крупнейшей судостроительной компании Ближнего Востока ASRY (Arab Shipbuilding&Repair Yard).
Сейчас же мы рассчитываем наращивать свое присутствие на рынке труб для нефтегазовой
отрасли Бахрейна", - сообщила директор трубного дивизиона группы Вера Смаль. При этом
в пресс-релизе не уточняется объем поставок труб в рамках выполненных заказов, а также
ожидаемые объемы реализации продукции в данный регион. "Интерпайп" - украинская
промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 г. "Интерпайп"
реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина за 8 мес. нарастила
выпуск труб на 0,6%
18.09.2019

Основные трубные предприятия за 8 месяцев 2019 года увеличили
производство труб из черных металлов на 0,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. - 738,5 тыс. тонн.
Предприятия объединения "Укртрубопром" за 8 мес. т.г. сократили
производство труб на 1,2% - до 539,2 тыс. тонн, в том числе в августе выпущено 53,7 тыс.
тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 13,7% - до 170,6
тыс. тонн (в августе - 17,2 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" возрос на 4,8% - до 76,9 тыс.
тонн (11,2 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 4,7% - до 259,9
тыс. тонн (22,7 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб
на 32,2% - до 15,6 тыс. тонн (в августе - 0,9 тыс. тонн), "Сентравис" - на 12,4%, до 14,5 тыс.
тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 15% - до
1,7 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящий в "Укртрубопром" Мариупольский
меткомбинат (ММК) им.Ильича за восемь месяцев нарастил выпуск труб на 31,9% - до 101,8
тыс. тонн (в августе – 9,9 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" снизил на 11,8% - до 97,5 тыс.
тонн (12,2 тыс. тонн). Как сообщалось, в 2018 году увеличили производство труб из черных
металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 102,6 тыс. тонн…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПАО "ОПЗ" начало рассчитываться по задолженности перед НАК
"Нафтогаз Украины", перечислив первый платеж в сумме 2,282 млн грн. Об
этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ.
"Одесский припортовый завод начал расчеты с НАК "Нафтогаз Украины". Это первая
оплата за последние годы в скромной сумме 2 282 377 грн, но главное - начало", - написал
первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook. По его словам, это
произошло благодаря восстановлению производства по договору переработки
давальческого сырья, заключенному с компанией "Агро Газ Тейдинг", которая, в частности,
повысила стоимость оплаты за переработку по договору при условии перечисления
дополнительно уплаченных средств в погашение задолженности перед "Нафтогазом". Как
сообщалось, ОПЗ в конце июля начал предпусковые работы, планируя запуститься с 1
августа 2019 года. Гендиректор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко сообщал, что
договор с ОПЗ подписан до 1 декабря 2019 года и предусматривает поставку минимум 240
млн кубометров природного газа в течение четырех месяцев. В начале августа Щуриков
сообщил, что ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и
карбамида. Произведенный заводом карбамид будет отгружаться на экспорт, но компания
готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум, 250 тыс. тонн
карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть
реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс.
тонн аммиака. ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года, его работа была остановлена из-за
нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".
Ранее ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом
возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной
задолженности за газ перед "Нафтогазом". В настоящее время основной долг ОПЗ перед
"Нафтогазом" составляет 1,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Продукція НВП «Зоря» відповідає світовим
стандартам корпорації MAXAM
17.09.2019

У вересні ц.р. промислові вибухові речовини НВП «Зоря» отримали
підтвердження про відповідність стандартам корпорації MAXAM – світового
лідера у виробництві вибухових речовин.
Це дає нам можливість здійснювати прямі поставки споживачам групи MAXAM по
всьому світу. Роботи з верифікації продукції відповідно до вимог MAXAM почалися на НВП
«Зоря» ще в 2018 році. Представники світової корпорації провели аудит на підприємстві, за
результатами якого були отримані рекомендації і розроблений план дій. У 2019 році, після
виконання всіх рекомендацій, отримано підтвердження про відповідність промислових
вибухових речовин НВП «Зоря» стандартам MAXAM – Qualified for MAXAM. «Успішна
верифікація MAXAM підключає НВП «Зоря» до загальної системи закупівель корпорації, яка
налічує понад 100 підприємств, розташованих в більш ніж 40 країнах по всьому світу. Це
дозволяє нам швидко реагувати на нові можливості і оперативно здійснювати поставки
компаніям групи MAXAM не тільки в країни Європи, а й по всьому світу», – зазначає
генеральний директор НВП «Зоря» Олександр Чернецов. Партнерство з корпорацією
MAXAM дасть змогу НВП «Зоря» використовувати міжнародний досвід і підвищувати рівень
якості і технологій з виробництва продуктів і послуг. Відзначимо, що заснована Альфредом
Нобелем в 1872 р. компанія MAXAM згодом перетворилася в провідну індустріальну групу і
організацію світового масштабу. Вона веде свою діяльність відповідно до вироблених
політик в області якості, промислової безпеки, охорони праці, екології та технології.
Читати повністю >>>
За матеріалами НВП «Зоря»

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

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

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Как выглядел завод «Днепрошина»
в 90-х годах ХХ века

INTEGRITES виграла арбітраж ICAC
на $190 млн
18.09.2019

INTEGRITES успішно представила інтереси українського державного
підприємства ДП «Укрхімтрансаміак» в арбітражному провадженні проти
російського хімічного гіганта «Тольяттіазот» на суму понад $190 млн.
Спір, що виник з довгострокового контракту на транзит аміаку через України, був
переданий до арбітражу відповідно до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (МКАС) в 2017 році. Клієнт INTEGRITES
ініціював арбітражне провадження, після чого «Тольяттіазот» подав кілька зустрічних
позовів. Обидві сторони виступали за перегляд встановленого контрактом тарифу на
транзит аміаку через українську частину магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса».
Негативний результат спору міг вплинути на світовий ринок аміаку, оскільки аміакопровід
не має ринкового еквівалента і залишається основним засобом транспортування аміаку,
який виробляє і експортує підприємство «Тольяттіазот» (тобто, близько 11% світового
експорту аміаку). Команді INTEGRITES вдалося добитися винесення безпрецедентного
арбітражного рішення про перегляд тарифу на транзит, якого вимагав клієнт. INTEGRITES
також допомогла клієнту домогтися відхилення всіх зустрічних позовних вимог опонента,
економічний ефект яких перевищував $180 млн. До складу команди під керівництвом
партнера і керівника практики міжнародного арбітражу Олени Перепелинської увійшли
старший юрист Кристина Хріпкова та юрист Анастасія Ільяшенко. Команда INTEGRITES
працювала в тісній співпраці з ДП «Укрхімтрансаміак». «Справа виявилася складною і
стосувалася багатьох юридичних аспектів і застосування не тільки відповідних положень
Цивільного та Господарського кодексів України, а й положень Податкового кодексу
України, Угоди про порядок транзиту через територію держав-учасниць СНД, Угоди про
асоціацію Україна-ЄС, Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Віденської конвенції
про право міжнародних договорів та багатьох інших законів і міжнародних договорів
України. Суть і складність справи роблять її дійсно унікальною для практики МКАС», –
прокоментувала партнер INTEGRITES Олена Перепелинська.
Читати повністю >>>
За матеріалами INTEGRITES
У Калуші відбудуться громадські слухання щодо нової установки
«КАРПАТНАФТОХІМу”
19.09.2019

У Калуші розпочалося громадське обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля будівництва нової установки на ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ». Про
це повідомляє портал vikna.if.ua
Підприємство планує збудувати установку з виробництва оксиду пропілену
потужністю 2700 тонн на рік. Сировина - пропілен, який вже виробляють на підприємстві його постачатимуть з цеху піролізу трубопроводом та перекис водню, який доставлятимуть
сюди автоцистернами. Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену планується
здійснювати на території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» в межах орендованої земельної
ділянки, на площі близько 1500 кв. метрів. Майданчик розташований в південно-західній
частині території, біля залізничної станції підприємства. Загальна площа забудови
установки становить близько 177 кв. метрів, її висота - близько 36 метрів. Склад перекису
водню передбачено розмістити на незабудованій ділянці, поряд з існуючим складом їдкого
натру, його максимальна ємність - 240 куб. метрів. Перекис водню зберігатимуть у трьох
наземних резервуарах по 80 куб. метрів кожен, один із яких - аварійний. Склад оксиду
пропілену матиме максимальну проектну ємність - 320 куб. метрів, готова продукція буде
зберегтися у чотирьох наземних резервуарах по 80 куб. метрів кожен. Відвантаження
оксиду пропілену заплановано в залізничних цистернах. Для цього тут встановлять нові
насоси. Потреба у сировині - 2000 тонн на рік пропілену і майже 3 000 тонн на рік 60відсоткового розчину перекису водню. Оксид пропілену - безбарвна прозора рідина з
ефірним запахом. Є отруйною речовиною, має цитотоксичну та мутагенну дію. Оксид
пропілену є пожежо- і вибухонебезпечним. Здебільшого використовується як сировина для
виробництва поліуретанових пластмас та пропіленгліколю. Пожежонебезпечною
речовиною є і перекис водню. Звіт з оцінки впливу на довкілля займає 536 аркушів. З
документом, як виплаває з оголошення, можна ознайомитися в уповноваженому
центральному органі, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодопланованої діяльності (Міністерство екології та природних
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ).
Читати повністю >>>
За матеріалами vikna.if.ua
Суд стягнув з «Сумихімпрома» 200 тис. грн штрафу
на користь «Укрзалізниці»
19.09.2019

Господарський суд Сумської області розглянув п`ять справ за позовом
АТ «Українська залізниця» про стягнення майже 400 тис. грн. штрафу із ПАТ
«Сумихімпром».
Підставою нарахування штрафних санкцій стало невірне зазначення відправником
вантажу у залізничних накладних адреси вантажоодержувача. Питання перевезення
вантажів урегульовані Статутом залізниць України, стаття 24 якого надає залізницям право
перевіряти правильність відомостей, зазначених відправником у залізничній накладній, а
також періодично перевіряти кількість та масу вантажу, що зазначаються у накладній, у
тому числі і після прибуття вантажу на станцію призначення. Згідно з вимогами статті 122
Статуту залізниць України за неправильно зазначені в накладній масу, кількість місць
вантажу, його назву, код та адресу одержувача, з відправника стягується штраф у розмірі
п’ятикратної провізної плати за всю відстань перевезення. Такий штраф підлягає
стягненню за самий факт допущення вантажовідправником зазначених порушень,
незалежно від того, чи завдано залізниці у зв’язку з цим збитків. Відповідач – ПАТ
«Сумихімпром», працівниками якого при заповненні залізничної накладної була невірно
вказана адреса отримувача вантажу, звернувся до суду із клопотанням про зменшення
розміру штрафу, зазначивши, що помилкова адреса вантажоодержувача була виправлена,
будь-які негативні наслідки для позивача відсутні, в той час як підприємство знаходиться в
тяжкому фінансовому стані. Суд у прийнятих рішеннях зауважив, що цивільні та
господарські відносини у країні ґрунтуються на засадах справедливості, добросовісності,
розумності, як складових елементів принципу верховенства права. Наявність у кредитора
можливості стягувати із боржника надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне
правове призначення, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконувати
основне зобов'язання неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для
боржника та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором.
Враховуючи надане суду статтею 233 Господарського Кодексу України право зменшити
розмір санкцій, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із
збитками кредитора, господарський суд задовольнив вимоги АТ «Українська залізниця»
частково і стягнув з відповідача ПАТ «Сумихімпром» штраф у розмірі 50 % від нарахованої
суми, повідомляє прес-служба суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами sumy.today
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Предприятие «Днепрошина» (Днепропетровский шинный завод») это завод по производству шин и резино-технических изделий,
расположенный в Днепре. Передает «НМ».
В 1956 г. началось строительство Днепропетровского шинного завода. В 1961 г. была
введена в строй первая очередь завода, в 1962 - введён в эксплуатацию цех по
производству массивных шин. В 1963 г. были построены и введены в эксплуатацию
мощности по восстановительному ремонту шин. В 1968 - запущена линия по производству
мотошин. В 1969 - введена в строй первая очередь производства крупногабаритных шин. В
апреле 1979 Днепропетровский шинный завод был преобразован в производственное
объединение «Днепрошина». В 1980 г. состоялся ввод линии по производству радиальных
крупногабаритных шин для трактора К-701 «Кировец». 7 апреля 1981 г. Днепропетровское
производственное объединение «Днепрошина» имени XXV съезда КПСС было награждено
орденом Октябрьской революции. В 1982 г. состоялся запуск линии по производству
радиальных шин с металлокордным брекером 320-508Р. В 1985 началось изготовление
покрышек с цельным металлокордом для скоростных междугородных автобусов и
грузовых автомобилей. В 1986 - начат выпуск шин 30,5R32 для комбайна «Дон-1500» и
широкопрофильных покрышек 71х47.00-25 для разбрасывателя удобрений. В 1990
производственное объединение «Днепрошина» было преобразовано в арендное
предприятие «Днепрошина». 26 января 1994 г. Кабинет министров Украины разрешил
выплату дивидендов членам организации арендаторов предприятия для проведения
приватизации имущества предприятия, а 15 февраля 1994 года - разрешил приватизацию
имущества предприятия. В результате, в 1994 году арендное предприятие «Днепрошина»
было акционировано и преобразовано в ОАО «Днепрошина». В 1995 - освоен выпуск 27
типоразмеров легковых радиальных шин. В августе 1997 г. завод был включён в перечень
предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Кроме того, в 1997 г. завод начал выпуск узкопрофильных радиальных шин для импортной
сельхозтехники и высокоэластичных массивных шин для специальной техники. В 2000-х начат выпуск крупногабаритных радиальных сельскохозяйственных шин. Создано
дочернее предприятие «Торговый дом „Днепрошина“». 2005 г. ОАО «Днепрошина»
закончило с прибылью 7,893 млн. грн (увеличив доходы на 16,29% в сравнении с 2004 г.).
Также, осенью 2005 года было освоено производство новой продукции: резиновых крышек
для канализационных люков из производственных отходов. 2006 год ОАО «Днепрошина»
закончило с прибылью 209 тыс. гривен (чистый доход уменьшился на 2,56% по сравнению
с 2005-м). В 2007 году по объёмам производства завод являлся вторым после ЗАО «Росава»
производителем шин на Украине и удерживал 7% рынка. В декабре 2007 года руководство
компании ОАО «Днепрошина» выпустило облигации на сумму 25 млн. грн с целью привлечь
инвестиции, осуществить рефинансирование задолженности и закупить оборудование,
необходимое для обновления производственных фондов, однако начавшийся в 2008 году
экономический кризис и вступление Украины в ВТО в мае 2008 года осложнили положение
завода. К началу ноября 2008 года производство продукции на заводе практически
прекратилось, а большую часть рабочих отправили в неоплачиваемый отпуск на
неопределенный срок. В 2008 году ОАО «Днепрошина» получило чистый убыток в размере
124,701 млн. гривен (в то время как в 2007 году чистая прибыль предприятия составила
10,181 млн. гривен. С декабря 2008 по конца января 2009 гг. производство на предприятии
было остановлено. Весной 2009 г. завод освоил производство новой грузовой шины 215/75
R 17,5 TOT CARGO Т-17. Сообщается, что модель шины была разработана ООО «НИИ шинной
промышленности» (Москва) и ООО «ЭЛКО» (Днепропетровск) при участии НТЦ ОАО
«Днепрошина». За январь - май 2010 года завод сократил объёмы выпуска товарной
продукции на 26,7%. В мае 2010 года завод полностью остановил производство, а в начале
июня 2010 - был отключён от газоснабжения (в связи с наличием задолженности по оплате
в размере 27,44 млн. гривен). Простой завода продолжался до 9 июля 2010 года и стал
самым длительным простоем за весь период существования предприятия. В конце июля
2010 года пресс-служба ОАО «Днепрошина» сообщила, что заводом завершены испытания и
освоено производство нескольких новых типоразмеров шин для аграрной техники и
легковых автомобилей. 1 января 2011 года завод был вновь остановлен, но с 26 декабря
2011 г. - возобновил производственный процесс. В результате простоя, в 2011 году доходы
компании уменьшились на 88,58% (на 384,489 млн. гривен), а чистые убытки - увеличились
в 2,9 раза (на 180,887 млн гривен). В ноябре 2012 г. хозяйственный суд Днепропетровской
области признал предприятие банкротом, установленный срок ликвидации ОАО был
определён до 6 ноября 2013 года. В декабре 2012 года ОАО «Днепрошина» прекратило
существование. В декабре 2016г права на ТМ Днепрошина (Dneproshina) выкуплены
компанией ООО «Интершина УА». В настоящий момент шины под данной торговой маркой
производятся по off-take проектам на ОАО «Белшина» и ОАО «Росава».
Читать полностью >>>
© София Танченко
По материалам nashemisto.dp.ua
ООО «Киевгума»: шесть лет
в Броварах!
12.09.2019

Двенадцатого сентября текущего года ООО «Киевгума» празднует
шестую годовщину своего переезда в город Бровары и начала работы на
новой производственной площадке.
Поэтому мы, уже традиционно, предлагаем вспомнить о наших важнейших
достижениях за это время. Переезд в Бровары стал новой чистой страницей в истории
«Киевгумы». Несмотря на то, что нашему предприятию почти 90 лет, в этом городе нам
пришлось начинать все с нуля и превращать заброшенную территорию в современное
производство. Для этого мы провели коренную реконструкцию старых зданий на этой
площадке и возвели несколько совершенно новых, где оборудовали современные
производственные и офисные помещения. Все эти годы наше предприятие продолжает
быть лидером в своем сегменте. Мы постоянно работаем над своим развитием, обновляем
материально-техническую базу, внедряем новые технологии, проходим аудиты по
контролю качества товаров и расширяем ассортимент продукции. В частности, в этом году
«Киевгума» представила следующие новинки: формовые изделия для железнодорожного
транспорта, цветные ленты и накладки на ступени, бытовые перчатки с удлиненной ПВХманжетой, бильные пальцы для индюков и многие другие товары. За время функционирования предприятия в Броварах мы смогли сделать немало огромных шагов к успеху:
реконструировали и модернизировали несколько производственных помещений; установили оборудование для автоматической упаковки товаров для детей; приобрели установку
для автоматической мойки фармацевтической пробки; закупили современное оборудование для инструментального цеха; разработали несколько новых торговых марок;
расширили сотрудничество с крупными торговыми сетями Украины; приобрели оборудование для изготовления крупногабаритных ковров и напольных фермерских хазяйств;
расширили рынки сбыта на 29 стран мира. Текущий год стал для нас знаковым еще и
потому, что мы официально ввели в продажу продукцию нового бренда GooGookyiv. …
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевгума»
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МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ)

СБУ розслідує ймовірну допомогу Росії з боку
працівників заводу «Мотор-Січ»

IMMER УКРПЛАСТИК: семикратный
возврат инвестиций
27.08.2019

Текущий, 2019 г. стал первым сезоном коммерческого использования
для инновационного продукта компании IMMER УКРПЛАСТИК –
биоразлагаемой пленки для мульчирования.
Дебют на агрорынке выдался успешным – эффективность пленки подтвердило сразу
несколько фермерских хозяйств с юга Украины. Разработка IMMER продемонстрировала
позитивные результаты при работе с такими культурами, как арбуз, дыня, батат, перец,
томаты и кукуруза (в том числе – выращиваемых с помощью органического земледелия).
Лучшие результаты по итогам сезона 2019 г. биоразлагаемая мульчирующая пленка
обеспечила на полях фермерского хозяйства «Садкорн» (Беляевский р-н Одесской области),
которое культивирует сахарную кукурузу. Материал разлагается в запланированные сроки
и не требует затрат на уборку. При этом достигнут впечатляющий экономический эффект –
почти семикратный возврат инвестиций! При расходах на пленку около 550 евро на гектар
дополнительная маржа от продажи раннего урожая достигала €3600 с га. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами IMMER УКРПЛАСТИК

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Поліція вбачає зловживання посадовців Банкнотномонетного двору НБУ на $360 тис
06.09.2019

Поліція проводить розслідування за фактом зловживання службовими особами Банкнотно-монетного двору НБУ, які здійснили розтрату
бюджетних коштів на загальну суму приблизно $360 тис.
Згідно з судовими матеріалами, в ході досудового розслідування встановлено, що в
період 2014-2018 років посадові особи Банкнотно-монетного двору НБУ при здійсненні
закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна» користувались послугами кіпрської
компанії Longtrade Enterprises Limsted, яка при імпорті в Україну та експорті з Узбекистану
“завищувала вартість товару на 84%”. “Так, посадовими особами НБУ на конкурсній основі
без дотримання основних принципів проведення закупівлі, не забезпечивши рівні умови
для всіх учасників конкурсу та обґрунтованого вибору переможця, укладено договір з
посередником Longtrade Enterprises Limsted на поставку товару, а саме: «пачосів гребінних
бавовняного волокна». Крім того, встановлено, що продавцем товару була узбецька
компанія СП ТОВ «INDORAMA KOKAND TEXTILE», а покупцем кіпрська компанія Longtrade
Enterprises Limsted. Вартість одиниці товару за кілограм, становила 0,885 доларів США. В
свою чергу кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted зазначений товар продавала
НБУ по ціні 1,6550 доларів США, за кілограм. Фактично державне підприємство
закуповувало сировину для виробництва паперу через посередників за завищеною
вартістю, що перевищує експортну ціну виробника”, - йдеться в судовій ухвалі.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

Картонный миллиардер: чем запомнился миру
основатель компании Tetra Pak
03.09.2019

Шведский бизнесмен Ханс Раусинг, основатель компании Tetra Pak,
один из мировых лидеров производства упаковки, умер 30 августа 2019 г.в
собственном доме. Ему было 93 года.
За свою жизнь предприниматель сумел накопить немалое состояние, хотя несколько
последних десятилетий даже не управлял компанией. Mind исследовал, каков вклад
Раусинга в развитие Tetra Pak, как он стал одним из самых богатых шведов и почему
переехал жить в Великобританию.
История Tetra Pak началась в 1929 году с сотрудничества двух партнеров – Рубена
Раусинга и Эрика Акерлунда – в городке Лунд, Швеция. Тогда компания называлась
Akerlund & Rausing и занималась производством упаковки. Но знаковім стало иное событие.
Сидя на кухне в 1944 году, Рубен смотрел за тем, как его жена готовила домашнюю колбасу.
Наблюдая за процессом, человек задумался над тем, чтобы создать упаковку, которая бы
могла стать средством для сохранения молока без микробов. Так на свет появилась
картонная коробка, прямоугольная снизу и треугольная в верхней части – что-то вроде
того, как жена Рубена заворачивала колбасу. Новая коробка в форме тетраэдра идеально
подходила для сохранения молока, соков, йогуртов и даже мороженого. Она не протекала и
была легкой в производстве. Раусинг разработал ее вместе с ученым Эриком Валленбергом.
А после того, как все было готово, выкупил у него все права и патенты всего за 300 фунтов.
Правда, на совершенствование технологии и построение производственных линий ушло
еще целых пять лет. Рубен Раусинг – отец Ханса Раусинга, в 1950 году взял на себя
управление компанией, тогда же A&K получила известное сегодня название Tetra Pak. Ханс
был одним из трех сыновей Рубена, получив экономическое образование, он стал
директором производства, которое начал его отец. Свидетели говорили, что сам Ханс
называл себя искусным продавцом, ведь мог продать что угодно. В должности директора
Ханс был долгие 45 лет – до 1995-го, пока не передал руководящую должность своему
родному брату Гэду Раусингу. За это время Хансу удалось превратить Tetra Pak из
локальной компании в большой международный бизнес с представительствами и заводами
во многих частях мира. В частности, линии Tetra Pak запустили в Советском Союзе. Помогло
знание русского, который Ханс изучал еще в университете. Именно тогда он сумел
вырастить бизнес из шести сотрудников в коллектив из 36 000 человек. В 1993 году
компанию переименовали в Tetra Laval Group: причиной стала покупка производителя
промышленного оборудования Alfa-Laval за 1,5 млрд фунтов. Компания Tetra Pak стала
частью нового бизнеса. В Украине компания Tetra Pak открыла свой первый завод еще в
1992 году, хотя представительство было и раньше: первые контракты подписали еще в
1987-м. Завод проработал более 20 лет, в 2016-м компания сообщила о его закрытии. Одной
из причин стал избыток производственных мощностей в Европе. При этом именно завод в
Киеве был наименее загружен, а также не имел современного оборудования для
производства продукции, пользовавшейся большим спросом у клиентов. Впоследствии
помещения завода выкупила компания GoodWine, о чем рассказал ее руководитель
Владимир Шаповалов. Сама Tetra Pak не прекратила деятельности в Украине: несколько
десятков сотрудников все еще занимаются продажами, маркетингом и т. п.
Как удалось обогнать британскую королеву >>>
© Александр Галицкий
По материалам mind.ua
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Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі
про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві
«Мотор Січ» – про це пресслужба відомства повідомила на запит Радіо Свобода.
Крім того, згідно з повідомленням, розслідування стосується ймовірного постачання
продукції заводу представникам РФ. «Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст., ст. 113 та ч. 1 ст. 111 ККУ,
а саме за фактом готування до вчинення диверсії – дій, спрямованих на зруйнування
акціонерного товариства «Мотор Січ» як об’єкта, який має важливе народногосподарське та
оборонне значення, а також надання представниками АТ «Мотор Січ» допомоги Росії в
проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового
призначення та подвійного використання», – йдеться в документі. Інших деталей СБУ не
повідомляє, посилаючись на норми КПК щодо недопустимості розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. У липні 2019 р. відомство
заявляло про те, що група компаній «Мотор Січ» протягом двох років фінансувала
діяльність підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР». У квітні 2018 року СБУ
повідомляла, що розслідує справу про ймовірну диверсію на заводі «Мотор Січ».
«Іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій «Мотор
Січ», який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу», – йшлося тоді
в заяві служби. 30 серпня 2019 року Антимонопольний комітет повідомив Радіо Свобода,
що продовжує розгляд справ про купівлю китайською компанією акції «Мотор Січі». 23
серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській
адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією
українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з
нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва, щоб переконати керівництво
підприємства не укладати угоду. Українське підприємство, за повідомленнями, хоче
придбати китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation. У Вашингтоні вважають, що продаж
заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, написала газета. 27 серпня Болтон,
коментуючи ситуацію навколо «Мотор Січі», заявив, що можливою угодою мала б
зацікавитися українська влада, зокрема щодо того, наскільки потенційна угода вигідна для
українського народу. Він застеріг, що «китайці вдалися до відверто корупційних дій у
багатьох країнах, щоб гарантувати комерційний успіх для своїх компаній».
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Суд Киева арестовал корпоративные права завода Порошенко
"Кузня на Рыбальском" – А.Портнов
17.09.2019

Печерский райсуд Киева арестовал недвижимое имущество и
корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает эксзамглавы АПУ времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные
права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузня на Рыбальском", - написал
Портнов на своей Facebook -странице. По его словам, арест активов произошел в рамках
уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате
налогов, начатого по его заявлению. ИА "Интерфакс" не располагает подтверждением или
опровержением данной информации. Как сообщалось, в мае 2019 г. Портнов заявил, что
намерен подать в Госбюро расследований (ГБР) заявления о якобы совершении
преступлений пятым президентом Украины Петром Порошенко и его окружением. В
частности, по его словам, речь идет об оборонном заказе "Кузни на Рыбальском". 23 мая
директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова о совершении
экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идет о
совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской
кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском"). 3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил
ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском"
и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление
акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов. 13 сентября ГБР
проводило обыски в Международном инвестиционном банке в рамках расследования дела
о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Осенью 2018 г. бизнесмен Сергей Тигипко
приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Karcher готовит линейку инновационных
продуктов для украинцев
18.09.2019

В Германии на Karcher Battery Universe 2019 на этой неделе
представят инновационную линейку аккумуляторной техники, которая
появится на рынке Украины весной 2020 года.
В офисе Karcher рассказывают, что решение об инновациях продуктовой линейки
принято по данным исследований: 74% покупателей техники по всему миру отдают
предпочтение беспроводным технологиям вместо традиционных розеток и кабелей,
поэтому концерн принял решение предложить улучшенную линейку товаров. Ассортимент
пополнится, например, новыми ручными аккумуляторными инструментами для
профессиональных пользователей. Устройства смогут работать независимо от источников
электроэнергии: поиск подходящей розетки, как и прокладывание удлинительных
кабелей, будут в прошлом. Компания презентует разработки с режимом «eco!efficiency».
Уникальной особенностью продуктовой линейки станет наличие ЖК-дисплея с
технологией «Real Time Technology», на котором отображается заряд аккумулятора, а также
оставшееся время работы и зарядки в минутах. На событиях Karcher Battery Universe будет
присутствовать главный исполнительный директор и председатель правления компании
Alfred Kärcher SE & Co. KG Хартмут Йенер. По информации от маркетинг-менеджера
украинского офиса Натальи Будариной, рынок аккумуляторной техники развивается очень
быстро: «Будущее за аккумуляторными продуктами, основанными на унифицированных
платформах и позволяющими в полной мере использовать преимущества сменных
аккумуляторов. Их можно применять в любых инструментах - от минимоек и садовых
воздуходувок до универсальных пылесосов. Как компактные аккумуляторы на 18 вольт,
так и мощные аккумуляторы на 36 вольт доступны в различных вариантах емкости и
охватывают широкий спектр применения», - говорит специалист. ...
Читать полностью >>>
По материалам liga.net

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

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

 ОБЛАДНАННЯ

 ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ & УСТАТКУВАННЯ

Кропивницький "Радій" отримав сертифікат комісії
з ядерного регулювання США

Завод "Запорожкран" отгрузил 79 портовых кранов
для одного из крупнейших портов США
30.08.2019

На свою розробку - цифрову платформу RadICS - компанія "Радій"
отримала сертифікат комісії з ядерного регулювання США (NRC). Про це
повідомляють ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанія "Радій".
У серпні ц.р. "Радій" отримав сертифікат Комісії з ядерного регулювання США (NRC)
на свою розробку - цифрову платформу RadICS. Такий сертифікат мають тільки 6 компаній
у всьому світі, серед яких потужні промислові "монстри: Rolls-Royce, Westinghouse Electric
Corporation, Framatome,General Electric та інші. Прикметно, що штат спеціалістів кожної з
цих компаній у десятки разів перевищує кількість працівників "НВП "Радій". Сертифікація
NRC означає, що обладнання на платформі RadICS відповідає найвищим стандартам з
ядерної безпеки і може бути встановлене на будь-яких АЕС світу. Це, без перебільшення,
безпрецедентний випадок за всю історію сертифікації NRC, оскільки "Радій" пройшов усі
фази оцінки своєї платформи за рекордні 35 місяців. Тоді як зазвичай така процедура може
тривати до 7 років, поінформували на підприємстві. "Платформа RadICS – це революційний і
високоякісний продукт, який компанія готова запропонувати разом з величезним досвідом
успішної розробки та впровадження систем безпеки на ядерних об`єктах", - прокоментував
подію голова наглядової ради ПАТ "НВП "Радій" Євген Бахмач. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kr.depo.ua

Читайте також: НВП "Радій" буде модернізувати
системи безпеки ядерних об'єктів США >>>

18.09.2019

Завод «Запорожкран» отгрузил 79 портовых кранов для порта
Вирджинии в США – Virginia Port Authority. Об этом сообщил портал
gmk.center со ссылкой на Ukraine News, передает blackseanews.net
«Запорожкран» изготовил краны автоматического штабелирования контейнеров
(ASC) по заказу на основе автоматических козловых контейнерных кранов на рельсовом
ходу. На их производство ушло 2227 т металлопроката. Новые краны позволят порту
Вирджинии – пятому по величине в США – дополнительно перерабатывать до 1 млн
контейнеров в год. «Запорожкран» – крупнейший завод в Восточной Европе, где
производят промышленные краны разного типа. В 2005-м собственником завода стал
мировой лидер в области краностроения – финская корпорация Konecranes. 95% продукции
завода идет на экспорт. Ранее мы писали, что компания Konecranes является поставщиком
кранов для Мариупольского порта. Последний закупал портовые краны каждый год в
течение 15 лет, рассказал в интервью GMK Center директор ГП «Мариупольский МТП»
Александр Олейник. По его словам, сначала для потребностей порта хватало 40-тонных
кранов, потом понадобились 45-, 50-тонные. Затем Мариупольский порт начал полное
обновление набережной и тыловой линий, поэтому начал закупки погрузчиков, которые
могут поднимать, перевозить и грузить в трюмах.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net

Делегація ЄС відвідала
«Електроважмаш»

Приватизація «Зорі-Машпроєкту»: Керівник області обіцяє
підтримку працівникам

11.09.2019

Візит відбувся в рамках діалогу Україна – ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості, перш за все в енергетичному
машинобудуванні. Про це повідомляє прес-служба заводу.
До складу робочої групи європейської делегації увійшли – представник
генерального директорату з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва
та малого та середнього бізнесу Європейської Комісії Гордон Бухагяр, директор із продажу
регіону «Східна Європа» Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH Йован Мілічіч. З
української сторони були представники «Електроважмашу» та інших підприємств і
організацій – ДП «Укрпромзовнішекспертиза», АТ «Турбоатом», ТОВ «ТММ-Енергобуд
менеджмент»,
а також Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Харківської облдержадміністрації та Державної установи «Офіс з
просування експорту України». Гості ознайомилися з історією та сьогоденням
«Електроважмашу», відвідали виробничі цеха. Під час засідання робочої групи з питань
промислового співробітництва заступник начальника управління співробітництва з
Європейським Союзом – начальник відділу сприяння секторальному співробітництву
департаменту міжнародного торгівельно-економічного співробітництва та європейської
інтеграції Мінекономіки Олександра Ковальчук зазначила, що ЄС запропонував нам такі
варіанти співпраці, які дають змогу підтримати підприємства, що найбільше постраждали
внаслідок російської агресії. Основні завдання діалогу з ЄС – це реальна співпраця, пошук
варіантів подолання існуючих технічних та торгівельних бар’єрів, налагодження зв’язків
між малими та середніми підприємствами України та європейських країн. Заступник
директора зі стратегії та маркетингу ДП «Завод «Електроважмаш» Олександр Гордій
ознайомив гостей з історією та сьогоденням флагмана українського енергетичного
машинобудування. «Річний обіг підприємства складає 83 мільйони доларів. Продукція
заводу експлуатується більш, ніж в 50-ти країнах світу. Завод виготовив більше 850
одиниць генераторів для енергетики, загальною потужністю вище 90 ГВт», – сказав
Олександр Анатолійович. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Електроважмаш»
За що голова АМКУ може оштрафувати машинобудівельників Ахметова на 50 мільйонів
16.09.2019

Голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що у найближчі тижні
Комітет прийме рішення по справі, яка стосується виробника обладнання
для гірничодобувної галузі Corum Group.
При цьому Юрій Терентьєв відмітив, що «Коруму» загрожує штраф близько 50 млн
грн. Це може стати першим покаранням АМКУ такого масштабу для групи Ріната Ахметова
після того, як у червні голова Юрій Терентьєв доручив підлеглим пошукати інформацію у
ЗМІ щодо діяльності СКМ та проаналізувати дії компаній з групи. В матеріалах ЕП не було
інформації про те, яку саме справу у вересні 2019 р. анонсував Терентьєв та яке порушення
вчинив Corum Group. Але раніше «Наші гроші» повідомляли, що у 2016-2017 роках на
тендерах державних шахтоуправлінь неодноразово зустрічались компанії, що пропонували
шахтарям одне й те саме устаткування, виготовлене на заводах групи Ахметова. Більше ніж
у 20 процедурах закупівлі держпідприємств «Мирноградвугілля», «Селидіввугілля»,
«Львіввугілля» та «Шахта ім. М.С. Сургая» у якості «суперників» зустрічались компанії ТОВ
«Корум Україна» та АТ «НВК «Гірничі Машини». В п’яти тендерах на суму 324,08 млн грн
перемоги отримало «НВК «Гірничі Машини. В одинадцяти процедурах перемогу здобуло
«Корум Україна» на загальну суму 187,79 грн. Інших конкурентів на цих тендерах не було.
Середня економія на зазначених процедурах склала 5,81%. Ще в двох процедурах закупівлі,
де окрім «Коруму» і «Гірничих машин» були інші конкуренти, по одній перемозі вдалось
отримати ТОВ «Донвуглересурси» та ТОВ «Завод гірничого машинобудування і сервісу».
Середня економія на тендерах з третім конкунрентом склала 24%. ТОВ «Корум Україна» та
АТ «НВК «Гірничі Машини» виходили на тендери з продукцією ПАТ «Харківський
машинобудівний завод «Світло Шахтаря», ТОВ «Гірничі машини – Дружківський
машинобудівний завод» або ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», а також долучали
зазначені компанії до виконання робіт. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Новопризначений голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік
запевнив, що при можливій приватизації ДП НВКГ «Зоря-Машпроєкт» буде
зроблено все можливе для захисту інтересів працівників підприємства.
«Є юридичні аспекти, і є фактичні. Юридичні це те, що підприємство є державним, і
його потрібно приватизувати, тому що це питання економіки. Але є ще і
дванадцятитисячний трудовий колектив. Ці люди та їхні родини живуть за рахунок цього
підприємства і повинні розуміти, що з ними буде далі, до чого їм готуватися, що влада може
їм запропонувати натомість. Вони повинні бути впевнені, що інвестор, який зайде, виконає
свої зобов'язання. Я зроблю все від мене залежне, щоб утримати стабільність на
підприємстві і стояти разом з цими працівниками до кінця», - сказав Стаднік, відповідаючи
на запитання журналістів під час брифінгу 19 вересня. При цьому він не виключив, що з
приходом інвестора на «Зорю» чисельність працівників може скоротитися до 5-6 тисяч.
Адже за ці роки науково-технічний прогрес зробив великий крок вперед, і сьогодні
технології заводу істотно відстають. Але завдання влади запропонувати цим людям щось
натомість. Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла в першому читанні закон
про скасування переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, серед яких і ДП НВКГ «Зоря-Машпроєкт». Голова фракції партії «Слуга
народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія запевнив миколаївців, що приватизувати
державне підприємство «Зоря-Машпроект» поки ніхто не збирається.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НАБУ сообщило о подозрении свидетелю
по делу завода "Краян"
20.09.2019

НАБУ и САП сообщили о подозрении одному свидетелю в деле
завладения 92 млн грн бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК
"Краян". Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.
Подозрение сообщено за отказ от дачи показаний по делу завода "Краян". "Прибыв
по вызову в Национальное бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное
лицо, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины, отказалось давать показания в уголовном
производстве", - сообщает НАБУ. При этом лицо не является членом семьи или близким
родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве. Кроме того, свидетель
также отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в
Малиновском районном суде Одессы. Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1
ст.385 Уголовного кодекса Украины (Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ
эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей"). Указанная
статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 300 необлагаемых минимумов
доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев. Как сообщал БизнесЦензор, 9 июля
Малиновский районный суд Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому
городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в
завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Как
сообщалось, мэр Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и
предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через
покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости. По версии
следствия, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившая в состав
целостного имущественного комплекса ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной
структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе,
организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185
млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности,
руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Счета частной компании-продавца
здания арестованы. С тех пор постоянно совершались попытки снять ареста со счетов, в
том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

АСРЗ отремонтировал два судна
Мариупольского порта

ГП "Антонов" заявил, что не участвует в разработке нового
самолета конструкторского бюро "Ильюшин"
01.09.2019

ГП "Антонов" не участвует в разработке нового самолета КБ
"Ильюшин" (Россия, Москва), в связи с чем требует присвоить авиасудну
новое обозначение без использования марки "АН".
С 2017 г. КБ "Ильюшин" ведет разработку модернизированного супертяжелого
военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать
обозначение Ан-124-100М. "Специалисты ГП "Антонов" не отрицают возможности глубокой модернизации самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового
современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению
летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким
образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат.
Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН",
поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за
его безопасность", - подчеркивают на ГП. Также, в украинском авиаконцерне сообщили, что
в период с 2004 по 2007 гг. ГП "Антонов" разработало и сертифицировал три модификации
"Руслана", одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГП "Авиакон" модернизирует противолодочный
Ми-14 для морской авиации
09.09.2019

ГП "Конотопский авиаремонтый завод "Авиакон" выиграло тендер
на капитальный ремонт и модернизацию противолодочного вертолета Ми14 для 10 бригады морской авиации ВМС Украины.
Стоимость ремонта и модернизации составляет 24,163 млн грн. Вертолет планируют
оборудовать: метеолокатором Honeywell RDR 2100; многофункциональной аппаратурой
навигации и связи Garmin GTN-750; навигационным индикатором Garmin GI-106B
(дооборудование); авиационными шлемами THL-5NV; курсовертикалью Sandel SG102-200;
новыми системами внутренней связи (вместе с усилителем и абонентским аппаратом);
сигнализатором обледенения; компасом NV2C; специальными антеннами. Ми-14 - это
морской многоцелевой вертолет берегового базирования, разработанный в ОКБ М.Л. Миля
на базе Ми-8, его главное назначение - поиск и уничтожение подводных лодок. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання на
Харківському державному авіапідприємстві
16.09.2019

СБУ в межах виконання завдань із захисту оборонного потенціалу
держави викрили факт нанесення мільйонних збитків Харківському
державному авіаційному виробничому підприємству.
Колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства незаконно
уклав договір добровільного страхування майна заводу. Своїми діями він порушив чинне
законодавство, яке дозволяє юрособам витрачати на страхування лише визначений
відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було. Встановлено, що внаслідок
протиправних дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 5,5 млн
грн. Ексзаступнику директора авіапідприємства повідомлено підозру у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 367 ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному
запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

05.09.2019

ООО «СРЗ» завершило ремонт на соответствие класса Регистра
судоходства Украины двух судов администрации Мариупольского морского
порта — теплохода «Сборщик-306» и нефтемусоросборщика НМС-67.
На судах были обновлены корпусные конструкции, налажена работа винто-рулевого
комплекса, отремонтированы основные механизмы систем жизнеобеспечения, электроустановок и радионавигационного оборудования. «Команды готовы приступить к своим
непосредственным обязанностям. После швартовых и ходовых испытаний суда снова
приступают к работе», - отметили капитаны судов Игорь Бачинский и Стефан Ольховиков.
В апреле 2019 г. ООО «СРЗ» и Мариупольский филиал ГП «Администрация морских портов»
заключили договор на предоставление услуг по доковому ремонту НМС-67, в июне - по
доковому ремонту судна «Сборщик-306». Общая стоимость работ по двум договорам
составила 4,4 млн грн. ООО «СРЗ» эксплуатирует целостный имущественный комплекс
(ЦИК) бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ). Специализация — ремонт,
модернизация и строительство судов, выпуск машиностроительной продукции. ООО «СРЗ»
получило в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано согласно
установленной процедуре. В июне 2016 г. у ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. С этого
времени ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК, поддерживает производственный
процесс, выполняет договорные обязательства с текущими контрагентами, осуществляет
отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и сохраняет уникальный судоремонтный
комплекс. В октябре 2018 г. Кабмин принял решение вернуть ЦИК в госсобственность. …
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
Польский САПФИР едет на
Херсонскую верфь
12.09.2019

Машина тепловой резки САПФИР (SAPPHIRE) польской компании
«ECKERT» в скором времени прибудет на Херсонскую верфь. Об этом
сообщает пресс-служба компании SMG
Агрегат может обрабатывать металлические листы как в режиме плазменной, так и
газовой резки. На днях в стапельном цехе заливали фундамент на площадке, где будет
размещен САПФИР. До момента его прибытия на предприятие необходимо провести еще
ряд работ: подключить электрооборудование, смонтировать рельсы и установить
компрессор, который будет подавать сжатый воздух. После установки производитель
обучит нескольких сотрудников СМГ - технологов и операторов. Первые будут писать на
компьютере программы порезки металла, а вторые - непосредственно работать на машине.
«Если раньше данные виды работ (резка, снятие фасок и маркировка) выполнялись на
отдельных станках и разными людьми, то сейчас это сможет делать один САПФИР. И мы
сразу же увидим заметную экономию энерго- и трудозатрат» - рассказал главный инженер
Херсонской верфи СМГ Владимир Пепель. Отметим, строительство танкера-химовоза для
компании VEKA находится в активной фазе. Уже сформирован корпус судна из 5 блоков
(всего их 8). Об этом рассказал заместитель главного строителя Херсонской верфи Василий
Филипьев. «На главной палубе сейчас приступили к достроечным работам и до 20 сентября
должно быть все готово. Что касается 3-х оставшихся блоков корпуса, то до средины
сентября они будут закончены и в этом же месяце установлены» - поделился планами
В.Филипьев. Напомним, что это уже третий танкера-химовоза для голландской компании
VEKA Shipbuilding WT B.V, который строит компания Смарт Меритайм Групп (СМГ, Smart
Maritime Group). Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов
на внутренних водных маршрутах Европы. …
Читать полностью >>>
По материалам SMG

За французькі гелікоптери МВС сплатило 1,8 мільярда.
Треба ще 18!

ИСРЗ отремонтирует понтон с переправы
через Сухой лиман

20.09.2019

МВС протягом ц.р. в межах програми "Створення авіаційної системи
безпеки та цивільного захисту" сплатило за постачання гелікоптерів Airbus
630 млн грн, ще 1,17 млрд грн було сплачено минулого року.
Така інформація міститься в звітах казначейства про виконання бюджету
повідомляє проект "Марлін". Загалом в МВС планували витратити понад 18 мільярдів
гривень на закупівлю 55 французьких гелікоптерів Airbus, які мають стати основою
авіаційної системи безпеки та цивільного захисту. Про це йдеться в паспорті згаданої
бюджетної програми на 2019 рік. На додатковий запит проекту "Марлін" в міністерстві
уточнили, що протягом 2018-19 років в Україну надійшло 4 гелікоптери Airbus H225. У
проекті бюджету на 2020 рік МВС розраховує витратити на іноземні гелікоптери 4,8 млрд
гривень. У Парижі між урядами України та Франції було підписано Угоду загальною
вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної
безпеки та цивільного захисту. За умовами Угоди, французька сторона в два етапи
поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З
них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10
тонн. Нещодавно стало відомо, що МВС також веде переговори з Францією щодо закупівлі
патрульних катерів для прикордонників.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ДП «АНТОНОВ» візьме участь у виставці «TEKNOFEST ISTANBUL
Aerospace and Technology Festival 2019»
20.09.2019

В період з 17 по 22 вересня 2019 року ДП «АНТОНОВ» візьме участь у
виставці авіаційної та аерокосмічної техніки «TEKNOFEST ISTANBUL
Aerospace and Technology Festival 2019».
Цей міжнародний захід, який пройде на території міжнародного аеропорту Ататюрк
в м.Стамбул, організований турецьким технологічним фондом «Т3». Вперше він проводився
в 2018 р. і зібрав більше 500 тис. відвідувачів. На виставці цього року «АНТОНОВ»
представить низку своїх сучасних програм, серед яких сімейство регіональних реактивних
літаків Ан-1х8. Зокрема, відвідувачі побачать середній транспортний літак Ан-178, який
буде представлений на демонстраційному майданчику. Делегацію ДП "АНТОНОВ" очолює
Президент підприємства О.Д. Донець. Відзначимо, ДП "Антонов" має величезний потенціал,
однак для нарощення експорту літаків підприємству необхідно об’єднатися із одним із
провідних світових авіабудівників. Здійснити це можливо шляхом створення спільного
підприємства, заявив в інтерв’ю Гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.
"Антонов" не здатний наростити експорт, якщо не зробити спільне підприємство з одним зі
світових гігантів. І цю проблему потрібно вирішувати", – зауважив він. За словами А.
Абромавичуса, ДП "Антонов", попри те, що вже кілька років не виробляє нової продукції,
має величезний потенціал, який необхідно використовувати якнайшвидше. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «АНТОНОВ»
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Читайте также: Вряд ли скажешь, что
судостроитель-ная отрасль возрождается, но мы
боремся за это >>>

18.09.2019

ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» (ИСРЗ, Черноморск, Одесская
область) выполняет плановый доковый ремонт понтона ГТС-3108,
являющегося частью переправы через Сухой лиман.
Как сообщила пресс-служба ИСРЗ, завод получил подряд в результате тендера,
проведенного в системе электронных закупок Prozorro. После постановки в док на
плавсредстве проведена дефектация металллоконструкции, которая показала, что ее
несущие части имеют значительные повреждения. Общий объем замены металла составит
предварительно до 20%. Также демонтированы насосы, которые сейчас уже ремонтируются, и параллельно интенсивно производятся все возможные работы по понтону.
Привлечены специалисты, которые хорошо знакомы с конструктивными особенностями
плавсредства ГТС-3108, в том числе участвовали в предыдущем ремонте в 2014 году.
Работы ведутся практически круглосуточно. «Предприятие полностью понимает остроту
проблемы отсутствия переправы через Сухой Лиман для жителей не только Черноморска,
но и практически всей Одесской области. Надо отметить, что в прошлый раз ремонт
понтона ИСРЗ выполнил досрочно, и пять лет плавсредство отработало безотказно», ―
отмечается в сообщении. Наплавная часть (понтон) гидротехнического сооружения ГТС3108 находится на балансе ГП «АМПУ» и является частью переправы через Сухой лиман,
построенной специалистами ИСРЗ в 1967 году. В 1982 году срок службы первого понтона
закончился, он был демонтирован и списан, и на ИСРЗ было построено новое плавсредство
большей грузоподъемности для установки на переправе. ...
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
КССРЗ выпустил два катамарана для
дноуглубления на реках
19.09.2019

Киевский судостроительный-судоремонтный завод спустил на воду
два экспериментальных катамарана, предназначенные для дноуглубительных работ. Об этом проинформировал КССРЗ в Facebook.
"Экспериментальные плавсредства оснащены подвесными моторами и сейчас
проходят контрольные испытания. Ширина каждого из них - 6 метров, а длина - от 10 до 12
метров", - отметили на заводе. Катамараны будут использоваться для дноуглубительных
работ, в частности, на малых реках. Такие работы катамараны будут выполнять за счет
использования энергии течения. Как сообщал ЦТС, "Госгидрография" приобрела два беспилотных летательных аппарата, которые будут задействованы для обеспечения безопасности на реках Украины. БПЛА помогут оперативно осуществлять картографирование и
мониторинг, поддерживать на современном уровне базы данных картографической и
топографической информации. Это также позволит "Укрморкартографии" поддерживать в
актуальном состоянии навигационные карты…
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.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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Коли рейкобуси PESA повернуть
з Києва в регіони
17.09.2019

Панютинский вагоноремонтный завод
резко сократил производство
03.09.2019

В прошлом году Панютинский вагоноремонтный завод построил
более 1,5 тыс. вагонов, в этом году – ни одного. Об этом сообщил заместитель
директора завода Александр Гуляев на ТРК «Лозовая».
По словам Гуляева, сейчас работники завода занимаются только ремонтом вагонов,
что снижает зарплату людей. В целом объемы производства упали в 2,5 — 3 раза.
Количество работников сократилось до 1 тыс. 748. Завод работает только в одну смену. Как
отметил Гуляев, возможности предприятия позволяют производить 12 вагонов в сутки,
причем это вагоны пяти видов. Предприятие обращалось к «Укрзалізнице» с просьбой
помочь решить проблему, но безрезультатно.
Читать полностью >>>
По материалам newformat.info
Во Львове освоили ремонт тяговых
двигателей ЭД-141

Дизельні рейкові автобуси (рейкобуса) PESA, які з листопада 2018
року використовуються на лінії Київ — аеропорт Бориспіль, в найближчому
майбутньому можуть бути повернуті в регіони.
«У будь-якому випадку ми будемо замінювати пари на Бориспіль. Спочатку довшим
дизель-поїздом. Потім проведемо електрифікацію. І зможемо повернути вже оновлені PESA
в регіони з базою для їх обслуговування», — розповів в інтерв'ю НВ Бізнес Євген Кравцов,
голова правління «Укрзаліниці «(УЗ). Він нагадав, що поїзди PESA, які УЗ поставила на цей
маршрут, в регіонах не обслуговувалися належним чином. «6 з 8 поїздів стояли під
парканом перед тим, як ми їх передислокували на бориспільський напрям. Вони пройшли
через капітальний ремонт, їх пофарбували в білий колір», — розповів Кравцов. Також була
створена база для обслуговування такої техніки. На лінії Київ — аеропорт Боріполь
використовується 11 поїздів PESA 620 м на 91 місце і 2 поїзди PESA 630 м на 192 місця. За
словами Євгена Кравцова щодня на цьому напрямку перевозиться близько 4 тис. пасажирів.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
В Одессе представили первый трехсекционный трамвай

06.09.2019

Львовский локомотиворемонтный завод выполнил заказ по поставке
12 тяговых двигателей ЭД-141 для региональных филиалов "Донецкая
железная дорога" и "Приднепровская железная дорога".
Тяговые электродвигатели ЭД-141 устанавливаются на магистральные электровозы
постоянного тока. "Завод по-прежнему продолжает работать с двигателями серий ТЛ-2К,
НБ-406, ЭД-118. Причем фактически заказчик получает двигатели полностью нового
формирования. Для этого на предприятии освоили технологии изготовления магнитной
системы, намотки шины и тому подобное", - пишет газета УЗ. Ранее ЦТС писал о том, что на
Львовском
локомотиворемонтном
заводе
выполняется
капитальный
ремонт
промышленного
электровоза
ПЭ2У-016,
предназначенного
для
работы
на
электрифицированных железнодорожных путях горных разработок.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Крюковский вагоностроительный завод: рост
производства не прекращается
10.09.2019

Крюковский вагоностроительный завод в январе-августе 2019 года,
по сравнению с январем-августом 2018 года, увеличил производство
грузовых вагонов на 61,8% – до 3 тыс 745 штук.
В январе-августе 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда
как в январе-июле прошлого года – ни одного. С начала 2019 года завод провел сборку 15
локомотивов «General Electric», тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не
производилась. Отметим, Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил
выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1 тыс 673 вагона по сравнению с 2017 годом - до 3
тыс 686 единиц. Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в
2019 году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года - около 3,7 тыс
единиц, а пассажирских вагонов в 4,5 раз – до 36 шт.
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
В Офісу великих платників податків ДФС – конфлікт
з ДВС через ДП "Укрспецвагон"
11.09.2019

Харківський окружний адмінсуд відмовився задовольнити заяву
Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС про вжиття
заходів забезпечення в справі №520/8618/19.
Харківський окружний адмінсуд 19.03.2019 своїм рішенням у справі №520/11332/18
(залишене без змін постановою Другого апеляційного адмінсуду від 01.08.2019)
задовольнив позов ДП «Український центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (далі ДП “Укрспецвагон”; у стані припинення) та зобов`язав Офіс великих платників податків
ДФС (ОВПП ДФС) підготувати та подати до Держказначейства висновок про повернення
для ДП «Укрспецвагон» надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на прибуток у
розмірі 50,4 млн грн та з ПДВ на 4 млн грн. 19.08.2019 ОВПП ДФС подав касаційну скаргу на
рішення судів першої та апеляційної інстанції в справі №520/11332/18 та заяву про
зупинення їх виконання. Перед цим - 14.08.2019 - постановою держвиконавця ВПВР УДВС
ГТУЮ у м. Києві було відкрите виконавче провадження №59800816 за виконавчим листом
№520/11332/18 від 05.06.2019, в рамках якого, зобов`язано Офіс великих платників
податків ДФС підготувати та подати до Держказначейства висновок про повернення для
ДП «Укрспецвагон» 54,4 млн грн. Не погодившись з постановою держвиконавця, ОВПП ДФС
оскаржив її у суді в рамках справи №520/8618/19. Крім того, фіскали просили суд
задовольнити заяву про забезпечення позову шляхом зупинення виконавчих дій по
виконавчому провадженню №59800816 до вирішення справи по суті. Своє клопотання
ОВПП ДФС обгрунтовував тим, що “виконання рішення Харківського окружного
адміністративного суду від 19.03.2019 тягне за собою необхідність здійснення певних дій,
що передбачає виконання судового рішення та може призвести до безпідставних втрат з
дохідної частини бюджету України у особливо великих розмірах” (цитата). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

17.09.2019

В вагоноремонтных мастерских КП "Одесгорэлектротранс" показали
первый в Одессе многосекционный трамвай, получивший название "ОдиссейМакс". Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на "Пассажирский транспорт".
Длина трамвая составляет 30 метров, в салоне находятся 62 сидения. Первая и
третья секции трамвая - традиционные, со ступеньками. Вторая секция низкопольная - для
удобства людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками.
Также трамвай оснащен пандусом, который откидывается вручную. Корпуса первой и
третьей секций изготовлены по типу вагонов типа "Татра-Т3", между ними навешивается
средняя низкопольная секция. Ходовые тележки такого трамвая - также аналогичны
"Татре-Т3". Достоинствами трамвая являются вместимость более 250 человек,
низкопольная секция и возможность ездить даже по изношенным рельсам. Из недостатков
- малая площадь низкопольной секции. Одесса закупила корпуса для двух таких трамваев,
после чего их собирают в вагоноремонтных мастерских "Одесгорэлектротранс". Ходовые
тележки трамвай получает капитально отремонтированные от старых вагонов - за
исключением рамы тележки все остальное, в том числе тяговые электродвигатели,
редукторы и прочее - новые. По документам такой новый трамвай оформляется как
капитальная модернизация старого трамвая. Стоимость корпуса трамвая и электронной
транзисторно-импульсной системы управления составляет почти 16 млн грн, что вместе с
сертификацией трамвая и установкой элементов салона, стекол, сидений и других
комплектующих составляет 18 млн грн. Второй трехсекционный вагон, по словам
директора КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрия Жемана, будет готов к новому году. В общей
сложности в Одессе должны собрать шесть таких трамваев "Одиссей-Макс" вместе с 24
"короткими" версиями "Одиссея". На данный момент уже готовы - 22 единицы моделей
"Одиссей" и "Каштан", а также закупаемые по кредитам европейских банков 16
многосекционных и 21 односекционный трамвай с низким полом. Таким образом, с 2015 по
2021 год Одесса получит 89 новых трамваев на городских маршрутах. До 2015 года город
получил 12 новых трамваев за 27 лет. Как сообщал ЦТС, Одесса получит от ЕБРР 47 млн
евро кредита на линию скоростного трамвая. Часть кредитных средств направят на
закупку новых трамваев и прокладку рельс. Маршрут "Север-Юг" соединит поселок
Котовского с Люстдорфом и пройдет по проспекту Добровольского, Николаевской дороге,
Пересыпи в центр города по Софиевской и Преображенской, и далее через
железнодорожный вокзал, улицу Водопроводную и Люстдорфскую дорогу.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
На базі «Дизельного заводу» у Кривому Розі Аурум Груп
відкриває ще одне вагоноремонтне депо
19.09.2019

Відповідно до розпорядження АТ «Укрзалізниця», ТОВ «Дизельний
завод», що входить до складу Аурум Груп, отримав право на здійснення
планових видів ремонтів піввагонів.
Відтепер завод має сертифікат на виконання наступних видів робіт: деповський
ремонт піввагонів; капітальний ремонт піввагонів; відчіпний ремонт піввагонів у обсязі ТО2. «З відкриттям депо на базі Дизельного заводу Аурум Груп планує посилити позиції
заводу на ринку України, розширивши преференції для клієнтів підприємства. Відтепер
компанії, які замовляють будівництво вагонів на заводі, отримують не лише безкоштовне
гарантійне обслуговування, але й згодом можуть скористатися усіма послугами заводу з
постгарантійного сервісного обслуговування», – підкреслила Альона Лебедєва, засновниця
Аурум Груп. Серед основних завдань, які акціонер поставила перед колективом заводу, є
дотримання стабільно високої якості послуг та стислі терміни виконання робіт. «Переваги
приватного депо – можливість оперативно, якісно і у повному обсязі виконувати усі види
ремонтних робіт, при цьому, пропонуючи ціну на рівні ринку», – зазначила А. Лебедєва.
Потужності заводу дозволятимуть підприємству виконувати ремонт 100-150 піввагонів
щомісяця. Політика підприємства у сфері управління якістю базується на дотриманні
національних і міжнародних стандартів атестації виробництва та сертифікації всіх видів
продукції. На заводі впроваджена система менеджменту якості ISO 9001. Загалом виробничі
потужності заводу на сьогоднішній день дозволяють випускати близько 200 одиниць
рухомого складу, зокрема: магістральні вагони – піввагони люкові моделі 12-9933;
піввагони люкові моделі 12-9933-01; зерновози моделі 19-9945 та візкі моделі 18-1750 типу
2. Також завод має можливість виконувати роботи з будівництва вантажних вагонів для
внутрішньозаводської експлуатації, а також здійснювати капітально-відновлювальні
ремонти вагонів для підприємств гірничо-металургійного комплексу: вагонів-хоперів для
вугілля і агломерату; вагонів-самоскидів типу думпкар 2ВС-105 і ВС-60.
Читати повністю >>>
За матеріалами Aurum Group

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

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

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

HORSCH інвестує в Україні
€4,5 млн

В Украине резко увеличилось производство
автомобилей
09.09.2019

Вслед за ростом спроса на электрокары, производство автомобилей
на украинских заводах в августе 2019 года по сравнению аналогичным
месяцем 2018-го выросло на 42% – до 668 единиц.
"Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была
сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За
отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018
года", – информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", отметив,
что это предварительные данные. По данным ассоциации, выпуск коммерческих
автомобилей без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем
производстве с августа 2016 года, увеличился на одну штуку – до 34 штук: "Черкасский
автобус" – 26 штук и "ЗАЗ" – восемь штук. В свою очередь производство автобусов
увеличилось на 45% – до 81. "Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все
еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230
единиц автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев
прошлого года. Легковых автомобилей – 3619 штук (-7,5%); коммерческих – 80 штук (30%); автобусов – 531 штука (+3%)", – заключили в ассоциации. Новости "Сегодня" писали,
что в июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении (559
штук), однако по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2018го производство сократилось на 24% (2949 штук).
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Нові «Слуги Народу» зобов’язані виправити помилки
попередньої Верховної Ради
06.09.2019

Новому складу Верховної Ради України слід звернути увагу на
безпрецедентне становище з умов можливого виготовлення електрокарів в
Україні. Про це заявив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля.
Оскільки на відміну від інших країн, де для виробництва електрокарів створені усі
умови та навіть запроваджені національні програми, наша держава виглядає хіба що трохи
краще за Корею, але, на жаль, Північну. Про це заявив прес-секретар корпорації «Богдан»
Сергій Красуля в блозі https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4136967/, коментуючи
поточну ситуацію з законодавчого забезпечення переходу України до «зелених технологій».
Сергій Красуля наголосив на кричущій ситуації, яка склалася з долею проектів Законів
України 8159 та 8160, в яких йдеться про митні та податкові пільги для виробників
електрокарів. Ці проекти вже понад рік припадають пилом у Верховній Раді без будь-якого
шансу на реалізацію, враховуючи завантаженість та певну «пріоритетність» у роботі
українського законодавчого органу. «Новому складу Верховної Ради України випала
можливість увійти в історію країни як прогресивним та сучасним законотворцям,
прийнявши ці закони, адже станом на сьогодні ми все ще перебуваємо за стартовою смугою
прогресу, коли провідні країни вже давно рушили вперед», – наголосив Красуля.
Законодавча ініціатива передбачала три сегменти пільг для просування та розвитку ринку
електротрокарів в Україні. Перший сегмент – це пільги для ввезення електрокарів із-за
кордону. Другий –пільги для ввезення комплектуючих, що призначені для подальшого
збирання машин вже на території України. Третій– розвиток виробництва супутньої
продукції та сервісів. На жаль пакет законів по електрокарам від самого початку потрапив
під вибіркову немилість парламентарів попереднього скликання і вже понад рік хоч і
пропонувався вісім (!) разів до порядку денного сесій Верховної Ради, але реального
розгляду та впровадження в життя так і не отримав. Натомість, ввезення готових
електрокарів отримало не очікувано палку підтримку колишнього головного радікала
О.Ляшка, який спромігся «продавити» цю норму в Закон про Бюджет 2019 року. Таким
чином продаж готових машин опинився у пріоритеті українських законотворців, а розвиток
власної промисловості, створення нових робочих місць так і залишилися за бортом. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
КрАЗи-6511С4 працюватимуть на вуглезбагачувальних фабриках
13.09.2019

Черговому замовнику відвантажено партію безкапотних самоскидів
КрАЗ-6511С4 колісної формули 6×4, вантажопідйомністю 20 тонн, із об’ємом
платформи 15,5 м3.
Автомобіль обладнаний комфортабельною кабіною, в якій усе передбачено для
зручності і меншої втомлюваності водія під час роботи: функціональна панель приладів,
відмінний огляд, місце для відпочинку, рульовий механізм інтегрального типу та ін. У
складі силового агрегату дизельний двигун із турбонаддувом, Євро-5, потужністю 300 к.с.,
механічна, дводіапазонна, 9-ступенева коробка передач. Самоскид КрАЗ-6511С4
призначений для експлуатації в дорожньому і промисловому будівництві, на розробках
родовищ корисних копалин, для транспортування сипучих і навалочних вантажів. Як
зазначили у фірмі-замовнику, надаючи перевагу КрАЗам, вони зважали на важливість
закупівлі автотранспорту саме у вітчизняних виробників, бо це стимулює розвиток
промислових підприємств країни. Автопарк підприємства-замовника складається
переважно з КрАЗів, велику партію яких востаннє було закуплено ще в 90-х роках.
Вантажівки десятиліттями підтверджували свою надійність та витривалість, якісно
виконуючи завдання у перевезенні різноманітних сипучих матеріалів, вугілля, породи. У
поточному році, вирішуючи оновити транспортний парк, у товаристві обрали знову ж
вітчизняні автомобілі, але вже безкапотні, з вантажопідйомністю не більшою 20 тонн, щоб
витримував поверхневий прошарок териконів. «Скільки ваше підприємство існує, стільки ж
саме КрАЗи вивозять відходи вугледобування на терикони шахт і гірничозбагачувальних
фабрик. Ваша машина справляється з завданнями», — стверджують у компанії. Відзначимо,
ДП «Київський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» отримав чергову партію
КДМ (комбінованих дорожних машин) із відвалом та солерозкидальним обладнанням на базі
самоскиду КрАЗ-65055-05. КДМ будуть використовуватися взимку для посипання
фрикційними матеріалами (солерозкидальне обладнання працює на трьох компонентах,
можливе застосування соляної ропи, що діє ефективніше), а в теплий період — як
самоскиди для перевезення сипучих вантажів різних видів, під час поточних ремонтних
робіт. Важливо, що автотехніка може працювати цілорічно, це економічно вигідно». У
Київському облавтодорі сприйняли технічне переозброєння підприємства як його
відродження, забезпечення конкурентоздатності. Тим більше, що таке масштабне
оновлення їх автопарку сталося вперше за останнє десятиріччя. Колектив підтримує і гасло
«Українцям-українське», вважаючи, що вітчизняним підприємствам потрібно надавати
перевагу, що стане поштовхом у розвитку української економіки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КрАЗу
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В Україні компанія HORSCH починає будівництво нового сучасного
офісу зі складом запасних частин та навчальним центром. Про це
повідомляє видання «Агробізнес Сьогодні».
Обсяг інвестицій сягатиме близько 4,5 млн євро. Зростання відбувається завдяки
потужному розвитку цього виробника сільськогосподарської техніки. Так, у 2018 році у
компанії HORSCH відбувся ріст обсягів обороту коштів до показника понад 402 млн євро. Зі
слів співвласниці компанії HORSCH Корнелія Хорш, компанія розширює філіали, стає більш
гнучкою. Нині найбільший відсоток обігу складають продажі ґрунтообробної та посівної
сільськогосподарської техніки. Серед лідерів росту головні аграрні ринки — Франція та
Великобританія. Водночас провідним лідером з експортного зростання є Україна.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
АИС испытала первый в Украине трактор Belarus
с газодизельным двигателем!
18.09.2019

Официальный дилер тракторов МТЗ – Группа компаний АИС, первая в
Украине установила на трактор Belarus 892 газодизельную установку и
провела презентацию - испытание в одном из фермерских хозяйств.
Цель проведенных испытаний – подтвердить мощность битопливного двигателя на
уровне, не ниже исходной и оценить экономию расходов и сроки окупаемости
газодизельной установки. Испытания проводились в поле, которое не обрабатывалось 10
лет, при работе с навесным оборудованием стандартно используемым в почвообработке:
оборотный трехкорпусный плуг, зубовая борона и катки для мульчирования (шириной
шесть метров), поочередно на дизельном режиме эксплуатации, затем на газодизельном.
Результаты тестирования показали, что в обоих случаях мощность трактора осталась
одинаковой - 88 л.с. Расход дизельного топлива составил 18 литров в час, газодизельного –
19 литров в час (14 литров дизеля + 5 литров газа, т.е. расход газа составляет 20 процентов
от общего расхода топлива). Таким образом, при текущей средней стоимости дизеля 25
гривен за литр и газа 11 гривен за литр - экономия составляет 40 гривен в час. При средней
эксплуатации трактора 8:00 часов в день - окупаемость газобаллонного оборудования
составит ориентировочно 100 дней работы. После 100 дней работы начинается реальная
экономия на топливе! Без потерь в мощности и с сохранением качества обработки почвы.
Отметим, что это первый в Украине трактор Belarus с промышленно установленным ГБО, с
гарантийной поддержкой от производителя как самого трактора, так и ГБО. Газобаллонное
оборудование было разработано специально для данной модели трактора и состоит из
комплектующих всемирно признанных компаний: блок управления и электроника фирмы
АЕВ, редуктор Tomasetto Achille, форсунки Hana, мультиклапан OMB с дополнительными
клапанами и указателями уровня, дополнительный датчик температуры выхлопных газов
Bosch, термо-пластиковые трубки и фитинги фирмы Alex.
Читать полностью >>>
По материалам АИС
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Спецтехноекспорт уклав нових контрактів на $337 млн
за 7 місяців 2019 р.
02.09.2019

За 7 міс. ДП Спецтехноекспорт уклала нових зовнішньоекономічних
контрактів загальною вартістю $337 млн, що є рекордним показником
компанії за останні 10 років.
«Що стосується підписання нових контрактів, то ми вже перевищили минулорічні
показники. Станом на сьогодні ми вже підписали нових контрактів загальною вартістю $
337 млн. Це новий рекордний показник компанії за останні 10 років. Тепер головне, щоб
всередині країни менше палиці в колеса ставили в процесі їх реалізації.», - повідомив
директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас у своєму інтерв’ю для Defense Express.
Минулого року Спецтехноекспорт також показав високу динаміку укладання нових
оборонних контрактів з іноземними партнерами. За даними Звіту про роботу підприємства,
за 2018 рік компанією було укладено нових контрактів на суму $282,5 млн, хоча у 2017 р.
цей показник становив лише $114,4 млн. Загальний обсяг експорту озброєнь України в
останні роки оцінюється у $600-700 млн. У довоєнний період Україна в середньому щороку
заробляла $1 млрд на продажу озброєнь. Серед основних країн партнерів Спецтехноекспорту за обсягами співпраці Владислав Бельбас назвав Індію, де компанія одночасно
відпрацьовує більше 90 оборонних проектів, та Туреччину, де триває робота в тому числі по
створенню спільних зразків озброєнь. Як повідомляв Defense Express, у червні 2019 року в
Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого україно-турецького бойового
модуля Serdar ATMLS, що створений на замовлення третіх країн. Повна версія інтерв’ю з
Владиславом Бельбасом буде опублікована у вересневому випуску журналу Defense Express.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
Baker Tilly Україна проведе аудит
"Укроборонпрому"
05.09.2019

ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" з мережі міжнародної аудиторської
компанії Baker Tilly, переможець в аукціоні з відбору аудитора
консолідованої звітності державного концерну "Укроборонпром".
Згідно з даними "Прозорро", де пройшов аукціон, спочатку Baker Tilly запропонувало
за свої послуги 29,988 млн грн, тоді як його єдиний конкурент ТОВ "Ернст енд Янг
аудиторські послуги" - 32,5 млн грн, що відповідало стартовій ціні, а підсумкова ціна склала
29,336 млн грн. "Це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його
існування", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому". Держконцерн уточнив, що раніше
міжнародні аудити проводилися тільки в окремих підприємствах - учасниках його
Концерну. Зокрема, "Baker Tilly Україна" вже проводила незалежний фінансовий аудит
держкомпанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення "Укрспецекспорт", яка є найбільшим українським спецекспортером і входить
до складу ДК "Укроборонпром". В "Укроборонпромі" нагадали, що процес пошуку аудитора
триває з 2017 року і був розблокований влітку 2019 го, коли президент Володимир
Зеленський оновив склад наглядової ради концерну. Гендиректор "Укроборонпрому"
Айварас Абромавічус, який сприяв відбору аудитора ще будучи головою наглядової ради,
зазначив, що закупівля таких послуг саботувалася попереднім керівництвом держконцерну
і йому довелося особисто увійти до складу тендерного комітету, щоб зрушити все з мертвої
точки і відновити довіру потенційних учасників. "Моє бачення - аудитори повинні почати
працювати в концерні до кінця поточного року. Зараз створюємо для них ці умови", прокоментував результати аукціону Абромавічус.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

 БРОНЕТЕХНІКА

Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про
реформування «Укроборонпрому»

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ
модернізовані БМП

08.09.2019

Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, як будуть
реформувати ДК «Укроборонпром». За його словами, функцію акціонера
підприємства буде виконувати Міністерство оборони.
«Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може
бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це
оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний
зв’язок із президентом», – розповів Данилюк і додав, що це рішення «затвердили». Також
Олександр Данилюк наголосив, що на підприємство чекає оптимізація. «Зараз призначено
нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати
процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. «Укроборонпром» буде працювати в інтересах
держави. Стосовно старої ідеї –ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні
підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде
костяком нового «Укроборонпрому», – сказав він. Державна компанія «як і будь-який
бізнес» має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета
перетворень – зробити компанію «надійною» і «конкурентоздатною» як всередині країни,
так і на зовнішніх ринках. «Найбільш правильна модель – перетворити це в холдинг, де
чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається
керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в
нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз
і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником «Укроборонпрому», проговорюємо
питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно
налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування
«Укроборонпрому», – сказав Данилюк. У Генеральній прокуратурі України 22 липня
повідомляли, що cпівробітники Генпрокуратури спільно з СБУ провели обшуки в службових
приміщеннях Кабміну, Держприкордонслужби, Фіскальної служби і підприємства
«Спецтехноекспорт» у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму
понад 6 мільйонів доларів, в якому фігурує ДП «Укроборонпром». Перед тим, 22 травня,
прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів виділив 32
мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому». Тодішній президент Петро Порошенко 6
березня повідомляв на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну
перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром». 16 березня він указом увів у
дію рішення РНБО щодо цього аудиту. Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує
понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й
виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій. У
лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного
проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання
мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані
кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу
«Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства
оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
А. Абромавичус: Міністерство оборони –
наш партнер №1
20.09.2019

В четвер, 19 вересня у Міністерстві оборони України відбулася спільна
нарада двох нових команд – "Укроборонпрому" та Міноборони. Перша в
такому форматі, і перша в такому складі.
На зустрічі були присутні: генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас
Абромавичус, його заступники та радники; Міністр оборони Андрій Загороднюк, начальник
Генерального штабу — Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Руслан Хомчак,
заступники Міністра оборони, керівники структурних підрозділів оборонного відомства та
Генштабу. "Міністерство оборони – наш партнер №1, ми можемо думати по-різному, але
діяти маємо спільно в інтересах нашої держави", – привітав Айварас Абромавичус
керівників оборонного відомства. Історичний контекст, в якому почали працювати обидві
нові команди, має багато проблемних питань, складнощів та підводних каменів. Однак і в
Міністерстві оборони, і в УОП налаштовані на конструктив та створення нових відносин,
заснованих на довірі, взаємоповазі та взаємній відповідальності. Під час зустрічі
обговорювалися найбільш нагальні питання, що потребують спільної позиції та зусиль для
вирішення. Це, в першу чергу, виконання підприємствами Концерну договорів державного
оборонного замовлення; якість техніки та своєчасність взаєморозрахунків; питання
ціноутворення та реалізації державної оборонної стратегії; виконання окремих доручень
Президента України тощо. Також йшлося про спільні напрацювання пропозицій до нового
закону про державне оборонне замовлення. Сторони обмінялися своїм баченням вирішення
окремих питань та ухвалили рішення утворити спільні робочі групи для напрацювання
відповідних дорожніх карт у складі фахівців Міністерства оборони та Укроборонпрому.
Нагадаємо, 19 вересня генеральний директор “Укроборонпрому” Айварас Абромавичус
призначив чотирьох керівників ключових напрямків діяльності Концерну. Так, заступником
генерального директора держконцерну з питань трансформацій став Роман Бондар.
Закупівлями опікуватиметься Надія Бігун, один з драйверів Prozorro, фінансовоекономічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, а Олег Яковенко очолить так званий
проектний офіс УОП. Відзначимо, експорт озброєння та військової техніки у найближчі роки
необхідно збільшити вп’ятеро – до $2 млрд, а найбільші перспективи український обороннопромисловий комплекс має на ринках Південно-Східної Азії, Латинської Америки та
Африки, вважає Гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус. "Загалом у нас є
дуже достойна продукція. Але наш експорт озброєнь все-таки перебуває на досить
низькому рівні – це приблизно $400 млн. Наша мета до 2025 року збільшити український
експорт озброєнь до $2 млрд", – заявив очільник Укроборонпрому в інтерв’ю The Page.
"Найбільші покупці озброєння у світі – це країни Близького Сходу і країни Південно-Східної
Азії. Найбільший імпортер – Індія, це 12% усього імпорту озброєння. І 60% цього імпорту –
це Росія. Якщо у нас декілька десятків людей працюють з індійським ринком, то у них
декілька тисяч людей працюють з цим перспективним ринком. Але ми не здаємося. Тому
будемо працювати за всіма напрямками", – додав він. Айварас Абромавічус також зазначив,
що перспективними є ринки Африки та Латинської Америки, що підтверджується
нещодавньою домовленістю про поставку Ан-178 в Перу. "У нас є якісні спецекпортери зі
знаннями місцевих традицій, місцевих мов, із тісними зв’язками. Будемо використовувати
їхні напрацювання", – розповів Гендиректор "Укроборонпрому". Крім того, він наголосив на
необхідності чіткої координації роботи спецекспортерів та підприємств-виробників
продукції, гарантуванні добросовісного партнерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
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Житомирський бронетанковий завод, що входить до складу
корпорації
«Укроборонпром»,
завершив
капітальний
ремонт
та
модернізацію 15 БМП-1 для Збройних Сил України.
В умовах дефіциту комплектуючих та запасних частин для ремонту військової
техніки, трудовим колективом відновлено боєздатність всіх систем та агрегатів, замінено
несправні прилади, перевірено роботу озброєння, а також встановлено сучасні засоби
зв’язку, апаратуру супутникової навігації. За період з 2014 року підприємством усього
відремонтовано та передано до Збройних Сил України 637 одиниць військової техніки. Нині
у цехах підприємства ремонтують іншу велику групу бронетехніки типу БМП. Планується у
вересні, листопаді після успішного відновлення і проведення полігонних випробувань, цю
техніку також направити до бойових частин Збройних Сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЖБТЗ
НАБУ сообщило о подозрении экс-главе
Львовского БТЗ
12.09.2019

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили
бывшему директору Львовского бронетанкового завода о подозрении
внесении недостоверных сведений в декларацию.
Следствие установило, что экс-чиновник в э-декларациях за 2016-2018 гг. не указал
информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн. Среди незадекларированного имущества
подозреваемого - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в
Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор
Львовского бронетанкового завода. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ
начали в августе 2017 года. Как сообщал БизнесЦензор, 28 августа 2018 "Укроборонпром"
уволил Романа Тымкива с должности главы Львовского бронетанкового завода. Летом
2017 года Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от
исполнения обязанностей директора Львовского бронетанкового завода.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Нардепи скасували в першому читанні державну
монополію в космічній галузі
13.09.2019

Парламентарі ухвалили за основу законопроект 1071 щодо
державного регулювання космічної діяльності, який передбачає допуск
приватних компаній до виробництва космічних систем.
Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного
регулювання космічної діяльності спрямований на забезпечення розвитку, підвищення
інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку
космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності.
Прийняття проекту Закону України, на думку його авторів, забезпечить створення
конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним
сектором підприємств приватної власності, а також призведе до залучення інвестицій у
космічну галузь України. Під час обговорення ряд народних депутатів висловили
застереження відносно того, що космічна галузь має стосунок до безпеки держави, тож
ухвалювати його в умовах війни слід із обережністю. Попередньо парламентарі підтримали
внесення законопроекту до порядку денного.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
На ПІВДЕНМАШі пройшла зустріч з Послом
Турецької Республіки в Україні
17.09.2019

Чотирнадцятого вересня 2019 року в рамках візиту в м. Дніпро ДП «ВО
ПМЗ ім. О. М. Макарова» відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол
Турецької Республіки в Україні пан Ягмур Ахмет Гюльдере.
Візит відбувся в рамках святкування дня міста. Пана Гюльдере супроводжували
Перший секретар посольства пан Берат Ількер Озсюер та Другий секретар посольства пан
Баран Тюркмен. Від ПІВДЕНМАШу в переговорах брали участь заступники генерального
директора Лебедєв Олег Юрійович, Гармаш Віктор Михайлович, головний конструктор
Спіркин Сергій Вікторович. Під час бесіди було розглянуто питання подальшої співпраці в
сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. Членам делегації
було представлено фільм про історію та виробничі можливості ПІВДЕНМАШу. Також
почесні гості ознайомилися з виробничими потужностями підприємства та зі зразками
продукції, що випускається, в цеху головного складання ракет-носіїв. Зустріч пройшла в
приємній дружній обстановці. Нагадаємо, 17 по 23 червня 2019 року ПІВДЕНМАШ взяв
участь у 53-му Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show, який проходив у
передмісті Парижу Ле Бурже, Франція. Експозиція ПІВДЕНМАШу представлена у загальній
виставковій концепції Державного космічного агентства України (ДКАУ). На об’єднаному
стенді ПІВДЕНМАШу та ДП «КБ «Південне» були представлені макети продукції
підприємств, що становлять інтерес для потенційних зарубіжних партнерів. Також в рамках
роботи салону було проведено кілька зустрічей з представниками іноземних компаній.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова»

Читайте також інтерв’ю: За найближчі роки
«Укроборонпром» збільшить експорт вп'ятеро >>>

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

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



С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Компанія "Кернел" пролонгував кредитну лінію на $ 290 млн на рік
і отримав додатковий транш на $ 100 млн
05.09.2019

Названы ТОП-10 агроэкспортеров
Украины
02.09.0219

Журнал «Новое Время» и инвестиционная компания Dragon Capital
определили ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины. Об этом
сообщает «НВ Бизнес», передает latifundist.com
Единственный критерий составления рейтинга - объем поставок на внешние рынки
в денежном выражении за2018/19МГ. В итоговый список попали 10 компаний, приносящих
стране больше валютной выручки, чем их конкуренты. Среди фигурантов рейтинга всего 3
отечественных игрока, остальные участники - транснациональные гиганты, присутствующие на местном рынке. В ТОП-10 агроэкспортеров в 2018/19 МГ вошли: «Кернел» экспортировал агропродукции на $2,5 млрд, доля в агроэкспорте Украины - 12,5%; «АДМ
Трейдинг Украина» - на $1,2 млрд, 6%; «Бунге Украина» - на $1,1 млрд, 5,7%; «Каргилл» - на
$1,1 млрд, 5,3%; «МХП» - на $1 млрд, 5,1%; COFCO Agri Ukraine - на $1 млрд, 4,9%;
«НИБУЛОН» - на $0,9 млрд, 4,7%; «Гленкор Агрикалчер Украина» - на $0,6 млрд, 2,8%; «Луи
Дрейфус Компани Украина» - на $0,6 млрд, 2,7%; «Агропросперис» - на $0,4 млрд, 1,9%.
Суммарно Украина в отчетном периоде экспортировала агропродукции на $20,2 млрд.
Наибольшую часть - 42% - в зарубежных поставках отечественного агробизнеса занимают
зерновые. Именно эти культуры стали драйвером роста экспорта, поскольку в 2018 г.
Украина собрала рекордный зерновой урожай - 70 млн т. Напомним, что компания «КернелТрейд» в 2018/19 МГ отправила на экспорт 6,72 млн зерна и заняла лидирующее место в
рейтинге ведущих экспортеров украинского зерна.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Стали известны крупнейшие налогоплательщики
в аграрном секторе Украины

За активи агрохолдингу «Мрія»
почався новий бій
08.09.2019

06.09.2019

ГФС обнародовала крупнейших налогоплательщиков в области
сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам первого полугодия 2019
года. Об этом сообщает издание ведомства "Вестник".
Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали: ЗАО "АПКИнвест", основным акционером которой является Борис Колесников. Какую сумму налогов
перечислило предприятие, не указывается. ООО "Монсанто Семена", владелец - "Байер",
сумма – 136,1 млн грн. ООО "Агрофирма" им. Довженко", владелец основной доли - Виктор
Иванчик, сумма – 132,6 млн грн. ЗАО "Зернопродукт МХП", владелец - Юрий Косюк, сумма –
123,5 млн грн. ООО "Винницкая птицефабрика", владелец - Юрий Косюк, сумма – 119,8 млн
грн. В целом в списке указаны 20 компаний, которые за шесть месяцев 2019 г. направили на
уплату налогов более 1,8 млрд грн. Отметим, в 2018 году прибыльными оказались все 22
крупных аграрных предприятий Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ННЦ "Институт
аграрной экономики"(ИАЭ). "В прошлом году 86,2% сельскохозяйственных предприятий
закончили с прибылью. При этом прибыльными были все 22 крупных агропредприятия,
которые и обеспечили 11,9% доходов отрасли", - отметил директор ИАЭ Юрий Лупенко.
Этот показатель стал самым высоким среди всех видов экономической деятельности.
"Финансовый результат к налогообложению предприятий сельского, лесного и рыбного
хозяйства за 2018 г. - 67,9 млрд грн. Убыточные предприятия потеряли за прошлый год
26,4 млрд грн, а прибыльные получили 94,3 млрд грн. Выше показатели только в
промышленности (278 млрд грн), торговле (177,6 млрд грн) и финансовой и страховой
деятельности (111,9 млрд грн)", - сообщил Лупенко. Ранее сообщалось, что за прошедший
2018 г. количество агрохолдингов в Украине сократилось до 85 (из 93 компаний в 2017 г).
Закономерно, что вместе с количеством игроков сократился и совокупный земельный банк
агрохолдингов. Однако более показательным является тот факт, что сократился также
земельный банк 15 крупнейших компаний - с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 млн га в 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua, delo.ua


Одна з найбільших українських аграрних груп "Кернел" домовилася з
синдикатом європейських банків щодо пролонгації на рік кредитної лінії на
$ 290 млн, повідомила група на веб-сайті Варшавської фондової біржі.
Згідно з повідомленням 3 вересня 2019 року "Кернел" уклала угоду про зміну і
перегляд своєї передекспортної кредитної лінії від 16 жовтня 2017 року. Зокрема, термін дії
існуючих траншей був продовжений на один рік: на $ 200 млн - до 31 серпня 2022 року, на $
90 млн - до 31 серпня 2020 року. Крім того, загальний доступний ліміт за кредитною лінією
був збільшений до $ 390 млн шляхом додаткового траншу розміром $ 100 млн з терміном
погашення 31 серпня 2021 року. Кошти надаються для фінансування потреб оборотного
капіталу в сфері виробництва соняшникової олії в Україні. "Кернел" - найбільший у світі
виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.
Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою
бізнес-сегментах: виробництві, експорті та внутрішньому продажу соняшникової олії;
рослинництві; експорті зернових культур; наданні послуг зі зберігання і перевалки зерна
на елеваторах і портових терміналах. Земельний банк "Кернел" в Україні становить 550 тис.
га. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим
акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський з часткою 39,93%. Cascade
Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає співголова депутатської
групи "Відродження" Віталій Хомутинник, володіє 6,59% акцій "Кернела".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

У кінці серпня розгляд справи з компаніями Mriya Agro Holding Public
Limited (Кіпр), «МІС Інвест Україна» і «САЛІК Україна» (обидві з Києва)
ініціювала фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» в госпсуді Києва зажадала скасувати
реєстраційні дії стосовно компаній «Мрія Агрохолдинг», «Група компаній «Мрія Агро» і
«Элагрі-Дереновка», які були проведені в 2018-2019 роках, пише Верховенство права.
Фінансовою компанією «Інвестохіллс Веста» заявлено 18 вимог немайнового характеру, а
саме: три вимоги про визнання недійсними угод по трьом юридичним особам, і 15 вимог
про скасування реєстраційних дій. «Мрія Агрохолдинг» і «Група компаній «Мрія Агро» до
минулого року були центральними структурами аграрного холдингу «Мрія», створеного
тернопільським аграрієм Іваном Гутою і членами його сім’ї (дружиною Клавдією і синами
Миколою та Андрієм). «Мрія» активно залучала кошти західних портфельних інвесторів і
банків, прикрашаючи звітність за рахунок схем перехресного фінансування та
декларування платежів за товари, яких ніколи не було в реальності. У підсумку міхур
лопнув в 2014 році, коли компанія допустила дефолт і виявилася не в змозі обслуговувати
величезний борг, що досяг 1,3 млрд доларів. Представники родини Гут зникли за кордоном,
а кредитори взяли холдинг «Мрія» під контроль. Надалі господарство було «причесано»,
велика частина боргів списана, а контроль над активами «Мрії», головними з яких
виявилися права оренди близько 150 тис. га землі на Західній Україні, перейшли до
компанії SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), що належить
Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Угода щодо переходу активів «Мрії»
до SALIC була завершена в листопаді минулого року. Після чого придбані активи були
об’єднані з вже наявни у арабів земельним банком в Україні, ставши частиною групи
Continental Farmers Group з сукупним земельним банком в 195 тис га. Фінансова компанія
«Інвестохіллс Веста» (до серпня 2019 р. вона називалася ФК «Веста») не мала відношення
до «Мрії» до лютого 2019 року. Саме тоді компанія, підконтрольна колишньому голові
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і екс-голови правління
Альфа-банку (Україна) Андрію Волкову, купила у Фонду гарантування вкладів фізосіб за
125,074 млн грн. пул активів банку «Форум» балансовою вартістю 12,699 млрд грн. Серед
них виявилися і борги «Мрії» на суму трохи більше 200 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Компанія Agromino за січень-червень 2019 р.
отримала €6,6 млн прибутку

МХП розмістив 10-річні євробонди на $350 млн
із дохідністю 6,25%

02.09.2019

Компанія Agromino у І півріччі 2019 року отримала 6,6 млн євро
чистого прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року мала збиток
у розмірі 2,8 млн євро. Про це пише proagro.com.ua
Це пов’язано з відсутністю втрат під час валютних операцій. EBITDA підприємства за
вказаний період становить 10,2 млн євро, порівняно зі збитком у розмірі 1,8 євро минулого
року. Показник EBITDA компанії у І півріччі 2019 року покращило прийняття Міжнародного
стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" (МСФЗ 16). Це дало змогу компанії оцінити
вплив витрат на оренду землі на суму 1,9 млн євро на фінансовий стан та фінансові
результати діяльності. Повідомляється також, що компанія станом на 30 червня 2019 року
наростила активи та пасиви, в тому числі завдяки МСФЗ 16. Зокрема, було збільшено
активи з прав користування землею та орендні зобов’язання. Збільшено також загальну
ємність зберігання до 101 тис. тонн завдяки створенню нових елеваторів, а земельний банк
зменшено на 0,5 тис. га - до 44 тис. га станом на 30 червня 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
Ощадбанк отсудил 265 миллионов у компании
беглого одесского бизнесмена
03.09.2019

Хозсуд Одесской обл. принял решение взыскать в пользу "Ощабанка"
долга на 265 млн грн с ООО "Ист Оилс Украина" (ГК "Агроинвестгруп") и
поручителей, среди которых конечный бенефициар группы Н.Кучеренко.
Как сообщает пресс-служба банка, после вступления в законную силу решение будет
направлено для принудительного исполнения. В апреле Национальная полиция Украины
объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына
Виталия. Предпринимателей разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого
имущества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества
и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. По данным в
едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгрупп" подал ряд аграрных компаний, в
частности, международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта
Вилмар", "Греин Экспорт", банки "ТАСкомбанк" и "Райфайзен Банк Аваль". Ранее "Аграрный
фонд" инициировал досудебное расследование о вероятном хищении зерна стоимостью
200 млн грн. Сотрудников "Аграрного фонда" не допустили на 6 элеваторов "Агроинвестгруппы", с которой ПАО имеет договор на хранение пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а
руководство компании не выходило на связь. По предварительным подсчетам, потери
контрагентов от действий "Агроинвестгрупп" составляют $120-200 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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12.09.2019

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) розмістив 10-річні
єврооблігації на $350 млн із дохідністю 6,25% річних. Про це повідомило
агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах.
Кошти будуть спрямовані на рефінансування короткострокових зобов'язань, включно з євробондами з погашенням у 2020 р., і загальні корпоративні потреби. Нині в обігу є
три випуски єврооблігацій холдингу - з погашенням у квітні-2020, ставкою купона 8,25%
річних і дохідністю 3,294% на рік; з погашенням у травні-2024, ставкою купона 7,75%
річних і доходністю 5,902% на рік. Останнього разу МХП розмістив восьмирічні єврооблігації у квітні 2018 року на $550 млн із доходністю 6,95% річних. МХП - найбільший виробник
курятини в Україні. Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів
м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які
переробляють, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019
року МХП завершив угоду з придбання словенської компанії Perutnina Ptuj. Засновником і
мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. Чистий прибуток
МХП у 2018 році скоротився на 44,3% - до $128 млн, виручка збільшилася на 21% - до $1,556
млрд. МХП у квітні-червні 2019 року скоротив чистий прибуток на 10% порівняно з
аналогічним періодом 2018 року - до $171 млн, виручку збільшив на 36% - до $946 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Новини компаній«Агротон» на 32%
збільшив продажі зерна
13.09.2019

Агрохолдинг «Агротон» за підсумками січня-червня 2019 р. збільшив
продажі зернових та олійних культур на 32% – до 50 тис. тонн. Про це
йдеться в звіті компанії на Варшавській фондовій біржі.
За інформацією, обсяг реалізації озимої пшениці зріс у 16 разів – до 13,8 тис. тонн,
соняшнику – на 40% – до 18,9 тис. тонн. Продажі кукурудзи знизилися на 6,8% – до 653
тонн, рослинного масла і шротів – на 27% – до 16,9 тис. тонн. Крім того, реалізація молока
за 6 місяців поточного року скоротилася на 7% та становить 5,2 тис. тонн. Агрохолдинг
«Агротон» працює на ринку України з 1992 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і
олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Земельний банк
«Агротону» — близько 118 тис. га — розташований в Луганській і Харківській областях.
Групі належить дві птахофабрики в Луганській області.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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АМПУ та Кернел інвестують у розвиток порту
Чорноморськ понад 3 млрд грн
05.09.2019

Металлический и позитивный - новый элеватор
в семье ГК Прометей
31.08.2019

Летом этого года в активе ГК «Прометей» появился еще один элеватор
расположенный в пгт. Николаевка, Одесской области. Это первый элеватор
компании с металлическими силосами.
Elevatorist.com узнавал, как прошел переход от одного собственника к другому; как
это воспринял коллектив; и какие планы у предприятия на текущий год. Элеватор был
построен в 2012 г. Его мощности по единовременному хранению - 62 тыс. т зерновых.
Ранее элеватор принадлежал компании «Кернел». Этим был обусловлен стиль его работы предприятие ориентировалось в основном на подсолнечник. А вот «Прометей» в
перспективе настроен расширять на этом зернохранилище спектр принимаемых культур.
«Элеватор от предыдущей компании мы получили в хорошем состоянии. Нареканий нет. На
данный момент будем заниматься заготовкой подсолнечника. В дальнейшем планируем
принимать абсолютно все культуры. Наша производственно-технологическая лаборатория
аттестована на все зерновые, зернобобовые и масличные»,- говорит генеральный директор
элеваторного направления ГК «Прометей» Карен Гороян. На какие именно культуры будет
смещен акцент, покажет дальнейшая работа. Пока на элеваторе изучают севооборот в
регионе. Производственные мощности предприятия также позволяют работать с любыми
культурами. На элеваторе установлено преимущественно американское оборудование силосы CHIF, две зерносушилки Mathews Company с производительностью 60 т в час. ...
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Наймолодша філія компанії «НІБУЛОН» упевнено
наближається до позначки в 100 тис. т.
02.09.2019

Новозбудований перевантажувальний термінал філії «Тернівська»
компанії «НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької області відзначає
два місяці від початку своєї роботи.
За цей період своєї роботи, підприємство вже прийняло понад 95 тисяч тонн збіжжя
від місцевих сільгосптоваровиробників. Таким чином 4000 вантажівок не довелося їхати за
сотні кілометрів через Запоріжжя, дамбу гідроелектростанції до перевантажувальних
терміналів у Біленькому та Кам’янці-Дніпровській, а також до портових міст України за 400450 км. Рівно місяць цей підрозділ відвантажує збіжжя і на водний транспорт, яке потім
доставляється до морського термінала компанії у Миколаєві або одразу на зовнішній рейд.
Так, за місяць тут уже завантажили 24 несамохідних судна «НІБУЛОНівського» флоту,
транспортувавши водними шляхами України 34 тис. тонн зернових культур. Зважаючи на
те, що потужності лише цього об’єкта дозволяють приймати 300 тис. тонн зерна на рік, то
завдяки його роботі автошляхи області будуть розвантажені на понад 12,5 тис. вантажівок
щороку. А кожна тонна продукції, перевезена водним транспортом, значно заощаджує
бюджетні кошти на ремонт дорожнього покриття.
Читати повністю >>>
За матеріалами НІБУЛОНу
Мережа елеваторів «Укрлендфармінгу» прийняла понад
півмільйона тонн зернових нового врожаю
03.09.2019

Мережа елеваторів групи компаній «Укрлендфармінг» українського
бізнесмена Олега Бахматюка на початок вересня прийняла на зберігання
понад півмільйона тонн зернових нового врожаю.
Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «У цьому році в
порівнянні з минулим на наших елеваторах на 40% більше надходжень від сторонніх
поклажодавців, що свідчить про довіру до «Укрлендфармінгу» як малих і середніх аграрних
підприємств, так і великих агрохолдингів, – зазначив заступник генерального директора з
питань елеваторного та комбікормового виробництва Володимир Сущенко. – Найбільший
елеватор холдингу ТОВ «Агротермінал Констракшн», з потужністю одночасного зберігання
488 тис. тонн, вже прийняв на зберігання більше 122 тис. тонн ранніх зернових. Елеватор
ТОВ «Аграрна Перспектива», маючи потужність одночасного зберігання 82 тис. тонн, на
ранніх зернових зробив повний оберт, працюючи виключно зі сторонніми
поклажодавцями. Наразі він вже розпочинає приймання пізніх культур». Загальна
потужність власної елеваторної мережі «Укрлендфармінгу» – 2,66 млн тонн одночасного
зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів
холдингу та всі мають під’їзні залізничні колії. Елеваторні потужності групи УЛФ
покривають 98% власних потреб агрохолдингу у зберіганні продукції та активно працюють
зі сторонніми поклажодавцями.
Читати повністю >>>
За матеріалами Ukrlandfarming
Аскет Шиппинг в августе установил рекорд
перевалки зерна в Бердянском порту
03.09.2019

Компания «Аскет Шиппинг» в августе установила рекорд перевалки
зерна в Бердянском морском порту, обработав 204 тыс. т зерновых грузов. Об
этом сообщает портал elevatorist.com
По словам директора Бердянского филиала «Аскет Шиппинг» Виктории Абреевой,
«Аскет Шиппинг» одновременно загружал на причалах Бердянского порта 4-5 теплоходов в
сутки. «Мы распределили загрузку людей, оборудования, подъездных путей и складов
таким образом, чтобы не возникало «тромбов». Вывоз грузов со складов, движение
автомобилей на подъездных путях, установка и запуск погрузочного оборудования – все
было отработано по минутам. Этот подход позволил нам впервые в истории Бердянского
филиала достигнуть таких результатов», - рассказала Абреева. К периоду пиковой нагрузки
компания подготовилась заблаговременно. «В начале зернового сезона от голландских
партнеров мы получили новое перегрузочное оборудование и подготовили 6 мобильных
перегрузочных комплексов с технической производительностью до 250 т/час каждый. Это
позволило гибко настраивать работу в смене по нескольким судам и культурам, учитывать
при погрузке судов скорость выдачи и подвоза груза с различных складов. Интенсивность
погрузки судов в августе достигала 8 тыс. т в сутки, а работа бригад докеров была
организована таким образом, чтобы вообще исключить простои при погрузке судов на
пересменки или перерывы», - отметил начальник производственного отдела «Аскет
Шиппинг» Олег Базаря. Техпроцесс погрузки судов по прямому варианту «машина-судно»
дает возможность стивидору грузить несколько судов на разных причалах одновременно.
И это позволяет клиентам избежать дополнительных расходов на фрахте. Как известно,
компания «Аскет Шиппинг» основана в 2007 году и за 11 лет построила современную
систему экспортной логистики украинского зерна, соединив украинских производителей
зерна с его потребителями из других стран и континентов. Компания работает в пяти
морских портах – Бердянск, Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
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ДП «Адміністрація морських портів України» та компанія Кернел 5
вересня 2019 р. підписали договір про взаємодію, який передбачає інвестиції
у розвиток інфраструктури порту Чорноморськ у розмірі понад 3 млрд грн.
До кінця 2020 року у порту планують провести днопоглиблення біля чотирьох
причалів та побудувати новий зерновий термінал, який забезпечить збільшення перевалки
до 6 млн тонн. «Договір між АМПУ та Кернел — це гарний приклад державно-приватного
партнерства та черговий крок системного розвитку порту Чорноморськ, яким опікується
АМПУ. Цього року ми закінчили масштабний проект з капітального днопоглиблення на
підхідному каналі порту та акваторії 1-го ковша Сухого лиману порту і одразу переходимо
до створення необхідних для бізнесу глибин біля причалів №№ 14–17. Компанія Кернел, зі
свого боку, зобов’язалась гарантувати обсяги вантажопотоку не менше 6 млн тонн на рік.
Це сприятиме швидкій окупності капітальних вкладень АМПУ», - відзначив керівник ДП
«АМПУ» Райвіс Вецкаганс. Реалізація проекту буде сприяти поліпшенню умов для експорту
продукції українських підприємств, збільшенню суднозаходів та створенню майже 250
нових робочих місць у порту Чорноморськ. Генеральний директор Кернел Євген Осипов,
відзначив, що агробізнес наразі є локомотивом української економіки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
Louis Dreyfus запустив мультимодальний зерновий
термінал в Одеському морпорту
06.09.2019

Один з найбільших сировинних трейдерів світу Louis Dreyfus запустив
мультимодальний зерновий термінал в Одеському морському порту
потужністю перевалки до 2 млн тонн.
«Ми на даному етапі можемо перевалювати там до 2 млн тонн. Ми все ще очікуємо
завершення будівництва причалу. Коли причал буде готовий, тоді буде офіційне відкриття,
але ми працюємо вже», — повідомив менеджер компанії в Чорноморському регіоні та
Україні Олександр Карпенко. При цьому Карпенко уточнив, що завершення будівництва
причалу залежить від Адміністрації морських портів України. У 2019/2020 маркетинговому
році (липень 2019 - червень 2020) компанія планує експортувати 7-11% від усього експорту
зернових і олійних культур з України. Нагадаємо, ЄБРР надав Louis Dreyfus Company $35 млн
на купівлю вагонів-зерновозів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
В Одесі відкрили найбільший на Чорному морі
зерновий термінал Neptune
06.09.2019

В Одесі відкрито термінал, який забезпечить більше 10%
українського експорту зерна. Про це з місця подій повідомляє кореспондент
порталу агроновин Agravery.com.
Проект реалізується світовою продовольчою корпорацією Cargill і українською
компанією MV Cargo, при фінансовій підтримці ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації
(IFC). Загальна вартість проекту складає $150 млн. «Ми вели переговори про відкриття
кілька років, практично під час війни. Але нам вдалося відкрити найсучасніший термінал і з
нами хочуть працювати навіть ті, хто має свої термінали», - заявив на презентації
співвласник терміналу MV Cargo, Андрій Ставніцер. Зерновий термінал має потужності
одночасного зберігання зернових близько 290 тис. тонн та склад напольного зберігання до
80 тис. т. зернових. Всього на терміналі 14 силосів, по 15 тис. т. кожен. Загальна місткість
210 тис. т. зернових. Це один з найглибоководніших зернових терміналів в Україні. Глибина
у причалу термінала №25 - 16 метрів. На терміналі побудовані станції розвантаження
автомобілів та залізничних вагонів. За добу станція розвантаження автомобілів може
обробити 790 вантажівок з зерном, станція з розвантаження залізничних вагонів - 256
вагонів. Компанія вже побудувала накопичувальну площадку на терміналі на 100
вантажівок, а також планує побудувати аналогічну площадку за територією на 500
вантажівок. З 2018 року термінал працює в тестовому форматі і на кінець серпня 2019 року
опрацював 1,8 млн тонн зернових. На церемонії урочистого відкриття термінал
перейменовано на NEPTUNE та був прийнятий перший корабель.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Стала известна дата открытия терминала
Posco в порту Николаев
09.09.2019

Официальное открытие зернового терминала корейской Posco
International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту
намечено на 24 сентября 2019 года.
Иизначально запуск терминала в эксплуатацию был анонсирован на середину июля,
но позже сроки несколько сместили. Терминал мощностью единовременного хранения
более 140 тыс. т расположен в трехстах метрах от левого берега реки Южный Буг. В
непосредственной близости от него расположены причальные стенки (погрузочноразгрузочный терминал) Николаевского морского торгового порта. Зерно с хранилищ
терминала будет подаваться на суда по специальной галерее. В феврале этого года Posco
International (бывшая Posco Daewoo) приобрела долю в 75% зернового терминала в
Николаевском порту, принадлежащего группе Orexim. Сообщалось, что Posco планирует в
дальнейшем комплексно развивать свою зерновую логистику. В частности, корейская
компания не исключает вариант создания собственного вагонного парка в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 ВИРОЩУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН

ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Як влаштований квітковий бізнес. Репортаж з
найбільшого підприємства в Україні

З початку вересня ЄС відмовився від імпорту низки
плодоовочевої продукції з України
04.09.2019

З 1 вересня ц.р. імпортери фруктів в країнах ЄС відмовляються від
закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до
Євросоюзу, в зв’язку зі вступом в силу директиви (EU) 2019/523.
«Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються
до ЄС, надійшло нам відразу від декількох експортерів і виробників», – говорить Катерина
Звєрєва, директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА). Зазначимо, що
вищевказана директива була прийнята 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення
заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується поставок яблук,
груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції. В рамках директиви, з 1
вересня 2019 року, всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов’язані офіційно оголосити
про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів. З огляду на те,
що Україна є країною, вільною від цих організмів, тому що випадків їх виявлення не було,
компетентний орган України (Держпродспоживслужба) вже офіційно запропонувала
Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак, на
даний момент, офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці
товари не можна. Українські виробники в спішному порядку самостійно займаються
вирішенням даної проблеми. Так експортери тепличних томатів і перцю в даний момент за
власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони або регіони, вільні від
даних шкідників згідно з процедурами ЄС. Вони сподіваються, що це вийде зробити
швидше, ніж отримати дозвіл Євросоюзу для всієї країни через державну систему, особливо
на тлі ліквідації Міністерства аграрної політики і продовольства, в систему якого входив
раніше компетентний орган. Також вони очікують, що зможуть розблокувати експорт ще
до середини вересня, так як раніше вже стикалися з подібною проблемою. «Євросоюз є дуже
важливим, хоч і не головним ринком збуту для українських виробників яблука преміальної
якості. У сезоні 2018/19 років близько 6 тис. тонн яблука преміальної якості було
відправлено на ринки таких країн ЄС як Швеція, Великобританія, Греція, Польща та ін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами fruit-ukraine.org
У поточному році Україна збільшила імпорт
овочів на рекордні 75% – УКАБ
09.09.2019

За даними ДФC імпорт групи товарів «Овочі та деякі їстівні
коренеплоди і бульби» до України за січень-липень 2019 р. становив 122,5
млн дол США, що на 66% перевищує аналогічний показник 2018 р.
В загальній групі зазначених товарів імпорт свіжих і охолоджених овочів становить
88%, а у вартісному виразі 108,4 млн дол. США, що на 75% вище ніж за січень-липень 2018 р.
Про це повідомили в Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” (УКАБ). «Збільшення
імпорту овочів в поточному році є результатом поганих погодних умов минулого року і як
наслідок, меншого врожаю основних овочів, через що запаси продукції були меншими ніж
зазвичай і наразі овочі врожаю минулого року мають високу ціну», – коментує Дар’я
Гриценко, аналітик УКАБ. Серед свіжих і охолоджених овочів Україна найбільше імпортує
помідорів, частка котрих складає 34% в структурі всіх імпортованих свіжих і охолоджених
овочів, цибулю – 20% та 19% інших овочів, що включають здебільшого перець, гарбузи,
кабачки та інші овочі родини гарбузових і баклажани. За перші сім місяців поточного року в
Україну була завезена рекордна кількість зазначеної продукції. Імпорт томатів перевищив
аналогічний показник минулого року на 22% і склав 58,3 тис. т. В той же час, імпорт цибулі
зріс більш як в 16 разів – з 4,8 тис. т у січні-липні 2018 року до 78 тис. т у 2019 році. Закупки
інших овочів свіжих або охолоджених (включаючи, перець, гарбузи і баклажани ) зросли в
більш як півтора рази – до 16,9 тис. т у січні-липні поточного року. Разом з цим, рекордно
зріс імпорт до України картоплі – майже в чотири рази порівняно з минулим роком. За
результатами січня-липня 2019 року імпорт картоплі склав 21,9 тис. т, проти 5,6 тис. т за
аналогічний період минулого року. «Обмеження ринку овочів спонукає до нарощення
імпорту для задоволення потреб ринку, тому імпорт деяких овочів цього року перевищує
імпорт минулого року в два, а то й в чотири рази. Очікується, що цього сезону овочів буде
вироблено більше ніж торік і найближчим часом щомісячний імпорт овочів
скорочуватиметься», – зазначила Дар’я Гриценко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
Дорогой картофель в Украине – как он повлияет на
цены лука, моркови и круп?

19.09.2019

ЕП побувала на найбільшому у Європі підприємстві з вирощування
квітів, яке знаходиться поблизу Києва, щоб дізнатись як влаштований
"квітковий бізнес" в Україні.
Тут ніколи не буває зими, а найнижча температура в січні сягає +20 градусів. У
режимі постійного літа на Київщині працює найбільше в Європі трояндове "місто під
склом" - тепличний комплекс "Асканія-Флора". Підприємство вирощує мільйони білих,
червоних, жовтих, рожевих троянд на 23 га. Таким масштабами не може похизуватись
більше ні один "квітковий" виробник в Україні. Найближчий за площею конкурент підприємство "Камелія" - має 11 га, і вирощує, крім троянд, ще тюльпани, хризантеми та
орхідеї. Далі більше. Виявляється, що загалом троянди в Україні вирощуються на площі, яка
дорівнює близько 46 га землі. Тобто, кожна друга троянда в країні виростає саме в
теплицях "Асканії-Флори". Якщо вірити цифрам, які називають ЕП на підприємстві.
"Асканія-Флора" входить до групи компаній "Асканія" - багатопрофільного українського
холдингу, заснованого у 1996 р. братами Валерієм та Сергієм Горбанями. До групи входять
12 компаній. Серед напрямів діяльності - імпорт, виробництво і дистрибуція продуктів
харчування (компанія "Квас Бевериджиз", ТМ "Ярило"), стрілецької зброї (компанія
"Зброяр"), переробка та експорт меду ("Асканія-Пак"). Один із засновників та генеральний
директор компанії Валерій Горбань згадує, що у 2000 р. він стояв перед вибором:
інвестувати кошти у свинарство чи в квітковий бізнес. "Обрав те, що більш приємно пахне",
- пояснює свій вибір бізнесмен. Так з'явилась "Асканія-Флора". Власники компанії бізнесмени Сергій та Валерій Горбані - не фігурують у рейтингах найзаможніших українців.
Валерій, наприклад, більше відомий широкому загалу як ралійний гонщик. Він майстер
спорту міжнародного класу України, дворазовий абсолютний чемпіон України з ралі,
абсолютний чемпіон Естонії та Латвії. Крім цього, власник квіткової імперії є рекордсменом
серед українських ралістів за кількістю стартів: в період з 2002 по 2018 роки він взяв участь
у 180 змаганнях національного та світового рівня. А починали брати у буремні 90-ті роки з
дистрибуції та імпорту продуктів харчування. "Перші гроші я заробив ще в 13 років в
колгоспі. Потім продавав яблука, полуницю і малину з бабусиного саду. Потім відкрив кіоск,
пізніше - магазин. У 18 років у мене вже була власна компанія і два десятка підлеглих. У
1995-му ми були першими, хто завіз в Україну льодяники Mentos і цукерки Fruittella.
Пізніше почали ввозити бульйонні кубики Gallina Blanca, кави Nescafe і MacCoffee. Тоді в
Україні імпортні товари були в дивину, їх майже ніде не було, тому попит був великий, а
наш заробіток хороший". Після кризи 1998 р. і знецінення української валюти вони зазнали
суттєвих збитків і вирішили, що крім торгівлі також варто було б зайнятись виробництвом.
Для цього вони придбали підприємство-банкрот у банку "Україна" - занедбаний тепличний
комплекс у селі Залісся, від якого залишилися лише каркас і земля. ...
Читати повністю >>>
© Оксана Пирожок
За матеріалами epravda.com.ua



ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Агропродсервис купил у Чехии
более 300 голов КРС
06.09.2019

Компания “Агропродсервис” закупила в Чехии 317 нетелей голштинофризской породы. Об этом сообщили в компании, передает служба новостей
портала bizagro.com.ua
Животных доставили на молочно-товарную ферму в селе Теофиполка. Закупка
нетелей дает возможность нарастить поголовье, что является промежуточной ступенью в
стратегии повышения производительности молочных коров. Теперь в четырех молочных
хозяйствах компании (с.Теофиполка, с.Урмань, с. Козлов, с.Лозовая) насчитывается более
1500 коров. “Агропродсервис” - корпорация, расположенная в Тернопольской и ИваноФранковской областях, которая специализируется на растениеводстве и животноводстве.
Как сообщалось ранее, украинский производитель отправил 300 голов КРС в Ливан.
Животные были выращены на комплексе по откорму КРС в селе Купчинцы Козовского
района. Их средний вес составляет почти шесть центнеров.
Читать полностью >>>
По материалам bizagro.com.ua
КНР затвердила перелік українських потужностей з виробництва
яловичини для експорту на китайський ринок

19.09.2019

Несмотря на активную уборку картофеля в Украине, неплохой урожай
и рекордно низкие цены в соседних странах, в Украине цены не только не
снижаются, но и имеют незначительную тенденцию к росту.
Главной причиной такой динамики цен является психология потребителя и
искусственный ажиотаж, подогреваемый многими СМИ. Это, кстати, может действительно
привести к дефициту картофеля, ведь значительная часть продукции просто испортится в
кладовках и на балконах у потребителей, не имеющих необходимых условий для
длительного хранения столь объёмных партий продукции. Как ситуация на рынке
картофеля повлияет на цены овощей «борщевого набора»: лука, капусты, свеклы и капусты,
а также разных видов круп, прежде всего гречки? Если посмотреть на цены овощей сейчас,
на фоне ожидающихся урожаев, то можно сказать, что ситуация на рынке картофеля уже
повлияла на цены борщевых овощей. Несмотря на значительное расширение площадей под
луком в Украине и сравнительно неплохой урожай, цены на него сейчас на 11% выше, чем
годом ранее в это же время. По другим овощам ситуация близкая – цены либо такие же,
либо немного ниже или выше, и это на фоне ожидающегося увеличения производства. То
есть, можно сделать вывод, что картофель сейчас оказывает поддержку всему «борщевому
набору». Ведь покупатели, закупая оптом впрок картофель на рынках, зачастую
соглашаются на предложения продавцов купить также лука, моркови и свеклы. Тем более,
что остальные товары этой группы стоят намного дешевле, чем картофель, и кажутся
значительно более доступными. Однако картофель как продукт потребления может быть
заменён в рационе крупами или макаронными изделиями, так как используется он,
преимущественно, в качестве гарнира к основным блюдам. Конечно, полностью его
заменить нельзя, но значительная часть потребления может быть замещена. Если оценить
ситуацию с ценами на крупы, то оптовые цены на большую часть круп в данный момент
приблизительно в два раза ниже, чем на картофель. То есть уже сейчас потребителям
выгоднее покупать ячневую, перловую и пшеничную крупы, которые можно оптом
закупить по 5-6 грн/кг (20-24 цента США за кг), в то время как оптовые цены на картофель
достигают 8-11 грн/кг (32-45 центов США за кг). А вот гречневая крупа существенно
уступает картофелю – цены на неё в среднем в 2,0-2,5 раза выше. Более того, участники
рынка говорят о том, что в этом году урожай гречихи был низким, поэтому цены на гречку
будут только расти, поскольку продукции собственного производства Украине может не
хватить. Однако уже сейчас оптовая цена на гречку находится на уровне около 20 грн/кг
(81 цент США за кг). Если цены на картофель будут удерживаться на высоком уровне и
дальше, то они будут оказывать поддержку ценам на крупы и овощи борщевого набора. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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За результатами зустрічі з Віце-міністром делегації Генеральної
митної адміністрації КНР (GACC) українські потужності з виробництва
яловичини нарешті отримали право експорту до КНР.
Китай затвердив перелік українських потужностей з виробництва замороженої
яловичини для експорту цієї продукції на китайський ринок. Наразі до переліку внесені три
потужності з виробництва замороженого м’яса яловичини, але процес триває, продовжують
надходити заявки на відкриття китайського ринку для інших українських виробників. Це
рішення стало результатом роботи інспекційної місії GACC, яка перебувала в Україні 3-10
червня 2019 р. з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом м’яса
великої рогатої худоби. Можливість експорту української яловичини на китайськи ринок
вивчалася ще з 2016 р. За цей час відбулося ряд переговорів, зустрічей, місій і візитів
Держпродспоживслужби, українського і китайського посольств, компетентного органу КНР,
урядових делегацій, зокрема Мінагрополітики та Мінекономрозвитку. Активізацією
співробітництва слугувала місії компетентного органу КНР, яка перебувала в Україні у
квітні 2017 р. з метою оцінювання вітчизняної системи державного контролю за
безпечністю харчових продуктів у частині виробництва яловичини. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономрозвитку
В Черкасской области достраивают
молочный на 1200 коров
19.09.2019

СООО «Перемога» (с. Хрущевка, Золотоношского р-на, Черкасской
обл.) завершает строительство современного молочного комплекса
мощностью 1200 гол. коров. Об этом сообщает agroportal.ua
«Завершается строительство животноводческого помещения на 580 голов дойного
стада (готовность на 80%) и родильного отделения (готовность 90%). Проводятся работы
по строительству доильного зала типа «Карусель» на 36 коров одновременного доения
фирмы GEA (Германия)», - говорится в сообщении Департамента агропромышленного
развития Черкасской облгосадминистрации. Завершение строительных работ и ввод в
действие комплекса ожидается в I полугодии 2020 года. С введением в действие молочного
комплекса годовое производство молока в хозяйстве достигнет 7,8-8,0 тыс. т. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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ПТАХІВНИЦТВО

Володимир-Волинська птахофабрика закликає приєднатися до
петиції про заборону використання антибіотиків в с/г
04.09.2019

ГК "Овостар Юнион" получила $3,7 млн
чистой прибыли
01.09.2019

ГК "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных
продуктов, в январе-июне 2019 г. получила $3,7 млн чистой прибыли, что в
2,84 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно отчету "Овостара", обнародованному на Варшавской фондовой бирже в
пятницу, его выручка за указанный период сократилась на 15% - до $54 млн, валовая
прибыль - в 2,3 раза, до $7,6 млн, операционная – в 2,9 раза, до $4,2 млн. Яичный сегмент
сгенерировал $38,5 млн от общей выручки, сегмент яичных продуктов - $15,5 млн. EBITDA
группы компаний в январе-июне 2019 года сократилась в 2,3 раза - до $5,9 млн. По
состоянию на 30 июня 2019 года совокупная стоимость активов "Овостара" выросла на 5%
и составила $156,3 млн. Совокупный долг агропромышленной группы за первое полугодие
2019 года сократился на 11% - до $10,2 млн. В отчетном периоде компания завершила 3-й
этап инвестиционной программы в Ставище (Киевской обл.) и приступила к
заключительному этапу, который предусматривает строительство четырех птичников. На
отчетную дату ведется строительство одного из 4 птичников. По данным компании,
"Овостар" в первом полугодии 2019 года получила от государства по программе поддержки
животноводства 25% возмещения стоимости строительства птичников в сумме $2,9 млн. В
группе указали, что сумма убытка от двух пожаров произошедших на птичниках в
Василькове 4 июня и 7 августа, на отчетную дату оценивается в $0,4 млн. Причина обоих
инцидентов до сих пор не выяснена. Полная сумма убытков будет названа после
завершения расследования и страховой экспертизы. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" закликає приєднатися до
розміщеної на сайті президента України петиції про заборону і відмову від
використання антибіотиків у сільському господарстві.
"Визнана у всьому світі проблема стійкості до антибіотиків перебуває у фокусі уваги
ВООЗ і провідних держав. Досвід засвідчує можливість виробництва без використання
антибіотиків. Воно не потребує суттєвих інвестицій, але потребує серйозних змін бізнеспроцесів, стандартів, а також внутрішньої дисципліни компаній до заходів, які необхідно
впроваджувати", - сказав CEO ГК Openmind Олексій Коваленко на прес-конференції в
агентстві "Інтерфакс-Україна". Він акцентував увагу на тому, що відмова від використання
антибіотиків у сільському господарстві, зокрема у виробництві курячого м'яса, неможлива
без відповідної державної підтримки і змін до законодавства. "Закликаємо всіх цю петицію
підтримати, щоб вона набрала 25 тис. голосів і стала обов'язковою для розгляду", підсумував він. За словами Коваленка, в Україні ринок чистої від антибіотиків курятини
оцінюється поки що лише у 2%. ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" - українськоголландське підприємство, входить до п'ятірки найбільших виробників курячого м'яса в
Україні, займаючи близько 6% ринку. До інфраструктури птахофабрики входять 100
пташників, розташованих на 11 майданчиках із вирощування птиці, забійний цех і
комбікормовий завод, а також землі для вирощування кормів. Підприємство має сертифікат
ISO 2200:05 та реалізує принципи HACCP у виробництві сировини та готової продукції.
Наприкінці 2017 року птахофабрика випустила на український ринок унікальний продукт куряче м'ясо без антибіотиків і стимуляторів росту під брендом "Епікур", а в 2019 році
розпочала будівництво нового цеху переробки м'яса вартістю EUR38 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Владелец "Авангарда" ожидает улучшения
финпоказателей во II пол.-2019г

Яєць не буде: “Овостар Юніон” заборонили
будувати птахофабрику в Латвії
03.09.2019

Дума Тукумського краю вирішила розірвати протокол про наміри з
фірмою Gallusman, що представляє інтереси українських інвесторів, щодо
створення великого виробництва курячих яєць, повідомляє LSM.
Виникли проблеми із передачею земельної ділянки фірмі Gallusman. “Птахофабрику
на 8 млн курей планувалося побудувати до кінця 2020 року на місці вироблених ґрунтових
кар’єрів в Яунсатській волості. Проте незабаром з’ясувалося, що Дума ретельно не оцінила
залишки запасів гравію та піску в кар’єрах, які можуть бути використані для будівництва
доріг і переглянула своє рішення, припинивши майнові торги. До того ж не було оцінено
вартість ділянки та її значущість для самоврядування”, – пише видання. Загалом “Овостар
Юніон” розглядала три місця розташування для українських птахоферм – під Валкою, в
Яунсатській волості Тукумського краю та в Мадлієнській волості Огрського краю, що стало
найбільш реальним варіантом. “Український проект планувалося реалізувати у два етапи:
будівництво перших приміщень для курей – до кінця 2020 року, а на повну потужність
завод планував вийти до кінця 2026 року, забезпечивши 200 робочих місць. Загальні
інвестиції в проект повинні скласти €85 млн “, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що
на громадських слуханнях щодо проекту, які відбулися в серпні, проти будівництва
виступили місцеві жителі. “Як і під час обговорення проекту в інших регіонах, жителі
Мадлієни занепокоїлися з приводу запахів від фабрики, шуму млинів для помелу зерна,
переробки гною, трафіку вантажівок та інших питань”, – пише видання. І додає, що попри
це самоврядування Огре підтримує проект. “Наразі землю під будівництво ще не придбано.
Подальшу долю українського проекту почнуть розглядати різні державні інстанції Латвії”, –
йдеться у повідомленні. Ще наприкінці січня Investory News писали, що компанія “Овостар
Юніон” планує інвестувати в будівництво нового яєчного заводу €85 млн. Перше
обладнання було придбано у провідного світового виробника Big Dutchman за €26 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
МХП намерен до конца года отправить тестовую партию
куриного мяса на рынок Японии
03.09.2019

Агрохолдинг "МХП" планирует отправить тестовую партию мяса
курицы на рынок Японии до конца 2019 г., а за 8-10 мес. увеличить поставки
до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до 1 тыс. тонн
ежемесячно.
Согласно сообщению на сайте холдинга, МХП начал согласование детальных
товарных позиций и особенности их фасовки с будущими импортерами. Эта возможность
появилась после согласования ветеринарных сертификатов между компетентными
органами Украины и Японии. "Сейчас мы активно изучаем все требования будущих
партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить
первые поставки. Японский рынок специфичный и требовательный - здесь культура
потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или ближневосточной. В
Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы - продукты из ножки
(мясо нефилейной группы). МХП заинтересован работать на японском рынке, он очень
перспективен как с точки зрения маржинальности, так и объемов потребления на душу
населения", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления МХП по
коммерции Сергей Иванов. По его словам, Япония - один из крупнейших импортеров мяса
птицы в мире, в минувшем году объемы импорта мяса птицы на японский рынок составили
около 570 тыс. тонн. "В течение ближайших 3-4 месяцев МХП с японскими партнерами
отработает на производстве несколько продуктов, которые будут интересны японским
потребителям. В этом году будет отправлена минимальная тестовая партия - 1-2
контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса. В
дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит
объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти
объемы до 1 тыс. тонн ежемесячно", - отметили в МХП. МХП - крупнейший производитель
курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла,
продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные
полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах
и Словакии. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский
бизнесмен Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128
млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

04.09.2019

Агрохолдинг "Авангард" улучшит свои финансовые показатели во
второй половине 2019 г. по сравнению с первой его половиной благодаря
сезонному улучшению ситуации на рынках.
"В первом полугодии у нас изменилась стратегия продаж: "Авангард" активно
выходит на рынки Гонконга, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, … стран Африки,
что предусматривает высокую конкуренцию. Доля экспорта достигла 53%", – сказал
владелец агрохолдинга Олег Бахматюк, комментируя результаты первого полугодия.
Бахматюк отметил, что на рынке Ирака компания столкнулась с жесткой конкуренцией со
стороны турецких производителей. "К сожалению, в отличие от производителей из других
стран, где посольства – это форпосты по продажам, мы не можем добиться, чтобы кто-то
отстаивал интересы украинского производителя. В Ираке это происходит даже при
наличии межгосударственного соглашения", – констатировал ситуацию владелец
"Авангарда". В то же время он сообщил, что компания рассчитывает в сентябре
возобновить поставки яиц в Ирак. Бахматюк добавил, что на снижение рентабельности
повлияла также необходимость отстроить новую логистику продаж, когда вместо поставки
в Украине на несколько сот километров речь идет о нескольких тысячах километрах, а в
случае таких рынков, как Сингапур или Гонконг – более 10 тыс. км при сжатых сроках
транспортировки. "Это совсем другой подход к уровню менеджмента, оборотного капитала,
тем более с учетом нашей непростой ситуации с финансированием", – пояснил он. По его
словам, существенный негативный вклад внесла также необходимость переоценки
биологических активов – стада курей из-за падения цены яиц, а также продолжающееся
укрепление гривни. Комментируя снижение поставок сухих яичных продуктов, Бахматюк
пояснил, что на мировой рынок активно вышли индийские производители. "Цена победила
качество, и поменялась структура рынка", – констатировал он. Владелец "Авангарда"
отметил, что в этих условиях компания будет больше усилий прикладывать по
продвижению своего качественного продукта на высокомаржинальные рынки, такие как
страны ЕС, Корея, Япония, США, и тут также была бы кстати поддержка государства. "Этот
год является довольно жестким, так как "Авангард" перестраивает свою стратегию.
Стараемся возобновить поголовье даже в условиях нуля поддержки со стороны
государства. Надеемся, что во втором полугодии ситуация выровняется, и компания уйдет
от убытков или сделает их минимальными", – подчеркнул Бахматюк. Он уточнил,
традиционно осенью улучшается ситуация на внутреннем рынке Украины, сезонность на
котором выросла после потери Крыма, Донецка и Луганска. Владелец "Авангарда" отметил,
что по предварительным итогам работы в конце года будет обсуждаться необходимость
внесения изменений в стратегию развития. "В декабре будем решать, как двигаться
дальше", – сказал он. Бахматюк добавил, что определенные надежды также связывает с
формированием новой Верховной Рады и правительства, что может позволить ускорить
законодательный процесс в части финансовой реструктуризации. Он подчеркнул, что
"Авангард" и его материнский агрохолдинг "Укрлендфарминг", по-прежнему, настроены на
конструктивный диалог, однако до последнего времени дело не доходило до практической
реализации. "Мы надеемся на быстрые законодательные инициативы для добросовестных
заемщиков, нацеленные сохранить экономический потенциал. Уже публично заявлено о
планах за пять лет создать 1 млн рабочих мест, мы предлагаем сохранить 30 тыс.", –
подчеркнул Бахматюк. Как сообщалось ранее, "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. В то же время его выручка
возросла на 24,6% - до $84,78 млн, а экспортная выручка увеличилась в 1,6 раза - до $44,8
млн, а ее доля достигла 53%. Производство яиц в первом полугодии выросло на 44% – до
1,78 млрд штук, продажи – в 1,9 раза, до 1,59 млрд штук, экспорт - в 2,6 раза, до 785 млн
штук, однако средняя цена продажи упала на 24% – до 1,23 грн за шт. без учета НДС.
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%. По состоянию на 30 июня
общее поголовье птицы составляло 16,0 млн, что на 15% больше по сравнению с
аналогичной датой 2018 г. Количество кур-несушек составило 11,2 млн (на 35% больше).
Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3
инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных
продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего
Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных
расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Гнідавському цукровому заводі розпочнуть сезон
із виробництва еко-цукру

Норковые фермы в Украине придерживаются
стандартов WelFur
13.09.2019

В Украине работают три норковые фермы, которые прошли все
этапы сертификации на соответствие международной программы оценки
благосостояния животных WelFur.
«Украинские зверофермы задались целью соответствовать более высоким и более
жестким требованиям в области обращения с животными, чем те, что прописаны в законодательстве Украины и ЕС, а также стать участниками системы саморегулирования WelFur, к
которой Европейская комиссия оказывает полное доверие и признание», - отметил
президент Ассоциации звероводов Украины Александр Дикий. WelFur - это самая
передовая в мире программа оценки благосостояния животных третьей стороной.
Программа была одобрена Европейской комиссией как «инициатива саморегулирования и
сорегулирования». Это первая программа благосостояния животных, которая когда-либо
пропагандировалась в базе данных Комиссии по так называемым инициативам «мягкого
права». «Проверки по программе WelFur проводятся независимыми аудиторами, а
протоколы проверок сосредоточены на четырех принципах благосостояния животных:
хорошее жилье, хорошее питание, хорошее здоровье и надлежащее поведение. Эти
принципы были адаптированы независимыми учеными из семи европейских университетов для создания программы WelFur», - добавил Александр Дикий. По его словам, процесс
сертификации включает в себя изучение функционирования зверофермы по 12
параметрам. В них входят: здоровье животных, их поведение, жилищная система, питание,
положительные и отрицательные эмоции, взаимоотношения между животными и людьми,
а также способы управления фермой. «На фермах, которые получают сертификат WelFur,
животные вовремя и в полной мере имеют доступ к надлежащему питанию, они всегда
могут утолить жажду - животному нужно нажать на кнопку, польется очищенная вода.
Также в каждой клетке есть сено и беговое колесо», - объясняет президент ассоциации. ...
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua



РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО & МОЛЮСКИ

Експорт молюсків з України на 40% перевищив
минулорічний показник
08.09.2019

Україна у січні-серпні 2019 року відправила на експорт 788 тонн
молюсків — на 38,7% більше, ніж за весь 2018 рік. Про це свідчать дані
Державної фіскальної служби України.
У грошовому еквіваленті експорт молюсків за вісім місяців сягнув $2,4 млн – на 51%
більше, ніж за весь 2018 рік. Головними покупцями українських молюсків у січні-серпні
2019 року були: Туреччина — 64%; Литва — 13,5%; Корея — 6,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

05.09.2019

Ще у 2017 р. до керівництва Гнідавського цукрового заводу
звернулося підприємство «РІТЕРБІОАГРО», яке вирощує продукцію тільки
для європейського ринку.
А це вирощування продукції без добрив, засобів захисту, не протруюється зерно,
насіння і таке інше, одним словом орієнтоване на виробництво екологічно чистого
продукту. Така продукція користується великим попитом закордоном. Цьогоріч цукровий
буряк, вирощений вищезгаданим підприємством теж буде перероблятися на Гнідавському
цукровому заводі. Звичайно врожайність буряка в рази менша, однак цукор, який буде
отриманий з такого буряка в Європі буде коштувати не 350 євро, а 1300 євро. У сезоні
заготівлі 2019 року це сто п’ятдесят гектарів площі екологічно чистого цукрового буряка 45 тисяч тон сировини. Переробляти екологічно чистий продукт власники довірили саме
Гнідавському цукровому заводу. До речі це буде перший завод в Україні, який виготовив
екологічно чистий продукт.
Читати повністю >>>
За матеріалами gnidava.lt.ua
Шепетівський цукровий комбінат завершує
оновлення виробничих потужностей
05.09.2019

Заміна застарілого устаткування на Шепетівському цукровому
комбінаті забезпечить його безперебійну роботу протягом нового
виробничого сезону. Про це пише agravery.com
Докорінне оновлення виробничих потужностей шепетівських цукровиків вийшло на
фінішну пряму, адже нині тривають лише роботи з налагодження нового обладнання. Завод
одержав інноваційне німецьке вакуум-конденсаційне устаткування з сучасними туфельними підігрівниками першого, другого та третього продуктів, нові німецькі фільтри від
компанії «Putsch» для очистки транспортерної води, потужні центрифуги для кристалізації
цукру від компанії BMA та високопродуктивну бурякорізку від визнаного світового
виробника - компанії «Glass und Wolff». «Енергетичне серце» комбінату – місцева ТЕЦ,
отримала нові градирні системи охолодження турбогенератора, а цехи підприємства
облаштували новою підлогою. За словами головного інженера ПрАТ «Шепетівський
цукровий комбінат» Романа Ковальчука, заміна фізично і морально застарілих агрегатів
дозволить уникнути вимушених пауз під час виробного сезону на ремонт обладнання.
«Сподіваємося, що нове устаткування дозволить уникнути зупинок через технічні
несправності та забезпечить безперебійний виробничий процес у режимі 24 години на добу
та 7 днів на тиждень. Таким чином ми плануємо підвищити показники переробки буряка та
збільшити вихід цукру», - розповідає Роман Ковальчук. У компанії «A’SPIK GROUP» також
інформують, що обладнання, яке відповідає вимогам часу, дозволить значно заощадити на
газі, а відтак оптимізує витрати виробництва. Крім того, у сезон цукроваріння зменшиться
використання води з місцевої річки Гуска на охолодження обладнання ...
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Сезон цукроваріння стартував
на 13 заводах

Чорну ікру з України продаватимуть
в США
18.09.2019

Компанія “Бестер” уклала контракт на постачання чорної ікри
власного виробництва до США. До цієї країни вже відправлено дві партії
ікри, розповів директор і співвласник компанії Юрій Яременко.
“США – не лише великий, а й вибагливий ринок. Американська компанія відкрила
спеціально під наш бренд окрему компанію”, – уточнив він. “Обсяги експорту чорної ікри до
США поки незначні – це десятки кілограмів, – зазначив Юрій Яременко. – Витрати наразі
більші, ніж зиск”. “Бестер” експортує чорну ікру другий рік. Так, у 2018 році були поставки
цієї продукції до Франції, Іспанії, Греції, Італії. Цього року відправляли запліднену ікру для
відтворення рибних ресурсів до Вірменії. Наразі частка експорту чорної ікри в компанії до
5% від загального обсягу продажів. Але в планах – збільшити її до 50%+, підкреслив Юрій
Яременко. “Бестер” займається вирощуванням осетрів, виробляє чорну ікру класичним
забійним методом у власному ікорному цеху.
Читати повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua



БДЖІЛЬНИЦТВО

Українські бджолярі взяли участь
в Апімондії 2019
12.09.2019

В рамках 46-го Міжнародного конгресу та виставки бджільництва
«Апімондія 2019» 9 вересня відбувся Український вечір меду. Про це
повідомляє Посольство України в Канаді.
Виступаючи на заході радник з економічних питань Посольства України в Канаді
Петро Петренко окреслив головні переваги Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Канадою та закликав українських виробників та експортерів продуктів бджільництва
сміливо підкорювати канадський ринок. Він підкреслив, що надання сприяння українським
підприємцям в експорті є одним з пріоритетних завдань посольства. В Українському вечорі
меду, організованому спільно Асоціацією експортерів меду України та Спілкою пасічників
України за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН з ЄБРР, взяли
участь представники галузі бджільництва зі всього світу. Апімондія – Міжнародна
федерація асоціацій бджолярів, покликана сприяти співпраці пасічників, науковців,
експортерів та законодавців у галузі апікультури шляхом організації Конгресів та симопозіумів, що відбуваються кожні два роки. Цьогорічний конгрес проходить в Монреалі з 8 до
12 вересня. Україна на заході представлена окремим об’єднаним національним стендом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Канаді
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18.09.2019

Сезон цукроваріння офіційно розпочато 1 вересня. Повідомляє пресслужба Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор», передає
служба новин порталу kurkul.com
Запуск цукрових заводів в 2019 р.: 1 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор»
(Радехівське виробництво); 3 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор» (Хоростківське
виробництво); 5 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор» (Чортківське виробництво); 6
вересня — ТОВ «Цукорагропром» філія «Яреськівський ц/з»; 8 вересня — ПАТ «ГорПустоварівський ц/з»; 10 вересня — ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»; 10 вересня —
ПАТ «Гнідавський ц/з»; 12 вересня — ТОВ «Цукорагропром» філія Жданівський ц/з; 12
вересня — ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Томашпіль); 13 вересня — ПАТ
«Червонський цукровик»; 13 вересня — ПАТ «Саливонківський цукровий завод»; 14
вересня — ТОВ «Сігнет центр»; 15 вересня — ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля»
(Гайсинський цукровий завод); 15 вересня — ПАТ «Линовицький цукровий комбінат
«Красний». Станом на 17 вересня виготовлено 57,3 тис. т цукру та перероблено 482 тис. т
цукрових буряків. Відзначимо, на полях підприємства «Західного Бугу», що є сировинною
зоною Радехівського цукрового заводу, збір цукрового буряку розпочався з 27 серпня. Загальна
площа збору становить 8 190 га, а копати планують до 5 грудня, в залежності від погодніх
умов. «В цьому році більшість цукрових заводів відклали початок нового сезону переробки
буряків на пізніші строки. Причиною, як ми і раніше зазаначали, стали несприятливі
погодні умови, оскільки в більшості регіонах України через спекотну та суху погоду
утворилась ґрунтова кірка, що ускладнює технологічний процес збирання врожаю. У інших
частинах країни через сильні дощі знизилась цукристість коренеплодів, тому аграрії
припинили польові роботи, очікуючи підвищення якісних показників врожаю. Саме ці
фактори впливають на зниження темпів копання цукрових буряків», - розповіла заступник
голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко. Очікується, що ситуація на полях
покращиться, і більшість заводів запрацюють до кінця вересня. Загалом, в новому сезоні
працюватимуть 32 цукрових заводів, що порівняно з минулим роком, на 10 заводів менше.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промислова група ViOil почала переробку
соняшника нового врожаю
02.09.2019

МЕЗ-1 Вінницького олійножирового комбінату приступив до
переробки насіння соняшника врожаю-2019. Підприємство буде працювати
на потужності 1000 т олієнасіння на добу.
Найближчим часом програма переробки соняшника стартує й на Чернівецькому
олієжировому комбінаті. Зараз на заводі йде перенастроювання обладнання. «У цьому році
якість насіння соняшнику гірше, ніж в минулому сезоні. Мабуть, даються взнаки ранні
посівна і збиральна. Олійність насіння поки не перевищує 46%, вихід олії становить 43%,
шроту – 39%, – відзначає комерційний директор промислової групи ViOil Ігор Гадомський. –
Можливо, насіння соняшнику пізнього посіву буде більш високої якості, що дозволить нам
отримати більший вихід олії та шроту». Вінницький МЕЗ-2 продовжує переробку ріпаку.
«На переробку насіння соняшника всі наші заводи перейдуть, коли почнеться масове
збирання цієї культури», – уточнює Ігор Гадомський.
Читати повністю >>>
За матеріалами ViOil

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

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

Украина может получить рекордный
урожай рапса в 2019 г.



МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

04.09.2019

Аналитики ИА «АПК-Информ» предварительно оценивают урожай
масличной в объеме 3,3 млн. тонн, что на 16% выше аналогичного показателя
2018 г. и является абсолютным рекордом для Украины.
В сезоне-2019/20 Украину ожидает дальнейшее увеличения внутренней переработки рапса – до 370 тыс. тонн, что на 11% превысит результат прошлого МГ. В связи с
этим существует потенциал роста производства и экспорта рапсового масла на 10% – до
почти 160 тыс. тонн, производства рапсового шрота на 10% – до 200 тыс. тонн, его отгрузок
на 16% – до 190 тыс. тонн. При этом все указанные показатели достигнут рекордных
значений. Отметим, в июле–апреле 2018/19 МГ экспорт составил 2,5 млн тонн или на 18,7%
больше прошлогоднего. Рекордные отгрузки за аналогичный период были в 2008/09 МГ. ЕС
остается основным импортером с долей рынка 88%. Объем закупок вырос на 28,5% по
сравнению с прошлым годом в связи со снижением урожая рапса в Европе. В 2018/19 МГ
впервые экспорт украинского рапса в Мексику, а также возврат к закупкам таких стран, как
США, Литва, Молдова, Румыния, Испания и Греция…
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com

Компанія «Мілкіленд» за I півріччя 2019 року збільшила чистий
збиток до €7,28 мл, що у 2,9 рази менше, ніж рік тому (€2,52 млн чистого
збитку в аналогічному періоді 2019 року). Про це йдеться у звіті компанії.
За звітний період виручка знизилася з €66,15 млн до €65,88 млн, EBITDA — з €3,55
млн до €0,53 млн. Згідно зі звітом, компанія за I півріччя 2019 року збільшила також
операційний збиток до €9,11 млн із €1,74 млн в I півріччі 2018 році. ГК «Мілкіленд» ? один з
п’яти найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Серед
продукції: молоко, сир, масло та ін. В Україні групі належать 10 заводів, що виготовляють
широкий асортимент молочної продукції, в тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло.
У Польщі «Мілкіленд» контролює Мазовецький сироробний завод «Островія»,
розташований в місті Острув-Мазовецька однойменного воєводства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Олійно-жирова галузь України за 20 років
отримала $350 млн інвестицій

Компания “Organic Milk” планирует вывести
на рынок три новых вида сыра

Компанія «Мілкіленд» збільшила чистий
збиток майже втричі
02.09.2019

07.09.2019

За роки незалежності в Україні побудовано 64 переробних
підприємств в олійно-жировій галузі, з них — 48 олійноекстракційних
заводів. Всього в галузь за 20 років інвестовано $350 млн.
«Заводи модернізуються, встановлюються лінії по рафінації, дезодорації. Експорт
сирої олії - вчорашній день. Сьогодні можна сміливо говорити, що у нас немає заводів рівня
20-річної давності»,- заявив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.
За його словами, в 1999 році Україна імпортувала соняшникову олію. В даний час країна
виробляє 6,4 млн тонн олії, з яких - 6 млн тонн експортується, а це - 60% світового експорту.
Експерт підкреслив, що виробництво соняшнику в поточному році, за різними оцінками,
складе 14-14,5 млн тонн. Станом на 4 вересня зібрали 1,4 млн тонн. Ріпак вже зібраний - 3,13,2 млн тонн. «Головне - вистрілила соя, яку ще 10 років тому ми толком не вирощували. В
цьому році ми її переробили 2 млн тонн», - поінформував Капшук.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Перспективы масличного рынка
Украины

02.09.2019

ООО “Органик Милк” отрабатывает технологию по производству трех
новых видов сыра для торговой марки TM Organic Milk. Об этом сообщила
директор компании “Органик Милк” Елена Стретович.
Речь идет о сортах: сулугуни, чедр и моцарелла. По словам Стретович, через месяц их
планируют запустить их в производство. Для производства новых сыров компания
закупила дополнительную линию и необходимое оборудование. “Мы перерабатываем уже
100% своего сырья, ежедневно - более 30 тонн молока, используя только собственное
органическое сырье высшего качества, которое соответствует всем международным
требованиям”, – сказала она. Стретович подчеркнула, что все процессы - от выращивания
кормов до производства готовой продукции контролирует международная организация
“Органик Стандарт”. “Органик Милк” - комплексный завод по переработке экологически
чистого молока. Материнской компанией завода является “Галекс-Агро”, которая
занимается растениеводством.
Читать полностью >>>
По материалам bizagro.com.ua
Компания "Укрпродукт Групп" получила
чистую прибыль GBP0,74 млн

09.09.2019

На мировом рынке Украина зарекомендовала себя как надежный
партнер и поставщик масличного сырья и продуктов переработки. Об этом
пишет издание allretail.ua
Спрос на украинские товары растет каждый сезон, также, как и предложение со
стороны Украины. За последние десять лет производство масличных выросло в 2 раза почти на 11 млн тонн. Производство масличных культур в новом 2019/20 сезоне уступит
рекорду предыдущего сезона, при этом останется выше средних показателей. Позитивные
прогнозы озвучиваются только в производстве рапса – ожидается новый рекорд, тем не
менее, это не сможет компенсировать сокращение сбора других масличных (соя - минус 1
млн тонн, подсолнечник - минус 500 тыс. тонн). Несмотря на обширную географию
экспортной торговли масличными и продуктами их переработки (подсолнечное масло –
150 стран, соевое масло/шрот - по 30 стран), для Украины рынком номер один остается ЕС,
при этом существуют перспективы дальнейшего наращивания объемов торговли,
полагают эксперты УкрАгроКонсалт. В новом сезоне в ЕС, по оценкам УкрАгроКонсалт,
будет активно экспортироваться рапс, так как там уже который год подряд наблюдается
засуха и снижение урожая, и ЕС вынужден наращивать импорт этой культуры. Благодаря
Европе Украина стала выращивать высокоолеиновый подсолнечник. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

02.09.2019

Компания "Укрпродукт Групп" завершила январь-июнь 2019 г. с
чистой прибылью GBP0,74 млн, что в 1,8 раз больше показателя за
аналогичный период 2018 года. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже, обнародованному в
понедельник, выручка "Укрпродукта" выросла в 1,5 раза – до GBP22,24 млн, валовая
прибыль – в 1,55 раза, до GBP1,93 млн. В январе-июне 2019 года компания получила GBP0,4
млн операционной прибыли против GBP0,19 млн операционного убытка в первом
полугодии 2018 года. По состоянию на конец июня 2019 года общая сумма обязательств
группы составила GBP16,8 млн против GBP15,1 млн за аналогичный период 2018 года,
чистые активы - GBP1,3 млн, остатки денежных средств - GBP0,2 млн. В течение отчетного
периода компания выплатила ЕБРР проценты в размере EUR79,76 тыс. Как указывает
группа, основными драйверами роста выручки за отчетный период стали масло, напитки и
плавленый сыр. По оценкам компании, ее доля на украинском рынке сливочного масла
выросла на 3% п.п. - до 10,1% по сравнению с первым полугодием 2018 года, тогда как доля
на рынке плавленого сыра и плавленых сыров сократилась примерно на 0,3% п.п. - до 8,5%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Укрексімбанк реструктуризує борги
молочної групи "Альміра"

ТМ «Олком» расширяет линейку
вкусовых майонезов
16.09.2019

ТМ «Олком» объявляет о расширении линейки вкусовых майонезов,
которая в сентябре пополняется новинкой — майонезом «Georgian STYLE».
Об этом сообщает портал sostav.ua
«Ценители ярких кулинарных и вкусовых впечатлений, несомненно, с легкостью
узнают в нашей новинке все традиции неповторимой грузинской кухни с ее пряными
нотками, аджикой и приятным огоньком чили. Новый вкусовой майонез «Georgian STYLE»
идеально подойдет для рыбных и мясных блюд как на домашней кухне, так и на пикнике», рассказала Анжелика Бережко, СМО Группы компаний «Olkom». Чарующая грузинская
кухня впитала в себя кулинарные традиции многих народов Кавказа, Азии и
Причерноморья. Это не только вкусно, но и ярко, оригинально, изысканно и неповторимо.
Все эти черты присущи новинке. Майонез «Georgian STYLE» жирностью 53% будет
представлен в дой-паках массой 360 граммов в узнаваемых цветовых решениях. Благодаря
уникальной рецептуре, вкусовые майонезы ТМ «Олком» стремительно завоевали успех
среди потребителей и стали хитом продаж. По итогам первого полугодия 2019 года по
сравнению со вторым полугодием 2018 года продажи майонезов «STYLE» в целом
удвоились и динамично развиваются. Так, только майонеза «American STYLE», топ-позиции
этой линейки, за второе полугодие 2018 года было продано 468 тысяч упаковок, а за шесть
месяцев 2019 года продажи превысили 907 тысяч единиц.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Україна імпортувала понад 140 тис. тонн
пальмової олії
18.09.2019

У січні-серпні 2019 року Україна імпортувала 143,4 тис. тонн пальмової
олії загальною вартістю 94,8 млн дол. Про це повідомила Державна фіскальна
служба України, передає УНН.
Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії — на 76,7 млн дол. З
Малайзії було імпортовано пальмової олії на 16,7 млн дол., зі Швеції — на 589 тис. дол., з
інших країн — на 785 тис. дол. При цьому, у січні-серпні 2019 року Україна поставила на
експорт 4,8 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 3 млн дол. Нагадаємо, за
підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220
тис. тонн. Українські депутати, тим часом, збиралися заборонити використання пальмової
олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був
проголосований парламентом минулого скликання у першому читанні. За словами Сергія
Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою
здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних. Вміст “пальми” у
товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації
заборгованості ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Агропродекспорт”, ТОВ “РВД-Агро”.
Про це повідомляє служба новин порталу Finbalance.
Серед пов’язаних осіб боржників - у т.ч. ТОВ “Альміра”, ТОВ “Гадячсир”, ТОВ
“Лозівський молочний завод”, Альміра Холдінгс Лтд. Відповідно до ухвали Шевченківського
райсуду м. Києва від 14.05.2018, ТОВ “Техмолпром” і ТОВ “Агропродекспорт” фігурували в
рамках
кримінального
провадження
№42014100000000597
щодо
можливого
протиправного заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. Як зазначалося, позики
були залучені “під заставу неліквідного майна, вартість якого була значно завищена”
(цитата). У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Техмолпром” (як і ТОВ “Гадячсир”)
вказаний Олег Балюк. У березні-2017 ЗМІ повідомляли, що кіпрський суд заморозив активи
Almira Holdings (Cyprus) Limited. Нагадаємо, що Укрсиббанк, Креді Агріколь, Укрсоцбанк
подали позови до групи “Альміра” на понад 2 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Кризу українського сироварного
бізнесу подолано
19.09.2019

Експерти ринку вважають, що кризу українського сироварного
бізнесу вже подолано, а перспектива його успішного розвитку цілком
імовірна. Про це пише infagro.com.ua.
Відзначається, що за п’ять років український ринок сиру кардинально змінився. На
відміну від періоду 2014-2016 років, останнім часом відзначається певна стабілізація.
Оператори змогли оцінити свої можливості, вибудувати певні стратегії. Хтось не зумів
подолати виниклі проблеми і перекваліфікуватися на інші молокопродукти, хтось в силу
певних причин масштабно пішов в сирні продукти, хтось постарався освоїти внутрішній
ринок справжнього сиру. «З’явилася велика надія на поступове відновлення добробуту
українців і, як наслідок, зростання споживання сирів в країні. Проте альтернативні зовнішні
ринки збуту не знайдено і навряд чи ситуація позитивно зміниться найближчим часом», —
говорять екперти. Та зазначають, що українські сировари зараз повинні орієнтуватися,
перш за все, на внутрішній ринок. «Він, на жаль, “не гумовий”, і в умовах перспективи лише
незначного збільшення споживання сирів нарощувати продажі можна тільки за рахунок
частки конкурентів. Загалом, в умовах, що склалися, у всіх починаннях сироварам потрібно
намагатися бути на крок попереду конкурентів, бо вже в наступному році не всі нинішні
оператори залишаться на ринку», — підсумовують фахівці.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мінюст дав американцям $2,2 мільйона на захист від власника
«Житомирської кондитерської фабрики»

Верховний Суд повернув Дельта Банку права
вимоги до T.B. Fruit на $50 млн
19.09.2019

Верховний Суд 12 вересня відмовився задовольнити касаційну скаргу
ТОВ “Яблуневий Дар” та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у
справі №914/3300/16.
Мова йде про рішення, якими було задоволено позов ліквідатора Дельта Банку та
визнано недійсною заяву ТОВ "Яблуневий Дар" №3 від 09.02.2015 про припинення
зобов`язань щодо сплати боргу перед Дельта Банком (за договором кредитної лінії №ВКЛ2005469 від 21.01.2011) на 13,1 млн дол внаслідок зарахування зустрічних однорідних
вимог (як зазначалося, ТОВ “Яблуневий Дар” отримало від CFSIT права вимоги до Дельта
Банку за низкою акредитивів). “Встановивши, що, зобов`язання сторін за договором
кредитної лінії від 21.01.2011 за № ВКЛ-2005469 та акредитивами підлягають виконанню у
різних валютах - євро та доларах США, суди обох інстанцій дійшли правомірного висновку
про те, що такі вимоги не можна вважати однорідними з огляду на те, що євро та долар
США (хоч і є грошовими коштами) є різними валютами, які не є рівнозначними”, констатував суд касаційної інстанції. Як писав Finbalance, аналогічного висновку Верховний
Суд дійшов у справі №914/260/18 та повернув Дельта Банку права вимоги до ТОВ
“Яблуневий Дар” на 34 млн євро. У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно заявляв,
що за місяць до визнання Дельта Банку неплатоспроможним група пов’язаних компаній
ТОВ «Яблуневий Дар»/ТОВ «Танк Транс» вчинили більше десяти операцій із зарахування
зустрічних вимог (т.зв. «схлопування») на загальну суму більше 100 млн євро. Як
зауважував ФГВФО, від судових рішень по відповідним спорам “залежить можливість
повернення кредитних коштів на суму понад 6 млрд грн, що сприятиме задоволенню вимог
кредиторів за рахунок продажу прав вимог за цими кредитами чи ж за рахунок ліквідного
заставного майна” (цитата). У липні-серпні 2018 року Фонд гарантування провів
“голландські” аукціони з продажу прав вимоги Дельта Банку за низкою кредитних
договорів з ТОВ “Танк Транс” і ТОВ “Яблуневий Дар” (пов’язані з групою T.B. Fruit Тараса
Барщовського) на 6 млрд грн. Попри те, що ціна на актив знижувалася в 5 разів (до 1,2 млрд
грн), покупців не знайшлося. У заставі - в т.ч. товари в обороті (концентрат яблуневого соку
у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях); цехи розливу соків, з переробки ягід та
фруктів, з виробництва плодово-ягідного пюре, консервів (Львівська область), обладнання
з виробництва яблучного концентрату (Львівська область), земельні ділянки, транспорт
тощо. Згідно з судовими матеріалами, Дельта Банк передав як мінімум частину боргів ТОВ
“Яблуневий Дар” і ТОВ “Танк Транс” у заставу для Ощадбанку та ДІУ (як забезпечення
зобов’язань перед цими держструктурами).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Міністерство юстиції уклало угоду з юридичною фірмою «Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan LLP» (США) про юридичні послуги на $2,20 млн,
або 55,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч фірма представлятиме інтереси України у справі за позовом Ігоря Бойка до
держави Україна. Сума позову перевищує $100 млн. Спір пов’язаний із ситуацією навколо
кондитерської фабрики у Житомирі, зокрема зі скасуванням у 2015 р. держреєстрації ТДВ
«Житомирська кондитерська фабрика», яке більше, ніж на 97% належало Ігорю Бойку. На
думку позивача, Україна допустила незаконну експропріацію інвестицій без відшкодувань і
компенсацій, не забезпечила повного і безумовного правового захисту інвестицій та
допустила застосування дискримінаційних заходів, які перешкоджають розпорядженню
інвестиціями. Цим самим вона нібито порушила вимоги Угоди між Кабміном України та
Урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 р. Нагадаємо, у
2017 р. Бойко заявляв про рейдерське захоплення цієї фабрики, організоване нардепом від
«Народного фронту» Сергієм Пашинським, бізнесменом Сергієм Тищенком, міністром
юстиції Павлом Петренком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим за активної
участі президента Петра Порошенка, внаслідок чого вона була виключена з ЄДР, а пізніше –
захоплена силою. У грудні 2017 р. Бойка заарештували на два місяці з альтернативою
застави у 49 млн грн. за підозрою в рейдерському захопленні тієї ж фабрики у 2010 р., однак
в січні 2018 року суд не продовжив арешт. За кошторисом, найвищу погодинну ставку має
партнер «Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP» королівський адвокат С. Ягуш – $1 350, що
на 10% дорожче, ніж торік. Третьою особою залучать українську фірму «Lexwell & Partners»
Андрія Колупаєва (однокурсник Олексія Філатова, заступника голови АП при Порошенку),
котрий має погодинну ставку $300. Переклад коштує $30 за сторінку , чорно-білий друк –
$0,25, кольоровий друк – $1, кур’єрська доставка конверта А4 – $30, коробки з папками 10
кг – $130. Кольоровий друк подорожчав удвічі проти минулого року, а решта цін не зросла.
Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та
інтересів України. У 2018 році Мінюст так само без конкуренції уклав угоду з «Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan LLP» щодо цієї справи на $1,99 млн, а в 2017 році вона
запропонувала найвигіднішу ціну в $136 із чотирьох запрошених на переговори фірм.
Раніше Міністерство фінансів залучало американську «Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
LLP» для представництва України у справі так званого «боргу Януковича».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Минэкономики VS Roshen: в споре за
красную ленту новый поворот

ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

17.09.2019

ПАТ «Київхліб» експонується на
Anuga 2019 в Німеччині
05.09.2019

Друзі, з радістю повідомляємо, що з 5 по 9 жовтня компанія Київхліб
буде експонуватися на всесвітньо відомій та мега масштабній виставці Anuga
2019, яка відбудеться у місті Кельн (Німеччина).
Ця платформа для виробників – лідер заходів у світі продуктових виставок. На
виставці Київхліб планує презентувати новий стиль упаковки, новинки та поділитися
досвідом збереження традицій виробництва натуральних продуктів. Чи хочете ви
зазирнути в майбутнє? А скуштувати? Організатори всесвітньо відомої виставки Anuga
2019 упевнені, що це можливо і закликають всіх скуштувати смак майбутнього!
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Київхліб»
На Тернопільщині побудують новий
потужний хлібокомбінат
08.09.2019

Міський голова Володимир Шматько підписав два меморандуми про
співпрацю Чортківської міської ради з ТОВ «Органіка», яке представляв
керівник Ігор Ольшаковський.
За умовами укладеного договору представники бізнесу мають намір побудувати в
індустріальному парку «ChortkivWest» комбінат хлібопродуктів (елеватор та млин), мініпекарні, складські приміщення для зберігання сировини та споруди для очистки води і
промислових стоків. Нагадаємо, на 64-й позачерговій сесії Чортківської міської ради
затвердили Концепцію індустріального парку «Chortkiv-West». Депутати прийняли рішення
підтримати Концепцію, що є першим кроком на шляху до створення індустріального парку
у Чорткові. Згідно Концепції, площа індустріального парку у Чорткові сягатиме 87,68
гектарів. Він може створити для міста понад сім тисяч робочих місць. Створення та
функціонування індустріального парку «Chortkiv-West» може посприяти повному або
частковому вирішенню наступних цілей та задач на період до 2026 року: – залучення до 545
млн. дол. США впродовж 2019-2026 рр.; створення близько 7300 нових робочих місць
упродовж 2019-2025 рр.; досягнення позитивного сальдо створення/ліквідації нових
компаній; зростання місцевих зборів та податків від бізнесу до 2025 р.; збільшення частки
власних надходжень у міському бюджеті у 2020 р.;
Читати повністю >>>
За матеріалами topnews.in.ua
Компания "Киевхлеб" хочет отсудить
бренд "Малятко"
16.09.2019

Компания "Киевхлеб" подала судебный иск в Хозсуд Киева для того,
чтобы лишить компанию "Экония" права на выпуск детской воды под ТМ
"Малятко". Об этом сообщает БизнесЦензор.
Согласно материалам дела, "Киевхлеб" намерена отсудить торговый знак "Малятко",
поскольку "Экония", которой принадлежит этот бренд, якобы не использовала его в
течение 5 лет. Истец намерен остановить регистрацию свидетельства права использования
этого знака для "Эконии" в одном классе - для производства кофе, чая, какао, сахара, риса,
муки и хлеба, мороженого, сладостей, дрожжей, меда и других пищевых товаров. Согласно
информации базы данных "Укрпатента", ТМ "Малятко" зарегистрирована в марте 2002
года. Как отмечается в реестре "Укрпатента", знак регистрации действителен и продлить
его можно будет в 2029 году. Возможно, "Киевхлеб" намерена использовать бренд для
булочек с одноименным названием, предполагает исполнительный директор "Эконии"
Юлия Базылевич. Она уверяет, что ее фирма использует этот бренд с момента регистрации,
в том числе в течение последних 5 лет. В базе "Укрпатента" можно найти около 70 заявок
Киевхлеба на регистрацию ТМ, "Малятко" среди них отсутствует. Львиная доля заявок
подана в 2018-2019 годах, когда вопрос интеллектуальной собственности для компании
обострился из-за спора с Roshen.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева от 3 июля,
которым суд удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen.
Речь идет о решении которым он признал за корпорацией Петра Порошенко право
интеллектуальной собственности на использование в упаковке тортов красной ленты. Об
этом говорится в решении суда от 11 сентября. "Не соглашаясь с указанным решением суда
первой инстанции, Министерство обратилось в Северный апелляционный хозяйственный
суд с апелляционной жалобой, в которой просит суд отменить решение хозяйственного
суда Киева", - сказано в материалах дела. Согласно принятому ранее в пользу Roshen
решению, под действие товарного знака в виде "красного цвета материалов для упаковки
кондитерских изделий" подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки,
бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты, неметаллические ленты, веревки, нитки
для обертывания и упаковки и др. Министерство просить отменить удовлетворения
исковых требований Кондитерской корпорации Roshen и взыскать с компании судебные
издержки. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 сентября. Ранее красная
лента стала предметом разора между Roshen и конкурентом корпорации - компании
"Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов. Cуды
по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net



СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Продавця відомих снеків та насіння
оштрафували на 1,2 млн грн
02.09.2019

Суд відмовив ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" у задоволенні заяви
про визнання протиправними та скасування постанов ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області, якими було накладено штраф.
За даними реєстру, 21 лютого 2019 року ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
видало постанову про накладення штрафу на підприємство. У розмірі 4 тис. 173 грн. Згодом
" Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" отримало лист від Індустріального ВДВС м. Дніпра Головного
територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в якому знаходилось ще
дві постанови, одна з яких про стягнення штрафу ще й у розмірі 1 млн 210 тис. 170 грн.
Штрафи на “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” було накладено за підсумками інспекційного
відвідування Товариства, здійсненого в період з 17 по 30 січня 2018 року. Інспекцію
проводив головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про
працю застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої
праці у Дніпропетровському регіоні. Тож, “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” звернулося до суду із
проханням визнання протиправними та скасувати постанови, а також з проханням
зупинити вчинення дій у виконавчому провадженні. Вивчивши матеріали справи, суд
відмовив Товариству у задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви шляхом
зупинення вчинення дій у виконавчих провадженнях. Зауважимо, що ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс
Продакшн”, зареєстровано в Дніпрі та спеціалізується на “гуртовій торгівлі продуктами
харчування”. Керівником підприємства є Євген Коновалов, який раніше працював у
компанії “Наутілус-Інвест 2006”, котра, у свою чергу, входила до складу снекової корпорації
родини екс-депутата Сергія Рибалки — “Сі Груп”. Та колишня корпорація займалася
виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Мова
про такі ТМ, як “Semki”, “Козацька слава”, “Мачо” та інші. Сьогодні ж ці самі бренди снеків
виробляє компанія із назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті. Ба більше,
раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка “Sеmki” свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці. Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових
компаній серед яких згадане “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” та ТОВ “Ай Пі Джі Трейдінг” — це
все та сама колишня “Сі Груп” родини Рибалок, тільки із новою назвою та реєстрацією. Тим
паче, що саме “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” не так давно замовляло рекламу для ТМ “Semki”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Поліція розслідує борги групи "Олімп"
перед Укрексімбанком

КОРМ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

09.09.2019

Вихід на європейський ринок на
особистому досвіді
19.09.2019

Директор з маркетингу та інновацій ТОВ Кормотех Ігор Блистів у
власному авторському матеріалі на порталі biz.nv.ua розповідає, як компанія
вийшла на європейський ринок.
Цього року вперше експорт кормів для домашніх тварин на європейський ринок
перевищив всі очікування, зокрема, основним для нас став польський ринок. І це не
випадково, адже саме Польща є нашими головними «воротами» на торговий ринок Європи.
Причин декілька: по-перше, Польща географічно близько, тому на логістику не
спрямовуються великі бюджети. По-друге, схожа специфіка ринку, культурні паралелі,
наприклад, зрозуміла мова — це зближує, і партнерів знайти легше. Польща — дуже
цікавий ринок: для українських компаній розвиток бізнесу на Заході, в Європі, починається
саме в цій країні, але і для європейських виробників експансія на Схід починається теж із
Польщі. Ця особливість перевтілює польський ринок на більш насичений і за кількістю
гравців, і за асортиментом продукції, тому конкурентна боротьба може бути досить
жорсткою. З нашого досвіду можу запевнити, що вхід на ринки балтійських країн легший і
дешевший. Українським виробникам, які стартовим майданчиком виходу на європейські
ринки обирають Польщу, потрібно бути готовими до того, що законодавство тут зовсім
інше, вимоги, сертифікати якості. Коли ми починали розробляти свої перші рецептури
кормів для домашніх тварин, то взяли орієнтир саме на європейські норми і стандарти
якості. Українських тоді, по суті, і не було. Зате в момент, коли вирішили виходити на
європейські ринки, реєстрацію пройшли дуже легко, позаяк продукція вже відповідала
необхідним нормам. Тож можна зробити один простий висновок про те, що орієнтуватися
на європейські вимоги і стандарти потрібно відразу з моменту заснування підприємства. Та
й усі розуміють, що домашні улюбленці однакові у всіх країнах — нема жодного сенсу
створювати корми за різними рецептурами, різними стандартами. Польща — це перший, а
отже, дуже важливий ринок, де українська продукція проходить ветеринарний контроль.
Навіть коли ви збираєтеся експортувати продукцію в інші європейські країни, польський
контроль все одно доведеться проходити. Плануючи вихід на європейський ринок,
потрібно враховувати його специфіку, що відрізняється від української. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua




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

Суд надав дозвіл виїмки копій кредитних справ ТОВ «ЛГЗ «Прайм»,
ТОВ «Харківський ЛГЗ-Плюс», ТОВ «Донецький ЛГЗ «Лік» (в т.ч. але не
виключно, генеральної кредитної угоди №6807N7 від 19.06.2007).
Згідно з судовими матеріалами, слідчі Печерського управління поліції Головного
управління Нацполіції у м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному
провадженні №12019100060003135 від 22.07.2019. Як зазначається, в ході одного обшуку
було виявлено документи, які стосуються кредитних догоровів між Укрексімбанком та
групою компаній "Олімп" (зокрема, кредитного доровору №6807К35 від 19.06.2007,
кредитного договору №68108К57 від 12.09.2008, кредитного доровору №68108К69 від
24.12.2008), а також "схеми захисту активів компаній від невиконання кредитних
зобов`язань" (цитата). "З метою неповернення грошових коштів розроблено схему
кредиторської заборгованості перед підконтрольними підприємствами, з метою подальшої
процедури банкрутства. Частина кредиторської заборгованості сформована за рахунок
емітованих боржникам векселів. При проходженні векселедавцем процедури банкрутства,
підконтрольні підприєсмтва зможуть заявляти свої вимоги на суми випущених векселів", йдеться в судових матеріалах. Як писав Finbalance, в липні Укрексімбанк відкрив процедуру
фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ «Лікеро-горілчаний завод “Прайм”. Серед
пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. екс-нардеп Павло Климець, ПрАТ “Олімп”, ТОВ
“Олімп”, ТОВ “Олімп-Консалт”, ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ "Харківський
лікеро-горілчаний завод - Плюс”, ТОВ "Донецький лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ “КУА
“Фінек Ессет Менеджмент” тощо. Обсяг заборгованості, яка підлягає реструктуризації, в
повідомленні не уточнюється. У 2015 році Укрексімбанк у судовому порядку намагався
стягнути з ПрАТ “Олімп” 513 млн грн заборгованості (шляхом звернення стягнення на
предмети іпотеки). Як треті особи у цій справі (№908/4555/14) фігурували в т.ч. кілька зі
згаданих вище компаній. 15.10.2015 Госпсуд Запорізької області припинив провадження в
цьому спорі, з огляду на реструктуризацію Укрексімбанком відповідної заборгованості.
Згідно з судовими матеріалами, на 21.07.2015 борг ТОВ «ЛГЗ «Прайм» становив 489,4 млн
грн. При цьому було “встановлено графіки погашення основного боргу, процентів та комісії
за управління, починаючи з січня 2016 року до 02.03.2020” (цитата). У квітні 2019 року
повідомлялося про арешт П. Климця в Москві. Російські силовики звинуватили бізнесмена в
тому, що він дав хабар, щоб отримати контроль над кримським лікеро-горілчаним заводом,
який раніше входив у групу “Олімп”.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Виноробне господарство князя Трубецького
випустило своє перше ігристе вино

Напій для кращих часів: за результатами
аналізу ринку коньяку в Україні

05.09.2019

30.08.2019

Міцні спиртні напої завжди були популярні серед українців. Кілька
років тому наша країна займала перші місця в рейтингу Всесвітньої
організації здоров'я за споживанням алкоголю на душу населення.
Однак, грянула економічна криза 2014 р., і фінансове становище, яке погіршало не
стало дозволяти українцям пити міцні напої в колишніх обсягах. Свій вклад в зменшення
обсягу алкогольного ринку вніс і уряд, періодично піднімаючи акцизи і мінімальні ціни на
цю продукцію. Серед постраждалих опинився і ринок коньяку в Україні. Вірніше, правильно
було б називати цей напій якось по-іншому, адже назва «коньяк» в Європі закріплена за
напоєм, виготовленим з винограду, вирощеного в регіоні Коньяк у Франції. Перейменування нашого коньяку передбачено Угодою про зону вільної торгівлі з ЄС, і найбільше
опитаних українців (25,6%) схиляються до назви «український бренді». До речі,
перейменування коньяку завдасть ще одного удару по виробниках, так як змусить їх
підвищити маркетингові витрати. Поки ж у нас зберігається ще стара класифікація коньяку,
що залишилася з радянських часів. Аналіз ринку коньяку в Україні, проведений
консалтинговою компанією Pro-Consulting, показує, що в структурі міцного алкоголю
коньяк у 2017 р. займав найбільшу частку як в натуральному, так і в грошовому вираженні 57%. У період з 2014 по 2017 рік місткість ринку коньяку і бренді скоротилася майже в два
рази. Крім зазначених вище економічних причин, вагому роль у цьому процесі відіграла
втрата Криму, на території якого залишилися великі виробничі потужності коньяку. Разом
з тим, ринок коньяку в Україні все ще зберігає високий потенціал для зростання, який він
продемонстрував в 2018 р., збільшившись в обсязі відразу на 89,7%. Сталося це за рахунок
зростання виробництва і імпорту. Правда, поки що рано говорити про повне подолання
наслідків кризи на коньячному ринку. Вітчизняні споживачі все ще віддають перевагу
найбільш дешевим маркам коньяку українського виробництва. Так, за даними рейтингу
«Фаворити успіху», самим полярним коньяком в нашій країні в 2017 р. був Закарпатський з
оцінкою 5 балів. На другому і третьому місцях опинилися Bolgrad і Шустов з 3,72 і 3,34 бала
відповідно. За результатами аналізу ринку коньяку в Україні та інших маркетингових
досліджень в цій сфері, подальше значне збільшення ємності даного ринку в 2019 р. не
очікується. Стримуючим фактором виступають плани уряду збільшити мінімальні ціни на
коньяк на 9,1-9,5%. Якщо це станеться, то ціна пляшки найдешевшого напою підніметься з
нинішніх 128,3 грн до 140 грн. Це призведе до продовження переорієнтації споживачів на
бренді і коньяку низької цінової категорії і зростання тіньового ринку алкоголю.
Перспективи експорту українського коньяку будуть залежати від ефективності роботи
виробників щодо виходу на нові міжнародні ринки збуту своєї продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

Виноробне господарство кн. Трубецького випустило перші 2000
пляшок власного ігристого вина Blanc de Blancs. Про це повідомила головний
виконавчий директор винарні Світлана Лобус.
«Усе, як і було анонсовано: класичний метод шампанізації, блан де блан, 100%
шардоне, Всього 2000 пляшок, але у відкритому продажі – 1300. Вино виготовлено
класичним методом шампанізації з 100% сорту винограду Шардоне», - написала вона на
своїй сторінці у Фейсбук.. За її словами, перше ігристе вино Трубецького виготовлено з
урожаю 2016 року. Купити його можна тільки в інтернет-магазині або на винарні. «Вино
виготовлене за класичною технологією шампанізації в пляшці, з винограду зібраного
вручну. Перша ферментація проводиться на чистій культурі дріжджів при контрольованій
температурі 12-150С Повторна ферментація відбувається безпосередньо в пляшці в
історичних підвалах виноробні. Витримка на осаді триває 24 місяців. Ремюаж та дегоржаж
проводиться вручну», — йдеться в дописі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК СОЛОДУ. РИНОК ПИВА) & ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

Дюжина независимых пивоварен
создали ассоциацию
08.09.2019

В воскресенье, 8 сентября, состоялась встреча инициативной группы и
учреждение бизнес-ассоциации малых независимых пивоварен Украины. 12
пивоварен стали основателями.
Об этом сообщает в Facebook Александр Шаталов, представитель гуцульской
пивоварни "Ципа" (с. Квасы, Закарпатье). "Критерии для участия в ассоциации:
независимость; объём производства до 5 млн литров в год; - лицензия на производство
пива в Украине; общие ценности: качество, натуральность, разнообразие, эксперименты,
открытость", - сообщил Шаталов. В состав совета директоров ассоциации вошли: - Vasyl
Mikulin (VARVAR); Yuri Zastavny (PRAVDA); Дмитрий Некрасов (FDB); Євген Депутат
(ReBrew); Александр Шаталов (Ципа). В число основателей также вошли такие фирмы, как:
Pravda, Varvar, Ципа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Антимонопольный комитет оштрафовал
акционеров Nemiroff

Голова Податкової попередив про перевірки
виробників тютюнових виробів

08.09.2019

Антимонопольный комитет оштрафовал Беллу Финкельштейн и
Якова Грибова на 450 тыс. грн за нарушение законодательства о защите
экономической конкуренции, сообщается на сайте АМКУ.
Штраф наложен за осуществление концентрации путем опосредованного приобретения в собственность акций компании Nemiroff Vodka Ltd (Британские Виргинские о-ва) без
разрешения АМКУ, что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления
компании. Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ разрешил Якову Грибову, Белле
Финкельштейн и Анатолию Кипишу приобрести совместный контроль над Nemiroff Vodka
Ltd. Nemiroff - один из крупнейших мировых производителей алкоголя. В Украине
производственные мощности компании расположены в Немирове (Винницкая обл.).
Суммарная проектная мощность разливочных линий завода составляет 120 млн литров
готовой продукции в год. По информации Nemiroff, компания является самым крупным
экспортером украинской водочной продукции, занимая более 40% в общем объеме продаж
на внешних рынках, а также входит в топ-10 мировых поставщиков водки в сегменте Duty
Free&Travel Retail. Продажи Nemiroff охватывают более 60 стран, компания представлена в
Европе, Ближнем Востоке, Средней и Юго-Восточной Азии.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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03.09.2019

Податкова служба візьметься за перевірку всіх тютюнових виробників
в Україні, особливу увагу приділять фабрикам у Львові і Жовтих водах. Про
це заявив голова Податкової служби України Сергій Верланов.
«Що стосується тютюну - будемо перевіряти всіх виробників тютюнових виробів.
Львівську тютюнову фабрику, а також фабрики в Жовтих Водах на Дніпропетровщині», анонсував Верланов. Голова Податкової пояснив, що за перше півріччя 2019 року
невиконання акцизних зборів по Україні становить 8,8 млрд грн, і велика частина цього
боргу припадає на акциз тютюнових виробів. Верланов повідомив, що особисто
перевірятиме інформацію про платників, повідомлення про підробки та інформацію про
виробництво тютюнових виробів взагалі без марок. Раніше заступник Голови Національної
поліції Ігор Купранець заявив, що щомісяця Україна несе 3 млрд. грн. збитків за «сірі» схеми
на тютюновому ринку, які допомагають ухилитися від сплати акцизного збору. Щоб почати
вирішувати проблему контрабанди та контрафакту на тютюновому ринку, правоохоронці
наклали арешт на 52 підприємства на загальну суму в 1 млрд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua

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

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

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Стоимость строительства в Украине
выросла на 9%

Завод «Фармак» отримав сертифікат відповідального бізнесу від
Глобальної Мережі ООН Green Business Ukraine
18.09.2019

Компанія «Фармак» отримала нагороду за проекти, метою яких є
підвищення екологічної свідомості суспільства та застосування новітніх
технологій та інноваційних підходів.
Серед проектів: «Екошкола», «Фармак: Біг для здоров’я» та ін. Мета проекту
«Екошкола» – об’єднати та створити екологічний актив молодіжної спільноти, популяризація екологічного способу життя серед молоді й підвищення культури ресурсо- та енергозбереження. Пілот проекту «Екошкола» було успішно реалізовано в Шостці у 2018 р. У 2019
р «Фармак» розширив межі екологічного проекту «Екошкола» та залучив до нього 10 шкіл
Києва. З початку цього навчального року всеукраїнська загальнонаціональна Екологічна
платформа «Екошкола» стартувала у «Фармак» за адресою ecoschool.com.ua. «Фармак: Біг
для здоров’я!» проводиться в місті Шостка уже три роки поспіль задля популяризації
здорового способу життя. За цей час до спортивного свята долучилося понад 3000 жителів
Шостка та гостей міста. Цьогоріч свято розширило свої межі. Було створено нову дистанцію
500 метрів для учасників до 12 років для підвищення популярності спорту серед молоді. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Фармак»

06.09.2019

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-августе
2019 года выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Стоимость строительно-монтажных работ при строительстве жилых зданий
выросла на 10,6%, нежилых — на 7,6%, инженерных сооружений — на 8,3%. Больше всего
выросла стоимость строительно-монтажных работ в части транспортных сооружений — на
13,9%, а меньше всего — при строительстве других инженерных сооружений — на 5,6%.
Напомним, что за семь месяцев индекс строительной продукции в Украине вырос на 21,8%.
Динамика индекса строительства жилых зданий изменилась со снижения (-2,9% по итогам
I полугодия) на рост в 2,3%. Индексы по нежилым и инженерным сооружениям за январьиюль выросли на 35,4% и 25,7% соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Biopharma відкриває сучасний завод-фракціонатор
із інвестиціями $75 млн
20.09.2019

Biopharma, яка є одним із найбільших українських фармвиробників,
офіційно відкрила в Білій Церкві (Київська обл.) інноваційний заводфракціонатор, що не має аналогів у Східній Європі.
У сусідніх країнах немає заводів-фракціонаторів плазми, найближчі знаходяться в
Австрії, ПАР і Китаї. Унікальна технологія, яка дозволяє виготовляти препарати, що
рятують життя, втілена завдяки передовим дослідженням та розробкам, обладнанню з
GMP-сертифікацією та інвестиціям, що перевищують 75 мільйонів доларів. “20 вересня
стане новою сторінкою в сучасній науковій та індустріальній історії України, адже створено
не просто новий виробничий об’єкт, – покладено початок новій наукоємній індустрії на
основі високих технологій. Це ставить Україну на один рівень з такими країнами як США,
Австрія, Німеччина та дозволяє Україні виходити на світовий ринок з медичними
препаратами, виробництво яких потребує власної науково-дослідницької бази, високої
культури виробництва, розвитку інфраструктури донорства за найвищими стандартами.
Сьогодні Україна довела, що здатна на це!”– акцентував президент групи компаній
Biopharma Костянтин Єфименко. Проєктна потужність підприємства дозволяє переробляти
до одного мільйона літрів плазми на рік. Такий обсяг повністю забезпечить внутрішні
потреби країни у препаратах крові, що є важливим елементом національної безпеки та
збереження здоров’я громадян. За рахунок заміщення імпортних поставок українською
продукцією високої якості держава заощаджуватиме близько $100 млн на рік. Крім того,
запуск нового заводу дозволить Biopharma подвоїти суму податків до місцевого та
державного бюджетів і зробить компанію найбільшим платником податків у Білій Церкві,
який сплачуватиме сумарно більше, ніж всі місцеві підприємства разом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture

ДАБІ поглиблює взаємодію з громадянським
суспільством
05.09.2019

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кузьмін
спільно з Громадською радою при ДАБІ запровадив інститут громадських
помічників Громадської ради при Держархбудінспекції.
Громадська рада залучатиме помічників, аби надавати органам архітектурнобудівельного контролю експертні пропозиції, висновки, аналітичні матеріали, а також
здійснювати громадський моніторинг діяльності центрального апарату та територіальних
органів Держархбудінспекції. Крім того, громадські помічники проводитимуть моніторинг
об’єктів будівництва, та надаватимуть відповідному територіальному органу ДАБІ
пропозиції щодо заходів контролю. «Шляхом консультацій та фахових обговорень для
громадських помічників були вироблені найбільш дієві механізми для реалізації їх
повноважень. На даний момент інститут громадських помічників є найбільш ефективним
інструментом підвищення прозорості роботи органів держархбудконтролю», – зазначив
Сергій Кузьмін. Серед головних повноважень громадських помічників, зокрема такі: право
бути присутнім під час інспекцій чи інших заходів контролю будівництва; право доступу до
всіх документів, що стосуються заходів держархбудконтролю; можливість моніторингу та
вільного доступу на будівництво; Якщо кількість членів Громадської ради є фіксованою, то
кількість громадських помічників необмежена, ним може стати будь-який громадянин
України, що має освіту за професійним спрямуванням «Будівництво та архітектура» та має
стаж роботи у містобудівній діяльності не менше трьох років. Головна умова – фаховість. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ДАБІ
Гендиректор "Запоріжсталі" закликає українських будівельників
реалізовувати складні проекти на прикладі Китаю

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

06.09.2019

Три ошибки Александра Соколовского, которые
стоили ему почти полмиллиона
02.09.2019

Большинство бизнесменов любят рассказывать о своих достижениях,
но всячески избегают упоминаний о потерях. Хотя именно ошибки могут
становиться источником новых идей и возможностей.
Именно так произошло у еще одного героя совместного проекта Liga.net и СУП
"Шишки на миллион", Александра Соколовского, владельца группы компаний "ТекстильКонтакт". Основанная в 1995 году компания "Текстиль-Контакт" за 24 года выросла из
небольшого бизнеса до крупнейшего в отрасли холдинга. Сегодня "ТК" успешно работает
на сложном в Украине текстильном рынке, где приходится конкурировать не только с
другими игроками, но и с большим количеством дешевой контрабанды. "ТекстильКонтакт" производит и импортирует ткани, нитки, фурнитуру, домашний текстиль, а также
шьет одежду. В ассортименте производителя более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и
20 тыс. наименований фурнитуры. В этом году компания стала еще больше - запустила две
новые швейные фабрики, а количество сотрудников выросло на 25%. Казалось бы абсолютная success story. Но в истории компании хватает серьезных потерь. Как по
объективным причинам - например, оккупация Донбасса стоила Соколовскому огромной
фабрики и 12 млн долларов инвестиций, так и из-за менеджерских ошибок. О трех своих
самых болезненных и дорогих "шишках" Александр Соколовский рассказал Liga.net.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
UKRLEGPROM BUSINESS FORUM’2019 «Fashion&Production: Україна
в світовому вимірі» – відкрив «Kyiv Fashіon’2019
12.09.2019

У вівторок, 10 вересня відбувся UKRLEGPROM BUSINESS FORUM’2019,
яким була відкрита широкоформатна бізнесова частина 37-го Міжнародного
фестивалю «Kyiv Fashіon’2019».
Форум цьогоріч об’єднав понад 150 учасників: керівників великих і малих
підприємств, вітчизняних та іноземних байєрів, імпортерів, освітян галузевих вишів,
науковців, студентів, дизайнерів, міжнародних і вітчизняних експертів Fashion індустрії,
представників виконавчої та законодавчої влади. Серед спікерів та запрошених гостей
Форуму: директор «Kyiv Fashіon» Яна Чернявська, міжнародні експерти від International
Apparel Federation (IAF) Д.Вілліс та К.Мартеллі – СEО сертфікаційної компанії TRIGON
SELECT, керуючий партнер компанії «Каizen Partners» Сергій Цибульський, Наталія
Кондратюк з департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного
регулювання Державної фіскальної служби України, проектний менеджер Андрій Литвин з
Офісу просування експорту Мінекономіки, Анна Нестеренко – директор департаменту
Асоціації «Укрлегпром», Олеся Єдинак-Хома – СЕО YedynkaDGTL від ЄБРР, а також
представники нової влади – народний депутат Микола Задорожній, помічники народних
депутатів партії «Слуга народу». Модератор заходу – президент-голова правління Асоціації
«Укрлегпром» Тетяна Ізовіт у своїй презентаційній промові зробила акцент на потенціал,
місце України у світі та #ТheФокус галузевої взаємодії з новою владою для розвитку модної
індустрії. Зазначила, що виробництво текстилю, одягу і взуття мають сталий світовий
попит, який зростає на 4-5% щороку, є потенційним ринком для України. Мода на
“українське” поширилась у країні та світі, з’явилося багато нових дизайнерів, торгових
марок, національних брендів, нових підприємств. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»
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Генеральний директор Запорізького металургійного комбінату
"Запоріжсталь" Ростислав Шурма закликає українських будівельників
реалізовувати складні проекти за сприятливого інвестиційного клімату.
Як написав Шурма в Facebook відвідуючи Шанхай (КНР) у рамках освітнього проекту,
реалізація тут будівельних проектів зі зведення висотних будівель "з лишком окупилася".
При цьому він зазначив, що найвищі будівлі PuDong Shanghai "йдуть у хмари": Shanghai
Tower - 126 поверхів, World Financial Centre - 101 поверх, Jin Mao Tower - 88 поверхів. "Але
особливість цих конструкцій не у висотності. У світі вже побудовано сотні хмарочосів. Є
навіть вище. Найцікавіше - в невидимій підземній частині. Ці будівлі побудовані на мулі, де
рівень ґрунтових вод менше за один метр, а глибина граніту, на який зазвичай спирають
палі або фундаментну плиту - 250 м! Для порівняння, якщо у нас глибина граніту більше
ніж 30 м, то одразу виникає питання доцільності реалізації будь-якого проекту", - зазначив
топ-менеджер. За його словами, "хмарочоси побудовані на набивних фундаментних палях
завглибшки 88 м! Усі друзі будівельники мене добре зрозуміють". При цьому він пояснив,
що для реалізації перших таких складних проектів залучали американських та британських
архітекторів і конструкторів, згодом китайці все проектували і будували самі. "І все це з
лишком окупилося. На сьогодні середня вартість квадратного метра в PuDong - $20 тис. за
собівартості до $2,5 тис. з урахуванням складної геології. Формула такого ривка дуже велика і складна. Але про це трохи згодом. З очевидного - це віра у свою країну і "гра" в довгу,
найкращі технології і залізна дисципліна у виконанні", - резюмує Шурма. "Запоріжсталь" одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома й
має попит у споживачів на внутрішньому ринку та в багатьох країнах світу. Спеціалізація
комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із
вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий
профіль. Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства
автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники
виробів побутової техніки. "Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в "Метінвест",
основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній
"Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

УЦСС подготовил обзор рынка проката с
покрытием за 2 квартал 2019 г.

Анна Чуботіна очолить Arricano замість
Михайла Меркулова
04.09.2019

Обзор включает данные по потреблению оцинкованного проката и
проката с полимерным покрытием в разрезе географической структуры,
марок стали, толщины, а также комментарии участников рынка.
Во 2 кв. 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. импорт оцинковки вырос на 11% - до
33 тыс. т., внутреннее производство на 23% - до 53 тыс. т. Повышение объема импорта
было обусловлено формированием запасов на складах металлотрейдеров перед введением
пошлин. По словам Александра Шатохина, СЕО ГК Сталекс: «Реальный рост потребления
оцинковки достаточно незначительный, по сравнению с этим же периодом в 2018 году, и
по нашим оценкам составляет до 5%. Заметный рост импорта оцинковки во втором
квартале 2019 года скорее является отложенным спросом, по тем или иным причинам, с
первого квартала 2019 года. Если смотреть на рынок в целом, то положительная динамика
есть, но она не очень высокая и не превышает 5%». Доля отечественной продукции в 2019
г. увеличилась как во 2 кв. – в среднем 62% (59% в аналогичном периоде 2018 г.), так и за
первое полугодие – 59% (56% за 6 месяцев 2018 г.). Доля потребления оцинкованного
проката из Китая за 2 кв. 2019 г. в среднем составила 8%. Во 2-м полугодии ожидается ее
дальнейшее снижение. Остальной объем оцинковки импортировался преимущественно из
Европы (в среднем 13%) и Турции (в среднем 14%). Доля российской продукции составила
в среднем 2%, до этого в течение 2018 – 1 кв. 2019 гг. она находилась на уровне 8%. В июне
российский импорт снизился до 0,3% от общего объема и, с учетом введения пошлин, в
дальнейшем не ожидается роста его доли. …
Структура потребления оцинкованного проката >>>
По материалам УЦСС
За 8 месяцев рост стоимости строительных материалов
составил в среднем 5-6%
06.09.2019

По итогам 8 месяцев 2019 г. рост стоимости строительных материалов
составил в среднем 5-6%. Об этом сообщил управляющий партнер компании
АVM Development Group Владислав Кононов.
По его данным, за указанный период стоимость арматуры снизилась на 10% до
14900 грн/т. Бетон марки "П4В20" увеличился в цене на 10% до 1717 грн/м3 (с доставкой).
Раствор кладочный " М100 П8" вырос на 10% до 1609 грн/м3 (с доставкой). Стоимость
утеплителя "Изоват фасад" увеличилась на 6% до 1980 грн/м3 (с доставкой). Цена на
кирпич марки "М100" снизилась в среднем на 10% до 3,35 грн/шт (с доставкой). Газоблок
StoneLight (Бровары) вырос в цене на 4,5% до 1382 грн/м3 (с доставкой). По мнению
эксперта, укрепление гривны в период последних месяцев практически не сказалось на
стоимости строительных материалов. «В июне наблюдалось значительное подорожание
бетона украинского производства на 10%, связанное с антидемпинговыми пошлинами на
импортный бетон. Также в течении года наблюдалось значительное колебание стоимости
арматуры: за I квартал ее удорожание составило 6%, однако в последующие месяцы ее цена
то снижалась, то оставалась стабильной. В результате, по итогам 8 месяцев, можно
констатировать ее снижение на 10%. Стоимость же остальных материалов росла
преимущественно из-за фактора сезонности», - рассказал он. В тоже время эксперт отметил,
что с начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась в среднем на 1520%. «В виду резкой нехватки квалифицированной рабочей силы и повсеместного оттока
кадров за рубеж, стоимость строительно-монтажных работ за 8 мес. существенно возросла.
На сегодняшний день именно этот фактор является ключевым в росте стоимости
строительства», - отметил эксперт. Касательно прогнозов по себестоимости строительства,
Владислав Кононов считает, что многое будет зависеть от сезонного спроса на стройматериалы, а также от общеэкономической ситуации в стране. «Ближе к концу строительного
сезона при сохранении существующего уровня инфляции стоимость стройматериалов
может незначительно снизится, но это никак не коснется стоимости строительномонтажных работ: она может вырасти еще на 2-3%. По итогам 2019 года общий рост
себестоимости строительства может превысить 12-15%, что приведет к удорожанию жилья
в среднем на 3-4% в пригороде Киева и на 1,5-2% в столице», - сказал он. По его мнению,
киевским застройщикам будет достаточно сложно поднимать существующие цены, так как
спрос на киевское жилье на 25% ниже, чем на объекты пригорода. «Существующая разница
в цене на новостройки киевских окраин и пригородных ЖК превышает 30%, что дает
возможность застройщикам пригорода корректировать цены исходя из растущей
себестоимости строительства», - подытожил Владислав Кононов.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
Крупнейший производитель бетона в Украине
покупает завод в Новой Каховке
06.09.2019

Антимонопольный комитет рассматривает вопрос приобретения
контроля АО “Завод железобетонных конструкций им. С. Ковальской”
(ЗЖБК) над ООО “Энерджи Продакт”.
ООО “Энерджи Продакт” создано в 2013 г. Компания занимается производством
ячеистого автоклавного бетона под ТМ “Газобетон Каховка”. Согласно данным на сайте
компании площадь завода в г. Новая Каховка составляет 30 тыс. м², производственная
мощность - 450 тыс. кубометров в год.По данным Единого госреестра юрилц и физлицпредпринимателей, по состоянию на 5 сентября 2019 г. владельцами ООО “Энерджи
Продакт” является кипрская “Ди Эй Ю Эй Лтд”, конечным бенефициаром указан португалец
Клаус Росенберг Готтхард. Завод ЖБК им. С. Ковальской - крупнейший производитель
товарного бетона в Киеве - создано в 1995 году на базе одноименного предприятия. По
данным ЗЖБК, его производственные мощности составляют свыше 1,4 млн куб. м
бетонных смесей и растворов, 120 тыс. куб. м железобетонных изделий, 300 тыс. кв. м
фигурных элементов мощения в год. ЗЖБК по итогам 2018 г. увеличило чистую прибыль на
18,4% - до 28,6 млн грн. Активы компании выросли по сравнению с 2017 годом на 33,8% до 2,24 млрд грн. Чистый доход увеличился в на 44% раза - до 1,98 млрд грн. По данным
НКЦБФР по состоянию на 2 кв.-2019 владельцем 100% пакета акций АО является ООО
“Промышленно-строительная группа Ковальская”. Конечными бенефициарами указаны
Сергей и Александр Пилипенко, Николай Суботенко и Владимир Суруп.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Виконуючим обов’язки генерального директора Arricano Real Estate
Plc з 8 вересня призначено Анну Чуботіну. Про це повідомляє служба новин
порталу rau.ua
Згідно з повідомленням Arricano Real Estate Plc (в Україні управляє торговими
центрами РайON і Проспект в Києві, City Mall в Запоріжжі, Сонячна Галерея в Кривому Розі,
також на стадії девелопменту знаходиться ще кілька проектв) на Лондонській фондовій
біржі 3 вересня 2019 року правління схвалив рішення призначити в.о. генерального
директора компанії Анну Чуботіну, яка в даний час займає пост директора департаменту
торгових площ в компанії. Як повідомлялося, повторне призначення Михайла Меркулова на
посаду директора компанії не було схвалено. В результаті Михайло покине Раду директорів,
але продовжить виконувати обов’язки генерального директора компанії до 8 вересня 2019
року. Як очікується, повноправний вступ на посаду нового CEO відбудеться протягом трьох
місяців після завершення процесу оцінки і затвердження кандидата. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Пропозиція торговельної нерухомості
зросла на 6% в Києві
04.09.2019

З початку року загальна пропозиція торгової нерухомості в Києві
збільшилася на 6%, або на 78,7 тис. кв. м до 1,393 млрд кв. м в той час, як в
Україні скасували обмеження висоти торгових залів в ТРЦ.
У 1 півріччі у столиці відкрилося 2 нових торгових центру - ТЦ Oasis (загальна площа
13 200 кв. м) і ТЦ ТЦ Smart Plaza Оболонь (загальна площа 10 000 кв. м). Крім того, в серпні
відкрився ТРЦ River Mall загальною площею 55 500 кв. м. В січні-липні на ринок Києва
вийшли такі бренди, як Decathlon, Weill, Claudie Pierlot, Supreme, Inwear Matinique, Balmain,
Esprit, Escada. У той же час компанія Baltika Group, яка представляє бренди Monton і Mosaic,
закрила в Україні мережу з 15 магазинів. Також закрився єдиний магазин Penny Black.
Рівень вакантності торговельної нерухомості в 1 півріччі не змінився порівняно з рівнем
вакантності на кінець 2018 року і склав 3,8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Стали відомі деталі зміни керівництва
UNIT.City
04.09.2019

Керуючі партнери столичного інноваційного парку UNIT.City Макс
Яковер і Максим Бахматов покидають свої посади тому, що у них закінчився
трирічний контракт, але вони залишаються у проекті радниками.
Вони заявили, що їх запросили зробити першу фазу проекту: зосередитися на
будівництві об'єктів, заповнити їх "жителями" і створити бренд UNIT.city. "Лід наша
команда прорубала, гіпотези UNIT.City перевірені, а значить, моє завдання тут виконане", написав Бахматов. За його словами, за три роки побудовано п'ять бізнес-кампусів, школа,
кафе, спортзал, 27 000 м² офісних приміщень, в які заселилися 108 компаній-резидентів.
"Такі проекти, як UNIT.City, впливають як на екосистему інновацій, так і на інфраструктуру
міста, імідж Києва та України в цілому, змінюють саме розуміння інновацій та культуру
підприємництва в країні", - зазначив Бахматов. "Наш контракт був на три роки. 1 жовтня він
закінчується. І він виконаний від першої до останньої літери. У UNIT.City буде новий СЕО,
зростання всередині України і вихід за межі країни. Для цього ми покликали Домініка Піоте,
у якого дуже крутий міжнародний досвід", - додав Яковер. Нагадаємо, що в UNIT.City Василя
Хмельницького змінилося керівництво: керуючих партнерів компанії Макса Яковера і
Максима Бахматова замінив француз Домінік Піоте, обійнявши посаду генерального
директора. UNIT.City відкрили навесні 2017 р. Хмельницький планував забудувати 500 тис.
кв. м і вкласти до 200 млн дол, а також залучити 300 млн дол. Керуючими партнерами стали
Макс Яковер і Максим Бахматов, які раніше займалися декомунізацією ВДНГ. В інтерв'ю
ABC.news Бахматов і Яковер говорили, що прийшли в UNIT City щонайменше на 5 років. У
квітні 2017 року технопарк був заповнений приблизно на 2%. До початку 2019 року в
технопарку було забудовано вже 50 тис. кв. м, тобто 10% від всієї його площі, зазначав
Бахматов. Всього резидентами парку стали понад 100 компаній. Серед них - великі
міжнародні бренди: компанія Bolt (раніше відома як Taxify), американська Snap і одна з
провідних у світі агрокомпаній Syngenta. В офісах технопарку розмістилися також відомі
стартапи: Cardiomo, SolarGaps, Jollylook, Morbax HR, Sovtes, Forland agritech, Aitheon, Delfast,
SolarGaps, Cardiomo, Concepter. Компанії з різних сфер: SmartFarming, Opex, Метінвест Digital,
Exadel, Provectus, TripMyDream, Bit Corporation, Smart Drones. Інвестфонди: WeFund Ventures
і Imperious Group. Креативні і юридичні фірми: Meet Agency, Royenko Marketing Agency, Evris,
Axon Partners. IT школи: X.Teams Cyber School для білих хакерів, UNIT Factory, Академія
ДТЕК, uData School. Нагадаємо також, що сам Хмельницький раніше назвав Unit.City
найперспективнішим своїм проектом ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
АМКУ разрешил Dragon Capital купить бывший
центральный офис "Укрсоцбанка"
06.09.2019

АМКУ предоставил Dragon Capital Investments Ltd разрешение на
приобретение принадлежащего "Укрсоцбанку" здания по ул. Деловая, 3 в
центре Киева, где ранее располагался центральный офис банка.
Ранее вице-президент "Альфа-Банка" Ирина Скороходова сообщала о планах продать
офис "Укрсоцбанка" по ул. Деловая, 3 – четырехэтажного здания общей площадью 6,8 тыс.
в. м². Акционеры "Альфа-Банка" 10 сентября планируют одобрить присоединение АО
"Укрсоцбанк" по упрощенной процедуре. "Альфа Групп" еще в январе 2016 г. договорилась
о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9%
новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 г. UniCredit планировала продать эти акции в
ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH). "Пока финальная точка в сделке не
поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных
юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель
правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко. Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в
2018 г. составила 1,26 млрд грн. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года
по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" –
11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение
"Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью. "Альфа-Групп" Михаила Фридмана,
Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и
приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор
"Киевстар" (через Veon). На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан
указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского
"Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Що зміниться на ринку офісної нерухомості
в найближчі роки

Люди Фірташа та Хомутинніка домовляються
про мирову по ТРЦ "Республіка"
06.09.2019

11.09.2019

Офісна нерухомість - напрям, який буде розвиватися і трансформуватися, враховуючи зростання попиту на бізнес-центри. Про це пише Назар
Бенч - експерт в сфері девелопменту, власник ІБК «Фенікс Груп».
На початок 2019 року на різній стадії реалізації було приблизно 30 проектів офісних
і ділових будівель, а також ведуться переговори з власниками заморожених будівель. Як
зміняться офісні центри під впливом нових тенденцій і нововведень у будівельних нормах?
Ситуація нині. Минулий, 2018 рік запам’ятався відновленням ділової активності та
зростанням ринкових показників у сегменті офісної нерухомості. Вакантність офісів
знизилася до мінімального значення за останнє десятиліття і становить 10% у середньому
в Україні. Сьогодні одним з найпривабливіших об'єктів для великих інвестицій є офісна
нерухомість. Інвестори масово шукають нежитлові приміщення під майбутнє здавання в
оренду. Особливий попит матимуть серед орендарів бізнес-центри «А» і «В» класу. Столичні
девелопери виявилися вочевидь не готовими до такого розвитку подій - попит відкрити
офіс у бізнес-центрі перевищує пропозицію. Саме тому вакантність у сегменті офісної
нерухомості в столиці становила 4,9% у 2018 р. Для порівняння, ще три роки тому
вакантність у цьому секторі ринку становила 15,6%. Станом на початок 2019 року загальна
кількість корисної офісної площі (GLA - Gross Leasable Area) у Києві становила 2 млн кв. м.
Приблизно 50 000 м². заплановано ввести в експлуатацію цьогоріч і приблизно 170000 м².
може бути введено в експлуатацію наступного року. Також серед тенденцій - зростання
орендних ставок і відновлення робіт на заморожених БЦ. За прогнозами, орендні ставки в
2019 р. виростуть ще на 3?6%. Водночас особливо великим буде попит на великоформатні
офіси. Дефіцит якісних площ може стимулювати девелоперів до будівництва нових бізнесцентрів. Поки конкуренція на ринку офісів не така жорстка, як у сегменті торгової і
готельної нерухомості, з’являються нові проекти з будівництва офісних будівель. Так, у
2018 р. переважали бізнес-центри класу «В»: дев’ять проти однієї будівлі класу «А».
Драйвер для офісної нерухомості. В Україні змінюється культура офісного простору і портрет орендаря. Все більшої популярності набуває формат коворкінгів. Він орієнтований на якісний сервіс для орендарів, або, якщо висловлюватися мовою коворкінгу, для своїх
клієнтів і резидентів. Відповідно, щоб відповідати очікуванням клієнта, коворкінг-компанії
орієнтуються, передусім, на офіси «А» або «В+» класу. Попит на офіси і відповідно
скорочення вакантності відбувається завдяки бурхливому розвитку IT-сектора, а також
появи нових компаній і стартапів. У таких компаній є валютні надходження і вони можуть
дозволити собі розширення. У Києві приблизно 45% приміщень усіх офісних центрів
орендують IT-компанії, перевагу вони віддають БЦ класу «А», тому що рівняються на
формат офісного простору своїх колег у Європі або США. Можна очікувати збереження цієї
тенденції. Відбудеться це з тієї причини, що девелопери просто не зможуть забезпечити
бізнес достатньою кількістю нових офісних центрів. Що стосується орендних ставок, то
незабаром вони піднімуться в середньому на 14?18%. Всі ці фактори роблять ринок офісних
приміщень вкрай привабливим для інвесторів. Компанії малого та середнього бізнесу
частіше віддають перевагу гнучким офісним рішенням, і переїзд з місця на місце для них не
є проблемою. Тому, зокрема серед IT-фахівців, особливою популярністю користуються
коворкінги. Ця категорія в 2019 році стала популярною для інвесторів.
Інвестиції в будівництво офісів. Сьогодні соціальна інфраструктура вибудовується
навколо команди фахівців, об'єднаної стінами офісу. А персонал офісів, що працює за
комп’ютерами, стає головною рушійною силою комерційного продукту. Якщо 50 років тому
в ролі цієї бази виступали фабрики і заводи, то сьогодні їх замінили офіси IT- і
агрокомпаній. Така тенденція простежується в більшості великих міст світу (Токіо, Гонконг,
Сінгапур і Шанхай). За цим принципом, наприклад, формувався житловий сектор у
Кремнієвій долині (штат Каліфорнія, США). Сьогодні в Будапешті та Празі ринок
нерухомості пропонує до 3,5 млн квадратних метрів офісних площ. Найбільшим попитом
серед інвесторів користуються офісні приміщення в містах з розвиненими високими
технологіями (Лондон, Берлін, Сінгапур і Бостон). Також серед українських і російських
інвесторів популярна нерухомість Польщі. Наступного року Польща може стати лідером з
активності на ринку нерухомості в Європі, а офісний сегмент буде залишатися основним
двигуном зростання в секторі нерухомості Європи.

ТОВ “Солтекс Капітал” і ТОВ "ДХ Інвест Нерухомість" ведуть
переговори щодо врегулювання боргового спору на 1,22 млрд грн “мирним
шляхом”, йдеться в їх спільній заяві, поданій в Госпсуд м. Києва.
На початку лютого-2019 ФГВФО продав для ТОВ "Солтекс Капітал" права вимоги
банку "Надра" за кредитними договорами №37/2012-KK (позичальник - ТОВ
“Мегаполісжитлобуд”) та №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 (позичальник - ТОВ “ДХ Інвест
Нерухомість”) на 2,6 млрд грн за 777 млн грн (тобто з дисконтом 70%). У заставі за
відповідними позиками - недобудований ТРЦ “Республіка” (за адресою м. Київ, вул. Велика
Кільцева, 1, 1а, 1в; цей проект пов’язували з Дмитром Фірташем). Тодішній перший
заступник глави Мінекономрозвитку Максим Нефьодов (наразі - глава Державної митної
служби) повідомляв, що "ще окремо буде аукціон по продажу корпоративних прав на об‘єкт,
вони в заставі у НБУ" (цитата). Як звертав увагу Finbalance, в грудні 2018 року - тобто
незадовго до проведення цього аукціону - Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив заяву
ТОВ "Мегаполісжитлобуд" і ТОВ "ДХ Інвест Нерухомість" про відмову від позову до Фонду
гарантування в справі №640/20827/18, в рамках якого позивачі просили суд зобов’язати
ФГВФО припинити дії щодо продажу активів банку “Надра”, а саме прав вимоги за
згаданими двома кредитними договорами. У грудні-2018 цей же суд в рамках ще однієї
подібної справи - №640/20828/18 (за позовом ТОВ "Мегаполісжитлобуд" і ТОВ "ДХ Інвест
Нерухомість" до ФГВФО та банку “Надра”) - задовольнив клопотання позивачів про
відкликання “як передчасної” заяви про забезпечення позову шляхом заборони для ФГВФО
продавати вказані активи банку “Надра”. У держреєстрі засновником ТОВ “Солтекс Капітал”
вказане ТОВ “Галєон Інвест”, а кінцевим бенефіціаром - британець Джонсон Роберт Алан.
Донедавна підписантом компанії значився Василь Астіон (був партнером Віталія
Хомутинніка в Dnipro Agro Alliance LTD до весни-2018). Згодом підписантом ТОВ “Солтекс
Капітал” став Денис Лукашевич (партнер Євгена Астіона в компанії “Толкфін”, яка теж
брала участь в згаданому аукціоні ФГВФО). У червні ЗМІ писали, що “Солтекс Капітал”
готується відновити роботи з добудови ТРЦ “Республіка”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Що зміниться в офісній нерухомості через кілька років
Інклюзивність. На трансформацію офісної нерухомості можуть впливати нові
державні норми. Наприклад, з квітня набули чинності Державні будівельні норми
«Інклюзивність будівель і споруд». Норми регулюють проектування і спорудження будівель
з урахуванням потреб маломобільних груп населення (літні люди, люди з інвалідністю,
батьки з колясками, а також ті, хто має тимчасові порушення здоров’я тощо). За різними
даними, їх кількість становить не багато не мало — приблизно 40% населення України. За
даними Світового банку, вартість елементів доступності становить менше 1% від загальної
вартості будівництва. А вартість адаптації об'єкта після завершення будівництва вимагає
значно більших витрат, тому що все залежить від типу будівлі і загального набору робіт.
Але будь-яка адаптація — це дорожче.
«Зелені» будівлі. Будівництво «зеленої» будівлі, як правило, обходиться на 30?40%
дорожче в порівнянні зі звичайною. До підвищення цін на комунальні послуги про
будівництво «зелених» будівель ніхто не замислювався. Вимог переробляти все сміття, яке
генерують орендарі офісного центру, економити на споживанні води, електрики і тепла в
законодавчих нормах немає. До того ж вкладати додаткові кошти ніхто не бажає. Протягом
останніх кількох років ситуація починає змінюватися, девелопери починають
замислюватися про будівництво офісних центрів з урахуванням вимог екологічних
сертифікатів. Причинами є як підвищення комунальних тарифів, так і усвідомленість
суспільства. Таким чином, якщо в Україні не відбудеться економічних катаклізмів, то до
2020 року цілком може продовжитися позитивна динаміка на ринку офісної нерухомості.
Звісно, існування певних проблем гальмуватиме це зростання. Але позитивна динаміка дає
привід задуматися про пошук точок входу на цей ринок. Адже офісна нерухомість —
привабливий напрям на ринку комерційної нерухомості в Україні і в світі.

Адміністрація торговельного центру "Барабашово" у Харкові
розробила план розвитку закладу: серед новацій – вдосконалена логістика,
нові зони відпочинку, фуд-корти, а також посилені заходи безпеки.
Найбільший у Східній Європі торговельний центр "Барабашово", попри регулярні
спроби рейдерського захоплення, працює над власним вдосконаленням: як зауважили в
адміністрації ТЦ, на основі побажань підприємців розробили план розвитку ринку. "У цьому
плані врахована більшість пропозицій асоціацій підприємців від єдиного рекламного
продукту, навігації – до прийняття якихось стратегічних рішень", – зазначив генеральний
директор "Концерну АВЕК та Ко" Андрій Вінаков. Уже незабаром на території
торговельного центру з’являться зони відпочинку та фуд-корти. Окрім того, адміністрація
закладу планує вдосконалити логістику та посилити заходи безпеки. "Основні принципи,
які закладені у цей план подальшого розвитку, – це, насамперед, взаємовигідні відносини
між орендатором та орендодавцем, зменшення вакантності та збільшення відвідуваності",
– наголосив Андрій Вінаков. Додамо, торговельний центр "Барабашово" потерпає від
рейдерських атак з боку місцевої влади майже вісім місяців. Зокрема, харківський міський
голова Геннадій Кернес публічно закликав підприємців не виконувати договірних
зобов’язань перед "Концерном АВЕК та Ко" і не платити за оренду. Для реалізації своїх
політичних цілей та бізнес-амбіцій місцева влада використовує радикально налаштовані
організації, на кшталт "Національного корпусу", ідеться у сюжеті. Як повідомляли раніше,
згідно із заявою адміністрації ТЦ «Барабашово», міська влада Харкова вже більше року веде
деструктивну діяльність щодо найбільшого ринку в Україні. «З метою незаконного
захоплення майна ПРАТ «АТ Концерн АВЕК та Ко» у вигляді торгівельних павільйонів на ТЦ
«Барабашово» Кернесом Г. було використано Маханькова Д., директора КП «Сучасне
місто», якому було доручено керувати легалізацією незаконного захоплення майна ПРАТ
«АТ Концерн АВЕК та Ко» у вигляді торгівельних павільйонів шляхом укладання фіктивних
договорів оренди на ці павільйони з невстановленими особами з числа підприємців, що
здійснюють торгівельну діяльність на ТЦ «Барабашово». Директору Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради (далі – ХМР) Калині О.Л. Кернес Г.
доручив координувати діяльність КП «Сучасне місто» та інших осіб щодо заволодіння
майном ПРАТ «АТ Концерн АВЕК та Ко». Одночасно Кернес Г. створив робочу групу нібито з
метою врегулювання конфлікту на ТЦ «Барабашово» та призначив себе її керівником.
Також Кернес Г. доручив директору Департаменту адміністративних послуг і споживчого
ринку ХМР координувати підготовку засідань цієї робочої групи та організацію її зустрічей,
а також відвідувати збори підприємців з метою їхньої агітації для вступу в КП «Сучасне
місто». Одночасно Кернес Г., продовжуючи реалізовувати свій намір щодо захоплення ТЦ
«Барабашово», 12.04.2019 р. публічно закликав підприємців не виконувати договірних
зобов’язань перед ПРАТ «АТ Концерн АВЕК та Ко» з оренди торгівельних місць, та оголосив,
що нібито всі торгівельні павільйони, які належать ПРАТ «АТ Концерн АВЕК та Ко», є
власністю самих підприємців», - зазначили представники ринку. Згодом для підтримки
руйнівних дій таких груп за сприяння міської влади був залучений «Нацкорпус». ...

Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

© Назар Бенч (експерт в сфері девелопменту та
будівництва, власник ІБК «Фенікс Груп»)

ФГВФО продає офіс банку "Хрещатик" в центрі Києва
для екс-партнера Хорошковського
09.09.2019

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) повідомив про намір продати
офіс банку “Хрещатик” (площею 7,5 тис кв м за адресою м. Київ, вул.
Прорізна, 8) для ПрАТ “Діпробудмашина”.
Договір купівлі-продажу планується укласти за результатами “голландського”
аукціону з продажу вказаної нерухомості, який був проведений 29 серпня. Вартість угоди 425 млн грн. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ “Діпробудмашина” вказаний
Вадим Григор’єв. Раніше структури, пов’язані з В. Григор’євим, викупили у ФГВФО два
офісні центри в Києві, які належали ВТБ Банку. В. Григор`єва називають власником
меблевої групи Merx, співвласником якої (разом з Григор`євим) до 2004 року був Валерій
Хорошковський. На початку нульових Хорошковський та Григор`єв також входили до
спостережної ради Укрсоцбанку і володіли металотрейдером "Бові".
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Dragon Capital хочет купить торговые центры
в Запорожье и Кривом Роге
12.09.2019

Dragon Capital Investments намерен приобрести акции кипрских
"дочек" девелопера Arricano Real Estate Plc обеспечивающие превышение
50% голосов в высших органах управления компаний.
Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер
ряда ТРЦ в Украине, намерена продать собственные торгово-развлекательные комплексы
(ТРК) "Солнечная галерея" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) и City Mall (Запорожье). По
данным девелопера, управляющей компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка"
Museo Holdings Limited (Кипр) – ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляет ООО "Призма
Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Ltd. ТРК City Mall открыт в Запорожье в
2011 г. Общая площадь - 23,4 тыс. кв. м, арендная – 24,5 тыс. кв. м. Инфраструктура
включает паркинг на 800 машиномест. ТРК "Солнечная галерея" открыт в Кривом Роге в
2008 г. Общая площадь ТРК составляет 44 тыс. кв.м, арендная – 35,6 тыс. кв.м. Паркинг
рассчитан на 398 мест. АО "Укрпангруп" по итогам 2018 г. увеличило выручку на 17% по
сравнению с 2017 г. – до 143,7 млн грн, чистая прибыль при этом составила 3 млн грн
против убытка в 151 млн грн в предыдущем году. Его активы составляют 299,6 млн грн по
итогам 2018 г. В свою очередь ООО "Призма Альфа" за 2018 г. нарастило выручку на 16,6% –
до 134,3 млн грн, чистая прибыль составила 17,7 млн грн против убытка в 70 млн грн в
2017 г. Актив компании по результатам 2018 года насчитывает 228,3 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Удосконалення всупереч рейдерству: для харківського
ТЦ "Барабашово" розробили план розвитку
12.09.2019

Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

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

Читайте також: Хто стоїть за рейдерськими
атаками на ТЦ «Барабашово» >>>

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

Международная консалтинговая компания JLL
закрывает офис в Украине

Бориса Филатова «подвесили»
за мост
17.09.2019

Консалтинговая компания в сфере недвижимости Jones Lang LaSalle
(JLL) намерена закрыть офис в Киеве 29 ноября. Об этом сказано в
сообщении ее пресс-службы, передает sostav.ua
«Сообщаем вам, что физический офис в Киеве будет официально закрыто 29 ноября.
При необходимости, мы будем обслуживать наших клиентов из Украины в других офисах
JLL в Европе, такая модель уже была успешно опробована в регионе. Как ведущая
международная консалтинговая фирма по недвижимости, мы стремимся присутствовать в
глобальном масштабе и эффективно обслуживать клиентов во всем мире таким способом,
который будет выгодным нашим клиентам, нашему бизнесу и нашим акционерам», сказано в сообщении JLL. При этом в компании не уточняют причин и других подробностей
закрытия офиса. «По итогам проведения анализа рыночной ситуации и в соответствии с
глобальной стратегией развития, было принято сложное решение о закрытии офиса в
Украине», - добавили в пресс-службе JLL в ответ на запрос RAU. Отметим, JLL – это один из
лидеров рынка профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления
инвестициями, который входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500 с годовой
выручкой на уровне $16,3 млрд. Компания JLL объединяет около 92 000 сотрудников в
более чем 80 странах мира (по данным на 30 июня 2019 года). В Украине и странах СНГ
компания работает со средины 2000-х годов. Украинским подразделением JLL сейчас
руководит Дмитрий Гавриленко, назначенный руководителем офиса компании в Киеве
летом 2016 года. А департамент торговой недвижимости JLL Украина с марта 2016 года
возглавляет Екатерина Весна. Она была членом команды JLL в Киеве в период 2013-2015
годов и принимала участие в реализации ключевых проектов компании. В 2015-2016 годах
отвечала за сдачу в аренду торговых помещений в первом объекте торговой недвижимости
формата department store в Украине - киевском ЦУМ (23 500 кв. м). За последние несколько
лет портфель проектов JLL пополнился рядом крупных проектов в регионах Украины. В
частности, компания занималась сдачей в аренду помещений во львовских ТРЦ Victoria
Gardens и СТРЦ Spartak, второй очереди одесского ТРЦ Gagarinn Plaza. Также JLL принимала
непосредственное участие в проекте реконцепции столичного ТРЦ Cosmopolit.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua


ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Укрексімбанк реструктуризує борги
групи компаній "Альтком"
09.09.2019

Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації
заборгованості ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком”, повідомляє
Секретаріат з фінреструктуризації (при Незалежній асоціації банків України).
Серед пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. ТОВ "ФПГ "Альтком", Altсom B.V. Private
LLC, Altсom Global N.V., Корпорація будівельників автомобільних доріг та транспортних
споруд «Альтком». Як писав Finbalance, група “Альтком” має значні борги в т.ч. перед
Промінвестбанком. 31.07.2019 Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” та залишив без змін рішення
Госпсуду Донецької області від 20.03.2019 (в справі №905/2508/15), яким було задоволено
позов Промінвестбанку та стягнуто з компанії-скаржника (як поручителя ТОВ
«Снабтрейдкомпані») 62,7 млн дол заборгованості за договором кредитної лінії №15-93/1921/13 від 29.11.2013. 22.12.2018 Госпсуд Донецької області видав наказ про примусове
виконання рішення в справі №905/2368/15 про стягнення 64,3 млн дол з
"Снабтрейдкомпані" на користь Промінвестбанку (перед цим - 29.11.2018 - Східний
апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Снабтрейдкомпані" та
залишив без змін рішення Госпсуду Донецької області від 12.09.2018, яким частково було
задоволено позов Промінвестбанку та вирішено стягнути з ТОВ "Снабтрейдкомпані"
вказану суму на підставі згаданого кредитного договору). У минулі роки обсяг позовних
вимог Промінвестбанку до компаній, пов’язаних з групою “Альтком”, сягав під 10 млрд грн.
Про інші їх судові спори, а також позовні вимоги уряду Грузії до Промінвестбанку на 700
млн грн через “Альтком” - тут. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Шляхове
будівництво "Альтком" вказані Олександр Тісленко та компанія Altcom Global N.V. Раніше
група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими
бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу в т.ч. з Борисом
Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак
він це спростовував. Підставою для припущень щодо пов`язаності групи з Б. Колесніковим
стало те, що під час підготовки України до "Євро-2012" "Альтком" отримав багато великих
держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою
закупівлі в одного учасника (за підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн).
Водночас у 2019 році з`явилися неофіційні сигнали про можливі зв`язки "Альткома" з
Рінатом Ахметовим (близьким до якого є Б. Колесніков).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Громадськість отримає можливість контролювати
видатки на ремонт доріг
12.09.2019

Відбувся брифінг Міністра цифрової трансформації, Міністра інфраструктури та директора Програми «Ініціатива прозорості інфраструктури»
(CoST), присвячений передачі веб-порталу «Прозора інфраструктура».
«Прозора інфраструктура» – це портал відкритих даних про інфраструктурні
проекти, які впроваджуються за державні кошти. Сьогодні на порталі розкривають дані про
ремонт та будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. «Портал
створено ініціативою CoST Ukraine, які є переможцями минулорічного конкурсу проектів на
основі відкритих даних Open Data Challenge – найбільшого національного конкурсу
інновацій на основі відкритих даних, – зауважив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров. – І ми раді, що цей проект отримав подальший розвиток
та інтегрується у державне управління». Михайло Федоров також нагадав, що вже за
тиждень, 20 вересня, пройде черговий Open Data Forum, в межах якого традиційно
відбудеться нагородження цьогорічних переможців Open Data Challenge. Віце-прем’єрміністр закликав всіх охочих створювати корисні продукти на основі відкритих даних та
брати участь у наступних конкурсах. Наприкінці липня цього року міжнародна ініціатива
CoST за фінансової підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність в
державному управлінні та послугах/TAPAS» створила аналітичний модуль, що дозволяє у
кілька кліків моніторити проведені тендерні процедури у сфері будівництва, ремонту та
реконструкції доріг загального користування. Завдяки співпраці Міністерства цифрової
трансформації та USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність в державному
управлінні та послугах/TAPAS» цей модуль буде вдосконалено і доповнено функціями, які
дозволять Мінінфраструктури, представникам бізнесу, журналістам та громадськості
отримувати комплексну інформацію про стан дорожньої галузі або конкретного проекту,
проводити якісний моніторинг та контроль за використанням публічних коштів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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16.09.2019

Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов подвели
итоги пари, заключенного в июле во время предыдущего приезда главы
государства в Днепр. Об этом пишет Андрей Федоров на oligarh.media
Два месяца назад президент и днепровский градоначальник поспорили, будет ли
открыт ко Дню города основной мост через р. Днепр, который местные власти
ремонтировали 2,5 года без особого успеха. В случае поражения Борис Филатов пообещал
уйти в отставку. Движение по мосту было запущено 7 сентября, за неделю до главного
городского праздника. «Кто выиграл этот спор? Только Днепр. Держался ли я за свое
кресло? Никогда», – заявил Филатов в видео, которое обнародовал утром 7 сентября,
накануне открытия. Однако Зеленский отказался признать победу мэра и заявил, что к
качеству работ имеются вопросы у правоохранительных органов. Поэтому, по его словам,
«пари продолжается». Триумф Филатову испортили городские активисты, которые этим
летом неоднократно устраивали инспекции по проезжей части и под мостом, пытаясь
контролировать ведение восстановительных работ и постоянно подмечая недоработки. По
их утверждению, многие работы, предусмотренные планом капитального строительства,
так и не были выполнены или сделаны не качественно. Отчасти это во время
президентского объезда подтвердил ректор Приднепровской государственной академии
строительства и архитектуры Николай Савицкий. «Мост сдали, но есть серьезные вопросы.
Несущие конструкции – их состояние неизвестно. Опасность в том, что железобетонные
конструкции пролетных строений мостов укреплены предварительно напряженной
арматурой, которая склонна к коррозийному растрескиванию. Это как гитарная струна – в
любой момент может треснуть. В каком состоянии слой, защищающий эту арматуру, к
сожалению, неизвестно. По нашим данным, предыдущий ремонтный слой был полностью
демонтирован. Это плохо», – заявил ректор главного строительного вуза региона. У правоохранительных органов к ремонту моста оказались еще более серьезные претензии. В
минувшую пятницу следователи СБУ и областной прокуратуры провели в днепровской
мэрии масштабные обыски и выемки документов. После этого они провели прессконференцию, на которой пояснили эти действия. Обыски в мэрии проводились в рамках
досудебного расследования по факту присвоения бюджетных средств должностными
лицами Днепровского горсовета и организаций, осуществлявших ремонт нового моста. Как
заявил на брифинге начальник отдела прокуратуры Днепропетровской области Игорь
Голубинский, в ходе досудебного расследования установлено, что один из заместителей
городского головы вступил в заговор с основателем подрядного предприятия «Маст-Буд» с
целью присвоения денежных средств. По его словам, в этом деле были замешаны также
заместители директора Департамента благоустройства и инфраструктуры, замначальника
Управления инфраструктуры горсовета и другие подчиненные Филатова. Досудебным
следствием было установлено, что указанными должностными лицами были внесены
заведомо ложные ведомости в акты выполненных работ, в частности относительно класса
бетона и тротуарных блоков, чем был нанесен ущерб на сумму 29,5 млн грн. Эти данные
были получены в ходе негласного расследования, проведенного сотрудниками
прокуратуры и управления защиты экономики Нацполиции, которое включало в себя как
взятие проб бетона, так и прослушивание телефонных переговоров фигурантов. ...
Читать полностью >>>
© Андрей Федоров
По материалам oligarh.media
Будівництво Шулявського мосту стоїть після отримання 99,5%
передоплати і втечі Микитася з «Укрбуду»
20.09.2019

ТОВ «Пiвнічно-український будiвельний альянс» з групи Максима
Микитася 16 вересня отримало черговий транш 25 млн грн на
реконструкцію Шулявського мосту. Про це пишуть nashigroshi.org
За даними системи «007», фірма-забудовник почала отримувати оплату з 26 липня
2018 року, тобто через місяць після укладання угоди на реконструкцію вартістю 598,50 млн
грн. У червні 2019 року вартість була зменшена додатковою угодою на вартість розробки
проекту виконання робіт (ПВР) на демонтаж конструкцій шляхопроводу та на повний
комплекс монтажу прогонових будов шляхопроводу (в т.ч. складальних та зварювальних
робіт) – до 586,85 млн грн. У свою чергу КМДА звернулась до Кабміну за дозволом на 100%
передоплату по реконструкції Шулявського мосту. І станом на 16 вересня 2019 р. вже
перераховано 583,44 млн грн, тобто 99,5% від вартості підряду. Згідно с уточненим
графіком виконання робіт, улаштування конструкцій мосту і облаштування чотирьох зїздів
має бути завершено у січні 2020 року. Разом з тим, очевидці повідомляють у соцмережах
про затримки з будівництвом в останні тижні. У свою чергу 19 вересня гендиректор
«Укрбуд» Олег Майборода, з якою повязане ТОВ «Пiвнічно-український будiвельний
альянс», повідомив, що екс-президент корпорації «Укрбуд» Максим Вікторович Микитась
вийшов із будівельного бізнесу. «Він не є більше власником компанії «Укрбуд
Девелопмент», яка веде всі об’єкти житлового будівництва в Києві, і не управляє ніякими
іншими активами «Укрбуду». Він не повідомив, хто є новим власником компанії, проте
відповів у коментарях, що ця людина раніше не була представником будівельного бізнесу.
Він зазначив, що менеджмент компанії змінюватися не буде, а управління здійснюватиме
рада директорів. «Подробиці розголошувати не можу, але на будівельні процеси це
негативно не вплине. Після літнього зниження темпів роботи на всіх майданчиках
набирають обертів, а процеси фінансуються в необхідному обсязі. Максим Микитась у
минулому відомий столичний забудовник, який, як фіксували «Схеми», літав разом із мером
Києва Віталієм Кличком на одному чартерному літаку. Також Віталій Кличко публічно
виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася «Укрбуд» – «Сонячної
Рів’єри». Напередодні заяви про вихід Микитася з бізнесу група опозиційних до Кличка
депутатів Київради заявила в НАБУ про корупційні ознаки тендеру на реконструкцію
Шулявського мосту. Репортаж про візит депутатів зробив телеканал «1+1» Ігоря
Коломойського. Керівник каналу Олександр Ткаченко вважається можливим кандидатом
від «Слуги народу» на пост мера Києва на майбутніх виборах. Додано: 11 вересня новим
головним військовим прокурором замість Анатолія Матіоса став Віктор Чумак, у якого є
родинні зв’язки з сім’єю Микитася. Чумак раніше заявляв, що між його сватом Юрієм
Ільченко та Максимом Микитасем є давній конфлікт. Докладніше у матеріалі «Виктор
Чумак: у меня нет общего бизнеса с Микитасем, для меня дело чести его посадить». Від
«Наших грошей»: У складі так званої групи «Приват» є низка будівельних компаній, що
можуть замінити «Укрбуд» на будівництві у Києві. Одна з цих фірм «БК Роял Хауз» цього
року вже почала отримувати будівельні підряди в столиці. У Дніпрі і сусідніх регіонах
будівельні підряди отримують компанії «Рубікон-моноліт» та «Аеробуд». Нагадаємо,
«Північно-український будівельний альянс» отримав підряд на реконструкцію у результаті
розіграшу тендеру з ще однією пов’язаною з «Укрбудом» фірмою ТОВ «Спецбуд-плюс».
Остання фірма використала для участі в торгах документи з ознаками фальсифікації (слово
«Україна» на бланку державного підприємства, податкова довідка іншої фірми).
Антимонопольний комітет у травні 2019 року оштрафував на 150 млн грн обидві ці фірми
за розіграш інших тендерів на будівництво лікарні Амосова та гімназії у Києві. В ході
розслідування були встановлені зв’язки між «Спецбуд-плюсом» і «Північно-українським
будальянсом». У день винесення рішення про штраф під АМКУ кілька сотень будівельників
влаштували мітинг на захист оштрафованих компаній. А сам Максим Микитась у фейсбуку
закликав голову АМКУ Юрія Терентьєва вийти до будівельників.
Читати повністю >>>
© Юрій Ніколов
За матеріалами nashigroshi.org

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

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



КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Аэропорт Львов рассказал о результатах
работы в августе 2019 г.

Олексій Оржель обговорив умови для будівництва сміттєпереробних
заводів з французькою компанією
06.09.2019

01.09.2019

Міністр енергетики та довкілля Олексій Оржель провів зустріч з
представниками французької компанії «SUEZ», де обговорили можливості
для співпраці у напрямах водоочищення та переробки побутових відходів.
Міністр окреслив основні напрямки роботи новоутвореного Міністерства та
зазначив, що одним із пріоритетів є енергоефективність. Також підтвердив зацікавленість у
впровадженні інвестиційних проектів, зокрема, на муніципальному рівні. Також він
повідомив про активну роботу над удосконаленням законодавства у сфері водопостачання,
очистки стічних вод, переробки відходів та внесенням змін, необхідних для розвитку
інвестиційних проектів у цих сферах. Представники компанії ознайомили із досвідом
французької компанії «SUEZ», яка має більш ніж 160-річну історію і працює на 5
континентах світу у сфері ефективного управління ресурсами, у тому числі з виробництва
енергії зі сміття. Керівник представництва компанії «SUEZ» в Центральній та Східній Європі
Фабрі Россіньйол розповів про досвід реалізації їх проектів у різних країнах світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Аэропорт Львов в августе 2019 года обслужил 251,8 тыс. пассажиров,
что на 31,4% превысило результат за аналогичный месяц прошлого года,
сообщили предприятие.
233,2 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+37,6%), тогда
как 18,6 тыс. путешественников прилетели или вылетели внутренними рейсами (-15,8%).
Число рейсов в аэропорту Львов в августе 2019 года составило 1 942, что на 23,6% больше,
чем в августе 2018 года. Из них 1700 рейсов были международными (+24,9%), 242 рейса —
внутренними (+15,2%). За 8 месяцев 2019 года общий пассажиропоток в аэропорту Львов
вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 445
тыс. человек. 1 млн 314,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами
(+46,3%), 130,4 тыс. пассажиров — внутренними рейсами (-5,4%). Общее число рейсов за 8
мес. 2019 г. составило 12 499, что на 24,3% больше показателя за аналогичный период 2018
г. 10 794 рейса были международными (+28,6%), 1 705 рейсов — внутренними (+2,5%).
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com

Харків’яни за 4,5 мільйона розроблять десятирічний
План управління відходами в Києві

Нового дніпровського аеропорту поки не буде:
скасовано тендер

20.09.2019

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА замовив
ТОВ «УНДІ з розробки та впровадження комунальних програм та проектів»
розробку Плану управління відходами в місті Києві на 10 років.
До кінця липня 2020 р. відповідно до Національної стратегії управління відходами в
Україні до 2030 р. та низки директив Європарламенту і Ради виконавець має розробити
План управління відходами в м.Києві до 2030 р. План включатиме розділи: характеристику
міста; аналіз поточного стану системи управління відходами у місті (із деталізацією за
їхніми видами: муніципальні, небезпечні, будівельні, електронні, медичні, специфічні
тощо); планування системи управління відходами в місті (запобігання утворенню,
підготовка до повторного використання, переробка та інші види утилізації, зокрема
отримання енергії та видалення; також у цьому розділі мають бути визначені заходи щодо
створення нових установок для переробки вторинної сировини, компостування
біорозкладних відходів, зменшення кількості місць для захоронення відходів); індикатори
та моніторинг виконання плану; інформацію про Стратегічну екологічну оцінку; додатки.
Потім у серпні-грудні 2020 року План погодять і затвердять в установленому порядку.
Виконавець передасть замовнику всі авторські майнові права після підписання акту.
Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 5% від його вартості. Ціна угоди
на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 5,40 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 URBAN SPACE DEVELOPMENT
 ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ (ПАРКИ, АЛЕЇ, ГАЗОНИ)

CБУ викрила на розкраданні державних коштів
керівництво Київзеленбуд
06.09.2019

Керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» привласнило
державні кошти під час проведення робіт із благоустрою столичного парку.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що заступник генерального директора
об’єднання у змові з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності,
організували механізм розкрадання коштів, виділених на виконання робіт з капітального
ремонту благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі столиці. Досудове
розслідування задокументувало факти завищення обсягів і вартості виконаних робіт на
загальну суму понад 10 мільйонів гривень, що підтверджується висновком експертів
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Правоохоронці провели
комплекс слідчих дій в офісних приміщеннях фігурантів справи. У ході обшуків вилучено
електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську
документацію, яка підтверджує протиправну діяльність посадовців комунального
об’єднання та комерсантів. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру заступнику
генерального директора з питань капітальних вкладень комунального об’єднання
«Київзеленбуд» та представнику комерційної структури. Триває досудове слідство. Слідчі
дії проводились спільно з Київською місцевою прокуратурою № 2.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

05.09.2019

Тендер на розробку проекту нового будівництва злітної смуги
дніпровського аерпорту скасовано через порушення під час проведення
процедури торгів. Про це повідомляє Дніпроград.
Як зазначається, скасування тендеру пов'язано із тим, що допущені порушення
неможливо виправити. "Враховуючи рішення постійно діючої адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфері публічних закупівель №11760-р/пк-пз від 23.08.2019 року та у зв’язку з
неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з
питань публічних закупівель, прийнято рішення про відміну відкритих торгів" - зазначено
в тендері. Вочевидь, незабаром мають оголосити вже новий тендер. Втім, коли саме це
відбудеться поки невіодомо. Наразі міжнародний аерпорт "Дніпропетровськ" знаходиться у
власності олігарха Ігоря Коломойського. При цьому, вкласти гроші у будівництво терміналу
готовий харківський бізнесмен Олександр Ярославський.
Читати повністю >>>
За матеріалами dniprograd.org
Аэропорт "Киев" в августе уменьшил
пассажиропоток
09.9.2019

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) за
январь-август 2019 года обслужил 1,856 млн пассажиров, что на 0,1%
меньше, чем за январь-август 2018 года.
Согласно обнародованной пресс-службой аэропорта статистике, количество
пассажиров, обслуженных на международных рейсах за восемь месяцев, составило 1,808
млн, на внутренних - 47,9 тыс. Количество рейсов за январь-август 2019 года составило
19,663 тыс. на прилет/вылет, что на 2,2% больше аналогичного периода 2018 года, в том
числе международных рейсов – 16,491 тыс., внутренних – 3,172 тыс. Наиболее популярные
международные направления за указанный период - Минск (Беларусь), Варшава (Польша),
Шарм-эль-Шейх (Египет), Рим (Италия), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Берлин
(Германия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов. В августе 2019 года аэропорт обслужил
265,7 тыс. пассажиров, что на 25,8% меньше, чем в августе 2018 года. Количество
пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 259 тыс., внутренних - 6,7
тыс. При этом количество рейсов в августе составило 2,655 тыс. на прилет/вылет, что на
18,5% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 2,245 тыс.,
внутренних - 410. Наиболее популярные международные направления в августе - Минск
(Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Анкара (Турция), Берлин (Германия),
Франкфурт-на-Майне (Германия), Вена (Австрия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.
Как сообщалось, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского со 2 до 12 сентября 2019 года
закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с текущим ремонтом взлетнопосадочной полосы. Рейсы, которые ранее обслуживал этот аэропорт, осуществляются из
аэропорта "Борисполь". Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского
расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и
пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине. В аэропорту расположены три терминала
общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в
систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320. По
итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя
2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Аэропорт "Борисполь" за 8 мес. 2019г увеличил
пассажиропоток на 21,7%

У Кернеса сховали ціни ремонту Молодіжного парку
сином екс-нардепа за 113 мільйонів
14.09.2019

Департамент комунального господарства Харківської міської ради 10
вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Інжинірингова компанія
Планета Буд» капітальний ремонт парку Молодіжний за 113,40 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». До кінця 2020 року капітально
відремонтують Молодіжний парк по вул. Пушкінській за проектом самої «ІК Планета Буд»
вартістю 1,30 млн грн. під її ж авторським наглядом за 117 тис грн. і технічним наглядом
ФОП Семенюк Руслан Павлович за 1,25 млн грн. Зокрема влаштують покриття, освітлення
та озеленення, встановлять стелу, дитячий та спортивний майданчики та майданчики для
вигулу собак з обладнанням, контейнери для сміття, лави, урни, туалети, місце для
відпочинку, огорожу й облицьовані гранітом східці. Підсумкові відомості ресурсів і
кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із
ринковими цінами на предмет можливого завищення. Гарантійний строк на якість
закінчених робіт становить п’ять років після приймання. Ціна угоди всього на 0,7% нижча
від очікуваної вартості закупівлі у 114,18 млн грн. Нагадаємо, у грудні 2017 року
Департамент комунального господарства замовляв ТОВ «Будівельно-виробнича
комерційна фірма «Технікабуд» капремонт Молодіжного парку за 51,07 млн грн., однак у
2018 році той договір розірвали за згодою сторін без оплати. Київська «ІК Планета Буд» на
чолі з Анною Головченко належить Євгенію Волку та Сергію Валерійовичу Мошенському.
Це син та помічник екс-нардепа Валерія Захаровича Мошенського (самовисування, потім –
група «Суверенна європейська Україна»), який є власником великого столичного
будівельного холдингу «Група компаній «Планета». Волк був засновником ТОВ «Київська
будівельна компанія – Плюс», котре отримувало підряди на реконструкцію Саду ім.
Шевченка в Харкові, як і сама «ІК Планета Буд». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-августе 2019
года увеличил пассажиропоток на 21,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 9,974 млн чел.
На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 9,240 млн
чел., на внутренних – 734 тыс. Количество рейсов за январь-август 2019 г. составило 72,978
тыс. на прилет/вылет, что на 14,9% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе
международных рейсов – 64,049 тыс. (+16,8%), внутренних – 8,929 тыс. (+2,9%). В августе2019 пассажиропоток "Борисполя" составил 1,648 млн чел., что на 24,2% больше, чем в
августе-2019. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 1,542 млн чел.
(+25,8%), а на внутренних – 105 тыс. (+5,1%). Количество рейсов за август 2019 года
составило 10,972 тыс. на прилет/вылет, что на 20,2% больше аналогичного периода 2018
года, в том числе международных рейсов – 9,783 тыс. (+23%), внутренних – 1,189 тыс.
(+0,9%). Как сообщалось ранее, Мининфраструктуры хочет ввести преференции на
аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь". Международный аэропорт
"Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс.
га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских
терминала и почтово-грузовой комплекс.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

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

Аэропорт Одесса объявил тендер
на закупку телетрапов



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

17.09.2019

Компания «Международный аэропорт Одесса», которая управляет
воздушными воротами города, объявила тендер на поставку четырех
телескопических трапов для нового терминала.
Победитель конкурса должен будет поставить оборудование, произвести его монтаж
и ввод в эксплуатацию. Предконкурсный брифинг состоится 8 октября. Свои предложения
в запечатанном виде участники должны подать не позднее 5 ноября. Из документации,
предоставленной «Международным аэропортом Одесса» потенциальным участникам
тендера, известно, что три телетрапа будут обслуживать только стоянки самолетов класса
C (Boeing 737, Airbus A320), тогда как четвертый должен будет принимать также самолеты
класса D (Boeing 767). Использование телетрапов позволит авиакомпаниям производить
посадку пассажиров в самолет непосредственно из терминала. Аналогичная процедура
действительна и для высадки пассажиров из воздушного судна. Однако полноценная
работа телетрапов станет возможной только после строительства нового перрона перед
новым терминалом, поскольку работа посадочных рукавов подразумевает подруливание
воздушных судов непосредственно к аэровокзальному комплексу. Сейчас телетрапы
используют пять украинских аэропортов: Борисполь, Жуляны, Львов, Симферополь и
Харьков. До мая 2014 года они также использовались в Донецке.
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com
Пассажиропоток украинских аэропортов
за 8 мес. т.г. вырос на 19,4%
17.09.2019

Аэропорты Украины за 8 мес. 2019 г. приняли и отправили 16 млн
77,1 тыс. пассажиров, что на 19,4% превысило результат за аналогичный
период прошлого года, сообщили в Госавиаслужбе Украины.
Столичные воздушные ворота Борисполь и Жуляны («Киев» им. Игоря Сикорского)
обслужили 73,6% всех путешественников, воспользовавшихся украинскими аэропортами.
14 млн 492 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+20,7%), 1 млн
585,1 тыс. пассажиров — внутренними рейсами. Реальные цифры по внутреннему
пассажиропотоку примерно в два раза меньше официальной статистики. Это связано с
особенностью учета. Например, пассажир, который вылетел из аэропорта Борисполь и
прилетел в аэропорт Одесса, учитывается как два пассажира. Авиакомпании Украины за 8
месяцев 2019 года перевезли 9 млн 225,8 тыс. пассажиров, что на 10,7% превысило
результат за аналогичный период прошлого года. 8 млн 443, тыс. пассажиров
воспользовались международными рейсами (+10,9%), 782,5 тыс. пассажиров вылетели или
прилетели внутренними рейсами. На момент публикации материала ни одна из украинских
авиакомпаний не обнародовала данные о своей работе за 8 месяцев 2019 года. Данные по
работе украинских аэропортов за 8 месяцев 2019 года: аэропорт Борисполь: 9 млн 974,3
тыс. пассажиров (+21,7%); аэропорт Жуляны: 1 млн 856 тыс. пассажиров (-0,1%); аэропорт
Львов: 1 млн 445 тыс. пассажиров (+40%); аэропорт Одесса: нет даннях; аэропорт Харьков:
823,7 тыс. пассажиров (+29%); аэропорт Запорожье: 334,6 тыс. пассажиров (+28%);
аэропорт Днепр: 223,8 тыс. пассажиров (+11,7%).
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Компания Aerohandling обслужила рекордное количество
рейсов в аэропорту Борисполь
05.09.2019

Компания Aerohandling, обслуживающая самолеты в аэропорту
Борисполь, сообщила, что за день обслужила 87 рейсов. Этот показатель стал
рекордным для Aerohandling.
"Это наш абсолютный рекорд", - заявили там. Отметим, что обслужить столько
рейсов удалось благодаря тому, что на 10 дней в сентябре рейсы авиакомпаний,
традиционно летающих в другой столичный аэропорт - Киев, из-за ремонта там ВПП
перенесены в Борисполь. Дополнено: В Aerohandling уточнили, что рекорд был установлен
3 сентября. Из 10 авиакомпаний, которые перенесли свои рейсы в аэропорт Борисполь,
компания обслуживает 3 - Wizz Air, Buta и Jonika. Для их обслуживания длительность
рабочей смены для части персонала была увеличена, также некоторые сотрудники вышли
в дополнительные смены. Для сравнения, в августе, без дополнительных рейсов,
Aerohandling в среднем обслуживал 42 рейса в день. ЦТС в компании сообщили, что в целом
в период с 02.09.2018 по 12.09.2019 обслужат 175 рейсов Wizz Air, 5 рейсов авиакомпании
Buta и 11 - Jonika. Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Борисполь с начала
2019 года и по состоянию на 14 августа обслужил 9 млн пассажиров.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Новим президентом МАУ стане
Євген Дихне
09.09.2019

Новим президеном авіакомпанії МАУ стане екс-перший заступник
гендиректора аеропорту Бориспіль Євген Дихне. Про це повідомляє Ліга
Бізнес, передає служба новин порталу mind.ua
Президент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошников залишає свою посаду, – його
контракт добігає кінця 12 вересня 2019 р. Мірошников Керував компанією 15 років. Новим
президентом МАУ стане екс-перший заступник гендиректора аеропорту Бориспіль Євген
Дихне. Контракт вже підписаний і вступає в силу 18 вересня. Цю інформацію підтвердили
два співрозмовника, близькі до керівництва МАУ. Очікується, що новина про кадрові
перестановки буде оголошено під час прес-конференції співвласника МАУ Арона Майберга,
яка відбудеться 9 вересня в 15:00. Її тема: «У короткострокових і довгострокових планах
розвитку авіакомпанії МАУ». Зміна менеджменту, за словами співрозмовників, пов'язана з
турбулентністю, яку переживає в останні два роки МАУ, а також негативними фінансовими
результатами. Євген Дихне буде виконувати функцію кризового менеджера, який повинен
стабілізувати ситуацію. «Сьогодні прес-конференція, на ній все скажуть», – повідомила
прес-секретарка перевізника Євгенія Сацька. Нагадаємо, пасажиропотік на рейсах
авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) за січень – червень 2019 р. збільшився
майже на 8% проти аналогічного періоду 2018 року і сягнув позначки в 3,8 млн пасажирів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Кому принадлежит рынок буксирных
услуг в морпортах
02.09.2019

Среди владельцев крупнейших частных операторов буксирного
флота Алексей Вадатурский, депутат Одесского облсовета Виктор
Баранский и экс-глава Николаевского МТП Василий Капацина с
партнером Леонидом Крючковым.

В действующем буксирном парке украинских портов чуть больше 270 судов. Их
можно поделить на несколько категорий – государственный и частный парк буксиров,
действующий в морпортах, государственный и частный парк буксиров, действующий на
реках. В этом тексте БизнесЦензор исследовал "морские" буксиры, которые находятся в
государственной и частной собственности.
Государственная собственность – понятие относительное. Хоть морские
торговые порты (МТП) официально оперируют буксирами, часто они сдают свой флот в
аренду или в бербоут-чартер (договор фрахтования судна без экипажа - БЦ). Например,
согласно финплану Николаевского морского торгового порта на 2020 год, все буксиры
госпредприятия с 2013 г. переданы у бербоут-чартер компании ООО "Маркони" бизнесмена
Леонида Крючкова. Порт будет получать от сделки около $30 тыс в месяц. Остальные
порты также указывают в финпланах доход от буксирной деятельности. Но он не большой.
В планах Измаильского порта в 2019 г. - получение чистого дохода в размере 112,3 млн грн.
В эту цифру входит и доход от производственного комплекса механизации, автохозяйства и
др. В плане Мариупольского МТП от работы портового флота запланировано получить
100,1 млн грн чистого дохода. В таблице нет одного государственного стивидора Скадовского МТП. Еще в 2017 году у МТП был свой буксирный парк. В нем, по состоянию на
2017 год, находилось четыре судна, среди которых три буксира - "Инженер Капустин",
"Николай Иванченко" и "Скадовск". Однако, по данным Порты Украины, в мае 2019 года
Скадовский МТП объявил о продаже буксира "Инженер Капустин" из-за долгов по
заработной плате, а в августе объявлено о продаже буксира "Скадовск". На сегодня ни один
из вышеперечисленных буксиров не числится в Реестре. Одесский МТП, хоть и оперирует
буксирами "Патриот" и "Булат", не владеет ими. Владельцем суден является ООО "ТЕКОМЛизинг". Скорее всего, Одесский МТП пока еще не полностью за них рассчитался – буксиры
были куплены в 2009 и 2010 годах. Еще один момент – информация о буксирах, доступная в
открытых источниках и самого МТП может отличаться от информации, указанной в
Регистровой книге судов на одну и ту же дату. По данным сайта Водный транспорт, на
балансе МТП есть суда, которые не указаны в Реестре. Причины могут быть разные.
Например, буксир еще до 2014 года передан в аренду в крымский порт и не возвращен
после оккупации полуострова. Кроме того, такие суда могут находиться в отстое из-за
неудовлетворительного состояния или на списании.
Частные буксиры. Буксирами оперируют не только у государственные компании.
Хотя рынок частных буксиров относительно молодой – до принятия закона "О морских
портах" в 2013 году буксирные работы осуществлялись только государственным флотом.
После принятия закона появились изменения, которые не запрещали частным операторам
появляться на рынке. В стат данных по частным буксирам еще больше расхождений и
несоответствий. Например, согласно данным Регистра судов Украины на 2018 год, буксир
"Тайфун 1" принадлежит некой ООО "Навир Сервис" (связывают с российским бизнесменом
Андреем Марисовым). Однако на сегодня такой компании не существует, а по коду ЕГРПОУ,
по которому ранее была зарегистрирована компания, сейчас можно найти предприятие
"Велика Дижка". Как уточнили БЦ, на сегодня буксир "Тайфун 1" на балансе P&O Maritime
Ukraine, глобальному оператору буксиров, созданному в Великобритании в 1834 году. Еще
один пример – буксиры зарегистрированы на разные фирмы, однако конечный владелец у
них один. Например, судовладельцем буксира "Константин Ольшанский", согласно
Регистру, является компания "Дельта Таг", конечный собственник которого – совладелица
вышеупомянутого ООО "Маркони". Самым крупным частным владельцем буксиров
является компания "Нибулон" Алексея Вадатурского, флот которого находится в
Николаеве. Компания не только оперирует флотом, но и строит его. Соперничает с
Вадатурским в Николаеве буксирный флот экс-главы Николаевского морского торгового
порта Василия Капацины. В Одессе рынок также поделен на несколько игроков, основные
из которых – жена бизнесмена, депутата Одесского облсовета Виктора Баранского Галина
Андреева и группа "Трансшип" Андрея Иванова. В порту "Южный" частным буксирным
флотом оперирует один крупный игрок - P&O Maritime Ukraine. Что интересно: у
скандально известной компании "Экофлот" есть свой буксир, правда пожарный. "В
украинских реестрах бенефициары компании указаны опосредованно. Украинские реестры
в силу закона отображают информацию только о конечных бенефициарах - физических
лицах (в том числе в случае, когда собственник - юридическое лицо). Между тем, один из
владельцев украинской компании - P&O Maritime - на 100% принадлежит арабской
компании DP World. DP World, в свою очередь, публичная компания, акции которой
котируются на бирже, поэтому конечного бенефициарного физлица у этой компании нет", отметили в компании. Соответственно, в украинском реестре информация о таком лице не
может быть отображена.
Читать полностью (таблицы) >>>
По материалам biz.censor.net.ua

© Инна Рослик

Читайте также: Кому принадлежат
крупнейшие портовые операторы >>>

АМПУ сертифікує системи якості менеджменту та протидії
корупції за міжнародними стандартами
04.09.2019

АМПУ однією з перших серед держпідприємств України впроваджує
інтегровану систему менеджменту (далі – ІСМ) за міжнародним стандартом
якості ISO 9001:2015 та систему протидії корупції ISO 37001:2016.
Це дасть можливість оптимізувати систему управління, підвищити якість надання
послуг та провести оцінку впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків на діяльність
підприємства, щоб мінімізувати його. «Відповідність міжнародним стандартам – це
створення на підприємстві чіткої та прозорої системи, підвищення ефективності роботи,
запобігання проявам корупції та впливу людського фактору на прийняття важливих рішень
для розвитку Адміністрації морських портів України. Невдовзі ми отримаємо зовнішню
оцінку корупційних ризиків. Наявність такого документа – це одна з обов’язкових вимог
чинного антикорупційного законодавства. У той же час – це додаткова можливість
вдосконалити вже існуючі в АМПУ антикорупційні стандарти і процедури. Я завжди
виступаю за максимальну відкритість та діалог з нашими партнерами. Тому АМПУ буде
дуже вдячна усім, хто розуміється на роботі портової галузі, якщо вони приєднаються до
розробки такого ризикорієнтованого підходу»,— зазначив керівник ДП «АМПУ» Райвіс
Вецкаганс. Інформацію щодо можливих корупційних ризиків можна направляти до
20.09.2019 року на електронну адресу незалежної компанії ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ
МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», яка перемогла на відкритих торгах та буде здійснювати зовнішню
оцінку корупційних ризиків у діяльності АМПУ, або до управління з питань запобігання та
виявлення корупції АМПУ: info@ims-cert.com; Danyil.Moskal@uspa.gov.ua.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ

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

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

Чотири інвестори зацікавлені в оренді
порту "Скадовськ"



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

12.09.2019

Чотири приватних інвестори мають намір взяти участь у конкурсі
на право оренди майна державного стивідора "Скадовський морський
торговельний порт". Про це повідомляє прес-служба АМПУ.
Зазначається, що Фонд держмайна у Херсонській області планує оголосити конкурс
"найближчим часом". "Оптимальним для розвитку порту Скадовськ, зважаючи на його
невеликі розміри, Адміністрація морських портів вбачає пошук одного орендаря на всі
майданчики, якими володіє держстивідор. Це дозволить запобігти можливим конфліктам
між портовими операторами на обмеженій території. Необхідною вимогою подальшого
співробітництва з майбутнім інвестором, який має намір взяти в оренду майно
держстивідора в Скадовську, має стати гарантований обсяг збільшення вантажопотоку,
відповідно до якого АМПУ зможе планувати власні інвестиції в днопоглиблення порту
Скадовськ", - заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. Як зазначає АМПУ, згідно з планами
компаній "Амалтея Трейд", "Софія-1 плюс", "Чорномор Інвест Транс" та "Морські ворота",
через Скадовський порт може бути організована перевалка аграрних вантажів,
комплектуючих для вітроелектростанцій, полімерів, а також поромні перевезення з
Туреччини та країн Кавказу. "Обсяги перевалювання, оприлюднені потенційними
інвесторами, становлять від 300 до 500 тисяч тонн на рік", - йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Україна оголосила конкурси на концесію
портів "Ольвія" та "Херсон"
12.09.2019

Міністерство інфраструктури оголосило про проведення конкурсів із
передання в концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" та
"Херсонський МТП " і відповідного майна ДП "АМПУ".
Як зазначено в публікації в газеті "Урядовий кур'єр", у випадку "Ольвії" концесія за
результатами конкурсу надається на 35 років, у випадку Херсонського порту - 30 років.
Заявки на участь приймаються протягом 60 днів. Як раніше зазначив на той момент міністр
інфраструктури Володимир Омелян, основне завдання двох зазначених пілотних проектів залучити міжнародні практики і технології в українські порти. На проведення конкурсу та
визначення переможця законодавство дає трохи більше ніж 3 місяці. "З переможцями буде
укладено договори, сторонами стануть: Мінінфраструктури, АМПУ, компанія переможець
конкурсу, а також підприємство (SPV, т. зв. проектна компанія), яке буде створено і
зареєстровано переможцем конкурсу в Україні для реалізації проекту", - уточнює АМПУ.
Згідно з раніше оприлюдненою документацією, загальний обсяг очікуваних інвестицій із
боку концесіонерів становитиме 17,3 млрд грн протягом 35-річного терміну концесії для
"Ольвії" та 1,4 млрд грн за 30 років концесії херсонського порту. Інвестиції буде направлено
на оновлення інфраструктури та розвиток портів. Протягом перших трьох років в "Ольвії"
планується побудувати новий зерновий термінал потужністю 2 млн тонн/рік (інвестиції
1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" здійснити невідкладне оновлення активів (інвестиції
216 млн грн). За даними Мінінфраструктури, зацікавленість у концесії держстивідорів у
портах "Ольвія" і "Херсон" раніше проявили більш як 25 українських і зарубіжних компаній
зі США, Китаю, Франції, Швейцарії, Великої Британії, Японії, Туреччини, Катару і Кореї. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
За вісім місяців морські порти України збільшили перевалку
майже на 19% та сягнули позначки 100 млн тон
13.09.2019

Українські морські порти збільшують обсяги перевалки вантажів. На
початку року темпи зростання були досить скромними – 3,4% у січні 2019 р.
Про це повідомляє прес-служба АМПУ.
Але поступове, та впевнене зростання дозволило, за підсумками серпня, вийти
майже на 19% приросту. Завдяки цьому ювілейну позначку в 100 млн тон цього року
морські порти подолали наприкінці літа. Тоді як минулого року на цей показник вдалося
вийти лише в жовтні. Традиційно понад третину перевалки – майже 34 млн тон – склала
перевалка хлібних вантажів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг
перевалки хлібних збільшився на 39% (більше, ніж на 9,5 млн тон). Слід відзначити
значний приріст транзиту зернових у січні-серпні – майже 52%. При цьому левова частка
зернового транзиту – майже 95% – прямує через порт Рені. Також майже на третину, або на
32,1%, зросла перевалка руди, яка склала близько 23,7 млн тон. Значною мірою – на понад
620 тис. тон зросла обробка хімічних та мінеральних добрив (сипучих – на 33,4%, фасованих
– на 47%). Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: +104 тис. TEU (+19,7%)
за вісім місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018-го. Як і раніше, основою
позитивної динаміки обробки вантажів вітчизняними портами залишається експорт
продукції українських підприємств за кордон. За звітний період він зріс більше, ніж на 24%,
порівняно з аналогічним показником минулого року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
Корупційні потоки Дунаю: чи буде припинено
розкрадання «УДП»?
13.09.2019

Приватний міні-флот за ціною металобрухту: хто кришує розпродаж
Дунайського пароплавства? Та чому державне підприємство позбавляється
справних суден? Про це пише stopcor.org
Дати відповіді на питання, які «СтопКор» підняв у своєму розслідуванні, мав би
масштабний аудит підприємства. Про підсумки ревізії та «підводні течії» УДП – у
відеосюжеті Кирила Вольного. Нагадаємо, що ревізії під час серпневого візиту президента
Зеленського до Одеси вимагав колектив пароплавства. І дійсно, під час перебування
знімальної групи в Ізмаїлі на підприємстві працювала перевірка. Та офіційної інформації
про результати аудиту досі немає. Ба більше, як нам стало відомо, міністерську перевірку
просто «заморозили». «Вона не завершилася. Вони на тиждень взяли тайм-аут і поїхали до
Києва, ось цей тиждень їх не було, напевно не знають, як влада зміниться і що писати, тому
взяли і поїхали в Київ. Явно можна припустити який у неї буде результат. Якщо зараз за це
влада візьметься – ми втратимо єдине пароплавство яке у нас залишилося, тому що все вже
розкрадено», – коментує капітан одного з суден ПрАТ «УДП» Віктор Мельников. А поки ми
чекаємо результатів перевірки НАЗК, у Міністерстві інфраструктури новий міністр –
Владислав Криклій. Та працівники Дунайського флоту не на камеру кажуть, що
призначення на «солодкі» посади курує перший заступник – Юрій Лавренюк. За словами
людей, зміни на краще можливі, якщо Лавренюк не залишиться в новій команді. «Людина,
яка має займатися антикорупцією, по суті на сьогодні очолює велику частину схем, і це
страшно. Це яскравий приклад безкарності, і якщо Зеленський хоче розпочати очищення
системи, то це можна починати з пана Лавренюка і тих, хто його кришує», – зауважує
Володимир Шульмейстер. Чи може перезавантаження влади зупинити корупційні потоки
на державних підприємствах – покаже час. А «СтопКор» продовжить ретельно слідкувати за
розвитком ситуації навколо Дунайського пароплавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами stopcor.org
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Компанія "Лемтранс" позбувся в судах вимог
податківців на 190 млн грн
04.09.2019

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу ДФС та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва від
22.04.2019 (в справі №640/1470/19).
Мова йде про рsішення, яким частково було задоволено позов ТОВ “Лемтранс” (в
справі №640/1470/19) та скасовано податкові повідомлення-рішення від 01.11.2018, у т.ч.
№0004454712, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за податком на
прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів на 146,7 млн грн (у т.ч. за
податковим зобов`язанням - 124,2 млн грн, за штрафними санкціями - 22,5 млн грн);
№0004444712, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ на 44,2 млн
грн (в т.ч. за податковим зобов`язанням - 35,4 млн грн, за штрафними санкціями - 8,8 млн
грн). Колегія суддів суду апеляційної інстанції вирішила, що суд першої інстанції дійшов
“обґрунтованого висновку щодо протиправності податкових повідомлень-рішень від
01.11.2018 №0004454712 та №0004444712 та правомірно задовольнив позовні вимоги у
вказаній частині” (цитата). Як писав Finbalance, Окружний адмінсуд м. Києва в своєму
рішенні від 22.04.2019 серед іншого констатував, що “позивачем дотримано вимоги
чинного законодавства при визначенні грошового зобов`язання по виплаті дивідендів в
іноземній валюті на підставі рішень, прийнятих загальними зборами господарського
товариства відповідно до законодавства та статуту” (цитата). Також суд зазначив, що “у
позивача наявні всі необхідні документи, обов`язковість ведення і зберігання яких
передбачена правилами ведення бухгалтерського та податкового обліку, для формування
податкового кредиту”, а відповідач не надав “належних та допустимих доказів на
підтвердження того, що фінансово-господарські операції між позивачем та його
контрагентом ТОВ «Абсолют Транс» не були спрямовані на настання реальних наслідків
фінансово-господарської діяльності” (цитати). За даними держреєстру, кінцевим
бенефіціаром ТОВ “Лемтранс” є Рінат Ахметов. Ця компанія позиціонується як найбільший
приватний оператор залізничного рухомого складу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Louis Dreyfus купить в Україні тисячу вагонів-зерновозів
за рахунок кредиту ЄБРР
06.09.2019

Один із найбільших у світі агротрейдерів, компанія Louis Dreyfus
купить в Україні 1 тисячі вагонів-зерновозів за надані ЄБРР у кредит 35
мільйонів доларів. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Як зазначили у міжнародній фінансовій організації, наша країна стає все більш
значущим ринком поставок зерна у світовому масштабі, а новий спільний проект ЄБРР і
Louis Dreyfus повинен посилити цей тренд. "Кошти будуть використані на закупівлю до 1
тис. залізничних вагонів-зерновозів, що значно полегшить логістичну діяльність компанії у
сфері обробки зерна", - йдеться у повідомленні. Також компанія зможе диверсифікувати
наявні у неї засоби перевезення зерна із сільськогосподарських районів України у її порти.
Крім того, нові залізничні вагони зменшать обсяг зерна, що перевозиться вантажним
автотранспортом, і завдяки цьому допоможуть зменшити річний обсяг викидів CO2 на 8510
тонн, зазначили в ЄБРР. Нагадаємо, що з 2012 р. Louis Dreyfus і ТОВ "Бруклін-Київ" спільно
реалізують проект будівництва нового зерноперевантажувального комплексу в Одеському
морському порту річною потужністю 4,5 млн тонн. Загальна вартість проекту - 100 млн дол.
У листопаді 2018 р. голова наглядової ради Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита ЛуїДрейфус відвідала Україну. У ході візиту вона заявила, що трейдер планує істотно
збільшити інвестиції у нашу країну в найближчі роки. У вересні 2018 р. Louis Dreyfus і ТОВ
"Бруклін-Київ" розпочали спільну експлуатацію першої партії нових вагонів-зерновозів.
Louis Dreyfus Company (штаб-квартира - Амстердам, Нідерланди) спеціалізується на
торгівлі сільськогосподарською продукцією, добривами. Контролює близько 10% світового
обсягу торгівлі сировинними товарами. Входить до четвірки найбільших агротрейдерів
світу - так звану ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компанія у 2018 році збільшила
чистий прибуток у порівнянні з 2017 роком на 12% - до 355 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Суд визнав банкрутом компанію "Інтерлізінвест", в якої
мільярдний борг перед ЄБРР
10.09.2019

Госпсуд Запорізької області 30 серпня визнав банкрутом ТОВ
“Інтерлізінвест” та відкрив ліквідаційну процедуру (справа
№908/710/18). Про це повідомляє портал finbalance.com.ua
Згідно з судовими матеріалами, провадження в справі про банкрутство компанії
було порушене в травні-2018 за ініціативою ЄБРР (обсяг визнаних вимог до боржника - 1,16
млрд грн, четверта черга). Нагадаємо, в 2017 році ЄБРР заявляв, що екс-власники компанії
"Інтерлізінвест", яка раніше володіла парком з 2,4 тис вантажних вагонів та які згодом банк
відсудив за договором застави, ведуть боротьбу за контроль над компанією і цим парком
вагонів. Як констатували в ЄБРР, у 2011 році банк надав кредит у розмірі $90 млн
приватному вагонному оператору - компанії "Інтерлізінвест", найбільшим власником якої в
той час виступав почесний президент "Інтер Кар Груп", а пізніше міністр оборони (2013-14
рр.) Павло Лебедєв. Як зазначав банк, "Інтерлізінвест" не виконав свої боргові зобов`язання,
і "одночасно з настанням дефолту по кредиту у вересні 2014 року компанія "Інтерлізінвест"
піддалася рейдерській атаці з боку компанії "Веста Сервісез Лтд" (цитата). Після цього банк
отримав судові рішення (у т.ч. Верховного Суду) про звернення стягнення на забезпечення
(заставні вагони)і в грудні 2016 року Державна виконавча служба “офіційно передала ЄБРР
право власності на 2387 вагонів" (цитата). ЄБРР створив спеціальну українську компанію
ТОВ "КРЕА I ЮЕЙ" ("КРЕА"), яка мала володіти і розпоряджатися вагонами за дорученням і
від імені ЄБРР. При цьому, з огляду на відсутність у банку відповідного досвіду, для
управління вагонним парком було залучено українського приватного вагонного оператора
- ТОВ "Спецвагон Транслізинг". На фоні цього в компанії "Інтерлізінвест" заявляли, що в
жовтні 2014 року вона зазнала рейдерського захоплення зі зміною власника. Наразі в
держреєстрі засновниками ТОВ "Інтерлізінвест" вказані ТОВ "КУА "Парангон" та
"Інтерлізінвест Юкрейн Б.В." (Нідерланди). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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АО "Укрзализныця" выплатила еще $150 миллионов
по еврооблигациям 2013 года

ЕБРР выделит 9,5 млн евро на закупку
троллейбусов для Кривого Рога
16.09.2019

АО "Укрзализныця" сообщает, что своевременно и в полном объеме
погасил следующую часть еврооблигаций на сумму $150 млн, дебютный
выпуск которых состоялся в 2013 году.
Также компания выплатила очередной купонный доход по ним. Оба платежи
осуществлены в соответствии с установленным графиком. "Таким образом, в течение 2019
года уже погашено 60% основной суммы привлечения, а именно $300 млн. Остальные $200
млн остаются для погашения в последующие 2 года", – отметил глава правления АО
"Укрзализныця" Евгений Кравцов. Как сообщалось, в марте "УЗ" погасила первую часть
еврооблигаций на $150 млн и выплатила очередной купонный доход по ним. Кредитные
ресурсы для этой выплаты предоставили "Ощадбанк" и Государственное агентство
инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект). Напомним, "Укрзализныця" в
мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком
обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc. Еврооблигации
"Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году
были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного
государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой
программы EFF для Украины на $17,5 млрд. В марте 2016 г. "УЗ" реструктуризировала
еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15.09.2021 г. и повысив процентную
ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы
займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.
Отметим, ЕБРР поддерживает интеграцию украинской ж/д системы в международные
сети, инвестируя до $100 млн. в облигации, выпущенные железнодорожной компанией
«Украинская зализныця». Подписка ЕБРР составляет примерно 17% от общей эмиссии
объемом $600 млн. Облигации будут в листинге биржи «Евронекст» в Дублине. Полученные
от размещения средства будут использованы для реконструкции приоритетных
железнодорожных линий, преимущественно тех, которые относятся к Трансъевропейским
транспортным сетям. Инвестиция будет способствовать дальнейшему улучшению
финансовых показателей УЗ и реализации ее стратегических инвестиционных планов.
Общая протяженность путей УЗ составляет более 23 тыс. км, и по этому показателю
компания является 14-й в мире. Она также является 6-й в мире по объему пассажирских и
7-й – по объему грузовых перевозок.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

11.09.2019

Городской совет Кривого Рога подписал договор на поставку 54 новых
троллейбусов для маршрутов Кривого Рога. Об этом сообщает "Первый
городской", передает портал delo.ua
Троллейбусы закупят за кредитные средства, которые выделит Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) по специальной программе, сумма займа составляет 9,5
млн евро. Всего собираются закупить 54 низкопольных троллейбуса производства Южного
машиностроительного завода в Днепре, произведенных на базе кузовов МАЗ. Стоимость
одного троллейбуса составляет 167 тысяч евро. Согласно графику поставок, который
определяет ЕБРР, первые 4 троллейбуса поступят через 15 недель, масштабная сборка
троллейбусов на "Южмаше" начнется в ноябре, все троллейбусы должны прибыть в
течение 58 недель. Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделил 47 млн евро на строительство Одесского наземного скоростного трамвая
маршрута "север-юг". Также стало известно, 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.
Напомним, ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение 100 млн евро нескольким
украинским городам для улучшения инфраструктуры общественного транспорта. В 2018
году ЕБРР в рамках этого проекта подписал четыре кредитных соглашения с
троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и
Житомира на общую сумму 38 млн евро под гарантии муниципалитетов этих городов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



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

Компания «Укрпошта» запустила ускоренную
доставку в США


09.09.2019

МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

КП "Киевпастранс" уволит 1000 кондукторов
с 1 ноября 2019 г.
07.09.2019

КП "Киевпастранс" сократит должности кондукторов в связи с
переходом на автоматизированную систему оплаты проезда с 1 ноября. Об
этом сообщили в ответ на запрос издания "КиевВласть".
В КП уточнили, что приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров
(кондукторов) датирован 15 августа. Должности контролеров-кассиров в фактическом
количестве 1088 человек сокращаются с 1 ноября. В коммунальном предприятии заверили,
что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством
порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие. Кроме того,
сокращенным кондукторам будут предложены другие вакантные должности, в частности,
контролеров. Как отмечается, постепенное сокращение должностей контролеров-кассиров
происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года
по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало
2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату
1767 единиц). Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу
бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых
бесконтактных карт. При этом власти города обещают, что с 1 ноября киевляне смогут
платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На
сегодня банковская карта тестируется в системе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
За 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн грн
за сдачу в аренду своих помещений

Компания "Новая почта" запустила авиадоставку
посылок из Львова в Днепр
13.09.2019

09.09.2019

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" за январьавгуст получило более 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
"За восемь месяцев 2019 года от предоставления площадей в аренду подземка
получила более 20 млн гривен. Половина суммы, соответственно, была перечислена в
бюджет города", - сказано в нем. Сейчас у метрополитена 191 действующий договор о
передаче имущества территориальной общины Киева в аренду. Речь идет о торговых
местах, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности, в том числе
банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы и тому подобное. Как
сообщали Українськi Новини, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен
выделить ?50 млн евро на новые вагоны метро в Киевском метрополитене. В апреле 2017
года "Киевский метрополитен" проиграл суд "Укррослизингу" на 1,9 млрд гривен. В марте
2019 Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР
и ЕИБ на третью линию метро в Харькове
11.09.209

Правительство утвердило порядок и условия использования средств
совместного проекта ЕБРР и ЕИБ "Продление третьей линии
метрополитена в Харькове". Об этом говорится в сообщении Кабмина.
Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с
двумя станциями "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское"
(мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что в три раза
сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Кроме того,
планируется приобретение нового подвижного состава. Ожидается, что реализация
проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие,
улучшит экологическую ситуацию в городе. В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на
достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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АО "Укрпошта" ввело новую дополнительную услугу для доставки
мелких пакетов "Почтовый экспресс в США". Об этом сообщила пресс-служба
компании, передает портал bin.ua
Сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в "Укрпоште",
прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк.
Его запуск состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым
способом. Компания уточняет, что во время тестирования услуги для 90% отправлений
срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения
"Укрпошты" к первому сканированию в системе национальной почты США USPS составил
от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате
США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил
от четырех до 10 дней. В то же время средний срок доставки для отправлений базовой
услугой в настоящее время составляет 14 дней. "Мы открыли дополнительную услугу для
отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы
обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей
сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины". Сегодня
"Укрпошта" имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам
обработки почты", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора
"Укрпошты" Александра Перцовского. Услуга доступна для отправлений "мелкий пакет".
Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий
пакет, а с 1 октября 2019 года - $1. Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая
госрегулирование в сфере связи и информатизации, 4 сентября 2019 года утвердила
повышение тарифов для АО "Укрпошта" с 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Компания "Новая почта" запустила авиарейс Львов – Днепр для
перевозки посылок весом не более 1 кг. Об этом со ссылкой на пресс-службу
"Новой почты" сообщает БизнесЦензор.
"С 9 сентября Новая почта запустила ежедневный ночной авиарейс Львов-ДнепрЛьвов", - сообщает компания. По данным Новой почты, каждую ночь таким образом будет
перевозиться более 10 тысяч посылок весом до 1 кг. "Только представьте, вы утром в
Днепре получите отправления, которое еще вчера было во Львове", - сообщает компания.
Новая почта сообщает, что доставка авиатранспортом не будет стоить клиентам
дополнительных оплат. Как сообщалось, компания "Новая почта" в тестовом режиме
начала доставлять посылки между Киевом и Львовом авиатранспортом. «Нам очень важно
обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все
инструменты. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полетах,
цена доставки не изменится», — отметили в «Новой Почте». Сооснователь компании
Владимир Поперешнюк уточнил, что использование авиатранспорта позволит доставлять
отправления из Киева во Львов, а со временем в Харьков, Днепр и Одесу в течение одного
дня. «Также соединим города западной, восточной и южной Украины гарантированной
доставкой на следующий день», — добавил Поперешнюк. На своей странице в facebook
«Новая Почта» разместила фотографию самолета, который перевозит посылки. Это
грузовой Ан-26 с бортовым номером UR-CSK, который согласно реестру гражданских
воздушных судов Украины эксплуатируется авиакомпанией «Элерон». Во флоте
авиаперевочзика есть еще два Ан-26. Особенностью борта UR-CSK является специальная
ливрея с изображением челюсти акулы в носовой части и черепа с вороном на хвосте. Она
была создана для съемок воздушного судна в боевике Неудержимые-3, в котором главные
роли играли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем и Антонио Бандерас.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Провайдера Triolan оштрафували
на 3,7 мільярда грн.
18.09.2019

НАБУ провело обыск в офисе
SAP Ukraine
04.09.2019

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник,
3 сентября, провело обыски в украинском офисе международной
продуктовой IТ-компании SAP. Об этом сообщает interfax.com.ua
"В нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а
на очень длительный период", - сообщил руководитель офиса SAP в Украине Максим
Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ индустрией. Он обратил внимание
премьер-министра Украины на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с
просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков. В свою очередь, премьер
предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую
отреагирует Кабмин. Компания SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных
приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и
сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов. На украинский рынок компания SAP
вышла в 1995 г. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а
также предприятия различных отраслей.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Засідання Правління Концерну радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення
05.09.2019

У вывторок, 3 вересня 2019 р. відбулося чергове засідання Правління
Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ). Про це
повідомляє прес-служба оператора.
У ході засідання були розглянуті наступні питання: підсумки фінансовогосподарської діяльності Концерну РРТ за перше півріччя 2019 року та основні завдання на
друге півріччя 2019 року; розгляд «Стратегічного плану розвитку Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення РРТ на середньостроковий період 2020–2022 роки». В роботі
засідання Правління прийняли участь представники Адміністрації Держспецзв’язку,
делегати позачергової звітно-виборної конференції ОПО Концерну РРТ, начальники
відділів та секторів дирекції Концерну РРТ. Учасники засідання Правління заслухали та
обговорили доповіді в.о. генерального директора Концерну РРТ Мікрюкова С.А. по
питанням порядку денного. Одноголосним рішенням членів Правління був схвалений
«Стратегічний план розвитку Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення РРТ на
середньостроковий період 2020–2022 роки».
Читати повністю >>>
За матеріалами РРТ
Верховний Суд дав Фонду держмайна новий шанс
на реприватизацію "Укртелекома"
13.09.2019

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду
держмайна та скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими Фонду
держмайна було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ “ЕСУ”.
Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним
чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації “Укртелекома” в 2011 р.: компанія
не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність
телекомунікаційну мережу спецпризначення. У свою чергу ТОВ “ЕСУ” констатувало, що
внесення інвестицій в $450 млн не було фіксованою умовою конкурсу з приватизації
“Укртелекома”, і наводилося лише як “план”, а не зобов`язання "ЕСУ. У рамках цієї справи
суди першої та апеляційної інстанції в жовтні-грудні 2017 року задовольнили позов Фонду
держмайна, однак Верховний Суд скасував відповідні рішення в липні 2018 року та передав
справу на новий розгляд у Госпсуд м. Києва, який 07.11.2018 позов ФДМУ відхилив а
26.02.2019 Північний апеляційний госпсуд залишив це рішення без змін. Верховний Суд у
постанові від 28.08.2019 зазначив, що з рішень судів першої та апеляційної інстанції “не
вбачається, на підставі яких саме доказів (належних, допустимих, достовірних та достатніх)
суди дійшли висновку про здійснення інвестицій саме на суму $450 млн.” (цитата).
“Посилаючись на наявність в матеріалах справи кошторису інвестицій ТОВ "ЕСУ" на кожний
рік, суди не звернули увагу, що вказані документи стосуються інвестицій/витрат ПАТ
«Укртелеком», а не ТОВ «ЕСУ». Враховуючи невстановлення судами попередніх інстанцій
всіх обставин справи, які необхідні для правильного вирішення даного спору, рішення та
постанова в частині первісного позову підлягає скасуванню, а справа направленню на
новий розгляд”, - зауважив Верховний Суд. Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79%
акцій “Укртелекома” в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції
сприяв у т.ч. випуск облігацій ТОВ “ЕСУ” на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн)
були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в
березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Наразі
держбанки намагаються стягнути відповідні кошти з ТОВ “ЕСУ” (деталі - тут і тут). Наразі
кінцевим бенефіціаром ТОВ “ЕСУ” є Рінат Ахметов. Водночас оточення Дмитра Фірташа в
судах намагається стягнути з Р. Ахметова 760 млн дол, недоплачених за куплений у 2013
році "Укртелеком", а також 60 млн дол нарахованих за декілька років відсотків.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Суд відмовився задовольнити позов "Тріолан.Мані" до ДФС Києва про
скасування накладення штрафу на 3,7 мільярда гривень за порушення
положення про ведення касових операцій у національній валюті.
У тексті постанови Окружного адміністративного суду Києва стверджується, що
дочірня компанія інтернет-провайдера "Тріолан" здійснювала переказ коштів в нацвалюті
через програмно-технічні комплекси самообслуговування без використання реєстраторів
розрахункових операцій. При цьому, за результатами податкової перевірки, проведеної в
березні 2019 року, встановлено, що в період з 1 січня 2016 року по 22 лютого 2019 року
загальний обсяг операцій з прийому готівки (які знайшли відображення в касовій книзі)
становив 738,6 млн грн. Відповідно до закону "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", при наданні
відповідних фінпослуг РРО повинні використовуватися, відповідно "Тріолан.Мані"
порушила закон. У свою чергу, в компанії підкреслювали, що профільне законодавство не
містить вимог щодо застосування РРО при здійсненні діяльності з переказу коштів. Однак
суд цей аргумент не врахував. Засновниками ТОВ "Тріолан.Мані" вказані Сергій Міщенко і
Світлана Остапенко, керівником - Олександр Куштім, який також є директором ряду інших
компаній, що входять в групу компаній Triolan. Triolan - телекомунікаційний провайдер,
заснований в 2008 році. Працює в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі та
в Рівному. Кількість клієнтів провайдера на середину 2018 року становить близько 385 тис
осіб. Кінцевим бенефіціарним власником Triolan є Олексій Липчанский, який володіє
холдингом через кіпрську компанію "Ейс холдинг Лімітед".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компанія «Датагруп» побудувала канали зв'язку для мережі супермаркетів
«Ельдорадо» по всій території України
19.09.2019

Компанія «Датагруп» стала основним партнером з телеком-послуг для
однієї з найбільших мереж супермаркетів побутової техніки – «Ельдорадо» –
за результатами тендера у травні 2019 року.
Компанія успішно реалізувала проект і протягом трьох місяців побудувала канали
передачі даних на базі мультисервісної технології MPLS, об'єднавши в єдину корпоративну
мережу понад 130 точок компанії: офіси і магазини «Ельдорадо» по всій Україні. У межах
проекту перед фахівцями «Ельдорадо» і «Датагруп» стояло завдання забезпечити
максимальне підключення точок у мережі, щоб мінімізувати підключення через партнерів і
таким чином забезпечити максимальну якість наданої послуги. Завдяки широкому
волоконно-оптичному покриттю компанії «Датагруп» по всій Україні проект вдалося
реалізувати згідно з озвученими термінами, забезпечивши магазини та офіси послугами
зв'язку та супутніми сервісами у всіх точках й тим самим мінімізувати падіння каналів,
зменшити простої та забезпечити єдиний рівень SLA. Реалізація проекту допомогла
поліпшити комунікацію між регіональними та центральними офісами, з'явилася єдина
точка входу для моніторингу й обслуговування роботи мережі всієї компанії «Ельдорадо».
«Проект з «Ельдорадо» цікавий тим, що в ньому були задіяні і наша перевага щодо
покриття волоконно-оптичної мережі, і наш підхід до створення комплексних сервісів, що
мають потенціал для розвитку проектів. Саме поєднання цих факторів стало вирішальним
для нашої перемоги в непростому тендері та подальшої реалізації згідно із затвердженим
графіком» – коментує Ірина Близнюк, директор департаменту корпоративних продажів
«Датагруп». «Найбільша національна мережа «Ельдорадо» завжди перебуває в процесі
постійного вдосконалення бізнес-процесів і якості сервісів, що надаються клієнтам. ITтехнології дозволяють задовольнити найсміливіші запити бізнесу, а роль IT у процесі
цифрової трансформації складно переоцінити. У процесі впровадження нових сервісів ми
зіткнулися з необхідністю перегляду складових інфраструктури, в тому числі й критеріїв,
які висуваються до каналів передачі даних, – коментує Павло Берьозін, директор
департаменту інформаційних технологій «Ельдорадо». – У зв'язку з цим був ініційований
проект з амбітними цілями: в термін до одного кварталу побудувати єдину корпоративну
мережу для торгових об'єктів і офісів «Ельдорадо» по всій території України. Завдяки
співпраці з «Датагруп» і високому професіоналізму проектної команди компанія
«Ельдорадо» успішно завершила проект. У результаті був збільшений фактичний SLA
доступності сервісів, скорочені на 30 % операційні витрати з послуг мережевої
інфраструктури, побудована єдина мережа каналів передачі даних за технологією MPLS.
«Компанія «Датагруп» запропонувала якісно новий рівень SLA 99,5 % по всій території
України на послуги передачі даних. Використання технології VPN дозволило також
поліпшити якісні параметри каналу – гарантовану ширину пропускання, низькі затримки
та підвищити безпеку даних, що передаються. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Датагруп»

Через два года 3G и 4G будут во всех
населенных пунктах Украины
16.09.2019

Внедрение сети пятого поколения в Украине не может состояться,
пока 100% инфраструктуры и населенных пунктов страны не будут
обеспечены связью стандарта 3G и 4G.
Такое заявление сделал вице-премьер-минситр цифровой трансформации Украины
Михаил Федоров. По його словам, ситуация с покрытием в стране остается непрозрачной и
совершенно непонятной для пользователей. Поэтому в ближайшее время необходимо
обеспечить реальное покрытие 3G и 4G в каждом регионе. «Если говорить реалистично, то
давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и
решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье, у меня будет
нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G», – сказал он. Уже после ликвидации на
территории страны «белых» или «черных» пятен без связи, считает вице-премьер, можно
будет полноценно взяться за внедрение стандарта 5G. «Наша цель в ближайшие 3 года,
чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к
широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную
скорость интернета», – рассказал Федоров. Тем не менее, операторы связи уже готовятся к
строительству сетей пятого поколения и покупке соответствующий частот. В частности,
Киевстар заявил, что будет участвовать в тендере на частоты в диапазоне 700МГц.
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

НС PINbank назначил председателем правления
Владислава Кравца

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з делегацією
Європейського банку реконструкції та розвитку
12.09.2019

03.09.2019

Прем’єр України О.Гончарук зустрівся з делегацією Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з Віце-президентом Аланом
Пію. Про це повідомляє kmu.gov.ua
«Радий вітати наших надійних партнерів у Києві. Фактом є те, що ЄБРР лишається
найбільшим інституційним інвестором в Україні – Банк акумулював у розвиток нашої
країни понад 13,5 млрд євро за роки незалежності», – заявив Голова Уряду. За його словами,
основним завданням співпраці наразі є збільшення обсягів кредитування завдяки
реалізації масштабних проектів з модернізації енергетичного сектору, транспортної і
міської інфраструктури, банківського сектору. «Є чітке розуміння того, що завдяки
злагодженій співпраці із керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для Банку в
Україні із загальним обсягом інвестицій у понад 1 млрд євро», – резюмував Прем’єр-міністр
Олексій Гончарук. Варто зазначити, що станом на вересень 2019 року сукупний обсяг
виділеного ЄБРР Україні фінансування для проектів державного сектору економіки України
та муніципальних проектів становить близько 13,57 млрд євро в рамках 433 проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Наблюдательный совет (НС) АО "Первый инвестиционный банк"
(PINbank, Киев) на заседании 30 августа назначил председателем
правления финучреждения Владислава Кравца вместо Ирины Колесник.
Согласно сообщению, Кравец вступит в должность главы правления после
согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ). Колесник назначена
заместителем председателя правления банка и будет временно исполнять обязанности
главы правления финучреждения. Колесник занимала должность главы правления Первого
инвестиционного банка четыре года. До настоящего времени Кравец занимал должность
заместителя председателя правления Первого инвестиционного банка. До прихода в это
финучреждение Кравец был главой правления РВС Банка, а ранее - директором по
корпоративному бизнесу Проминвестбанка. Первый инвестиционный банк основан в 1997
году. По данным НБУ, на 1 января 2019 года Евгений Гинер владел 88,89% акций банка.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк
занимал 43-е место ( 1,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Олексій Оржель обговорив із Світовим банком спільні
пріоритети подальшого співробітництва

Світовий банк може отримати до 20% акцій
державного Укргазбанку

13.09.2019

Відбулася зустріч Міністра енергетики та захисту довкілля України
Олексія Оржеля з директором Світового банку у справах України, Білорусі та
Молдови Сату Кахконен. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Олексій Оржель зазначив, що новостворене Міністерство опікуватиметься
питаннями як екології, так і енергетики, окреслив його основні напрямки роботи та
висловив сподівання, що одночасний фокус у цих двох сферах дозволить комплексно
підійти до вирішення всіх питань, які накопичились в обох міністерствах. Міністр
акцентував увагу представників Світового банку на тому, що останні глобальні тенденції
демонструють, що лише сталий розвиток енергетичного сектору із великою увагою до
боротьби зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища може забезпечити його
конкурентоздатність на світовому рівні. У ході зустрічі сторони обговорили весь комплекс
питань, пов’язаних з анбандлінгом НАК «Нафтогаз України», зокрема і напрацювання щодо
нової моделі відокремлення оператора ГТС, яку Міністр нещодавно презентував
представникам Європейської Комісії. Сторони висловили зацікавленість у подальшій
плідній співпраці щодо розширення портфеля інвестиційних проектів Світового банку в
Україні та започаткування нових енергетичних проектів. Зокрема, Міністр запропонував
представникам банку відкриття напрямів для інвестування у переробку твердих побутових
відходів. «Ми очікуємо на довгу та продуктивну співпрацю. Зокрема, ми хочемо відійти від
лінійної моделі та будемо працювати над побудовою процесів відповідно до принципів
кругової економіки. Першим кроком буде запуск ієрархії поводження з відходами. Такі
процеси гармонійно вписуються в єдину комплексну енергетичну систему, над створенням
якої ми зараз будемо працювати. Це дозволить ефективно використовувати наші ресурси і
не завдавати шкоди довкіллю», – наголосив Олексій Оржель. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
НБУ прогнозирует подписание новой программы
сотрудничества Украины с МВФ до конца года
16.09.2019

НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества
Украины и Международного валютного фонда (МВФ) до конца года,
сообщила первый заместитель НБУ Екатерина Рожкова.
"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", сказала она журналистам. Отвечая на вопрос о параметрах программы, она сообщила, что
программа может быть трехлетней. "Касательно объемов (программы), то здесь важно
понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с
проектом (государственного) бюджета", - добавила Рожкова. Как ранее сообщалось со
ссылкой на прогнозы Нацбанка, объем программы расширенного финансирования с МВФ
может составить от $5 млрд до $10 млрд. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина"
несколько источников, близких к переговорному процессу, в настоящее время обсуждается
объем программы ближе к нижней границе этого диапазона. Как сообщалось со ссылкой на
представителя Фонда Джерри Райса (Gerry Rice), миссия МВФ, прибывшая в Киев 11
сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы
миссии ожидается коммюнике. "Один из важных элементов дискуссии – эффективная
антикоррупционная структура (framework)", – отметил он. По его словам, миссия проведет
консультации с Украиной по статье IV устава МВФ. Премьер-министр Алексей Гончарук
накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement
(рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для
Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры
относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества. Текущая программа
сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19
декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около
$3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием
выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в
2019 году. Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без
рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о
ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового
правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно
реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван
Роден. Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было
принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после
отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до структур
Світового банку, планує надати €30 млн кредиту державному Укргазбанку з
можливістю конвертувати суму цього кредиту у 20% акцій банку.
Питання про надання такого кредиту Укргазбанку планує узгодити рада директорів
IFC під час свого засідання. При цьому, питання щодо конвертації боргу в акції українського
банку буде розглядатися IFC самостійно. Нагадаємо, що про плани часткової приватизації
Укргазбанку шляхом продажі частини його акцій Світовому банку повідомлялося й раніше.
Зокрема, на початку лютого 2019 року у Мінфіні повідомили, що почали підготовку до
входження IFC у капітал Укргазбанку. «Входження IFC в капітал Укргазбанку стане
потужним сигналом для міжнародних інвесторів, і сприятиме подальшому розвитку
банківської системи в цілому», - повідомила тоді міністерка фінансів України Оксана
Маркарова. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - це міжнародна фінансова організація,
яка входить до групи Світового банку. Корпорація використовує капітал та експертні
поради для розбудови ринків країн, що розвиваються. У 2017 році обсяг довгострокових
інвестицій МФК досяг $19,3 млрд. Укргазбанк на 94,9% належить державі. Наразі банк
спеціалізується переважно на кредитуванні проєкт з відновлювальної енергетики.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Продление контракта с Андреем Пышным законно —
"Бейкер Макензи"
05.09.2019

В Ощадбанка есть юридические заключения, согласно которым
набсовет банка имеет исключительную компетенцию по назначению,
увольнению и подтверждению полномочий главы правления.
Наблюдательный совет не должен проводить конкурс на замещение главы
правления, занимающего сейчас эту должность. Конкурс должен проводиться только для
вакантных должностей. Об этом в интервью рассказал председатель наблюдательного
совета Ощадбанка, эксдиректор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. "Как указано в
заключении "Бейкер Макензи" (Киевский офис), "украинское банковское законодательство,
включая нормативно-правовые акты НБУ, не содержит какого-либо положения, которое
запрещало бы наблюдательному совету подтвердить полномочия действующего главы
правления государственного банка без проведения конкурсного отбора", - рассказал
господин Аджунер. Идентичное мнение и у экспертов Института государства и права им.
Корецкого, сделавших вывод, что "процедура подтверждения наблюдательным советом
полномочий главы правления со следующим перезаключением с ним контракта на новый
срок не выходит за пределы полномочий наблюдательного совета, предусмотренных
Законом Украины "О банках и банковской деятельности", и соответствует положениям
действующего трудового законодательства". Напомним, именно продление контракта с
Андреем Пышным, по информации ZN.UA, стало причиной дисквалификации
Национальным банком пяти членов наблюдательного совета Ощадбанка.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"
на рівні uaAAА
09.09.2019

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ
36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою.
Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) протягом 2018 р. та січня-липня
2019 р. коливався в діапазоні 248,129-361,696 млн. грн. і показував нерівномірну динаміку.
Станом на 01.08.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 збільшився на 4,65% і склав 297,159 млн.
грн., що на 97,159 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. В період з
02.01.2018 по 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК
ДБУ" (Н2) коливався в межах від 16,72-166,51%. Протягом вказаного періоду динаміка Н2
Банку була нерівномірною, але до початку липня 2019 року його значення з дуже великим
запасом перевищували не лише встановлену НБУ граничну відмітку, але й середні
показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019
норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становив 19,46%, що на 9,46 п.п.
перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 2,04 п.п. вище середнього
показника Н2 по банківській системі України. Таким чином, протягом 2018 року та січнячервня 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був добре забезпечений регулятивним капіталом.
Норматив Н2 Банку на протягом аналізованого періоду майже весь час перевищував
середні показники даного нормативу по банківській системі України. Активи АТ "ДОЙЧЕ
БАНК ДБУ" станом на 01.07.2019 в порівнянні з 01.01.2019 зменшились на 27,25% і склали
2,561 млрд. грн., а частка кредитного портфеля в активах Банку за вказаний період
знизилась на 10,54 п.п. до 41,98%. На початок другого півріччя 2019 року 56,22% активів
Банку можна було віднести до категорії високоліквідних активів, а саме: грошові кошти та
кошти в НБУ становили 24,68% активів Банку, а кошти в інших банках – 31,54%.
Сприймаючі дані про якість активів Банку, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що
необхідно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у
активах якого істотно змінюється з кварталу до кварталу. Зокрема, в період з 01.01.2018 по
01.07.2019 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в
діапазоні від 24,66% до 64,83%. Станом на 01.07.2019 в кредитному портфелі Банку були
відсутні кредити в іноземній валюті та кредити фізичним особам.
Читати повністю >>>
За матеріалами РА «Експерт-Рейтинг»

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

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

Приватбанк декларує прибуток 25,8 млрд грн
за 8 місяців 2019 р.
Портфель розничных кредитов Банка Кредит Днепр увеличился
с начала года на 319 млн грн – до 906 млн грн
11.09.2019

Портфель розничных кредитов наличными Банка Кредит Днепр в
январе-августе 2019 года увеличился на 247 млн грн, или на 65%, – до 628
млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Рост портфеля карточных кредитов финучреждения за указанный период составил
72 млн грн (+35%), его объем превысил 277 млн грн. В результате общий розничный
кредитный портфель с начала года продемонстрировал рост на 319 млн грн, или на 54%,
достигнув 906 млн грн. «Прошедшее лето было жарким для нас с точки зрения кредитной
активности на розничном рынке, – говорит Олег Пахомов, заместитель председателя
Правления – директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр. – Это закономерный
результат: среди множества предложений на рынке клиенты выбирают наиболее простые,
понятные и комфортные условия кредитования, не оставляя без внимания и эксклюзивные
бонусы. Так, в августе около 500 клиентов стали участниками нашей акции «Деньги на
авто», оформив кредиты наличными на общую сумму более 26 млн грн, а первые призовые
300 тыс. грн уже отправлены в Одессу победительнице августовского розыгрыша.
Принимая во внимание растущий интерес клиентов к акции, мы продлили ее действие до
конца октября. Это значит, что впереди еще три розыгрыша главного приза, и каждый наш
клиент, оформивший кредит в соответствии с акционными условиями, не только
гарантированно получит полезный и приятный подарок, но и может стать счастливым
обладателем 300 тыс. грн». Банк предлагает кредиты наличными на сумму до 500 тысяч
гривен на любые цели без залога и поручительства на срок 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев по
выбору самого клиента, в зависимости от его финансовых планов и возможностей.
Больший срок договора предполагает меньший размер ежемесячного платежа. Для
оформления кредита действующие и новые клиенты из всех регионов страны могут
обратиться в любое отделение банка или сделать заявку через Интернет либо инфоцентр.
Чтобы получить заем, нужен минимальный набор документов: паспорт и ИНН, справка о
доходах при оформлении кредитов до 75 тысяч гривен не требуется. Предварительное
решение клиент может оперативно получить по телефону, а сами кредитные средства – в
ближайшем отделении или информационно-консультационном центре, расположенных во
всех ключевых регионах Украины. Процентная ставка – одна из лучших на рынке и зависит
от суммы и срока кредита. Клиентам предлагается широкий выбор каналов погашения и
возможность досрочной оплаты кредитной задолженности без штрафных санкций. ...
Читать полностью >>>
По материалам Банка Кредит Днепр
Уряд затвердив Основні напрями діяльності
Укрексімбанку на 2019 – 2023 рр.
11.09.2019

Уряд затвердив Основні напрями діяльності акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» на 2019–2023 рр. Про це
повідомляє прес-служба Мінфіну
Прийняття постанови забезпечить належне функціонування та ефективне
управління державним банком, захист прав вкладників, кредиторів та держави як
акціонера. Документ розроблено на основі Засад стратегічного реформування державного
банківського сектору, напрацьованих Мінфіном спільно з міжнародними фінансовими
інституціями та схвалених Урядом 21.02.2018. Основні напрями діяльності спрямовані на
зміцнення сильних сторін та позиції банку на ринку з використанням нових можливостей у
сфері бізнесу і забезпеченням сталого рівня прибутковості. Стратегічні цілі та пріоритети
банку на 2019 - 2023 рік це, зокрема: стати провідним банком з експортно-імпортного
фінансування та корпоративного кредитування в Україні, зокрема, шляхом утримання
існуючих та залучення нових клієнтів для обслуговування експортно-імпортних операцій, а
також консультаційної підтримки; забезпечити діяльність банку як провідного
постачальника в українському фінансовому секторі широкого спектру корпоративних
банківських послуг для державних підприємств (ДП), великих, середніх та малих
підприємств (МСП), орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, керуючись
довгостроковою, затвердженою та орієнтованою на прибуток стратегією; зменшити обсяг
кредитного портфелю в нестратегічних секторах; сформувати стійкі механізми фондування
операцій банку з урахуванням поточної ситуації на кредитному та грошовому ринках і
пріоритету зниження вартості кредитних ресурсів та інших боргових інструментів, які буде
пропонувати банк; вивчення можливості залучення міноритарних інвестицій від
стратегічної міжнародної фінансової установи.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся
по упрощенной процедуре
11.09.2019

Альфа-Банк Украина решил провести слияние с Укрсоцбанком по
упрощенной процедуре. Данный вопрос рассмотрен на собрании
акционеров 10 сентября, сообщает портал biz.nv.ua
В результате слияния одна акция Укрсоцбанка будет обмениваться на одну акцию
Альфа-Банка. Капитал Альфа-Банка в результате слияния будет увеличен на 16,5 млрд грн
до 28,7 млрд грн. В середине июля 2019 г. люксембургская холдинговая компания АльфаГрупп ABH Holdings S.A. сконцентрировала 100% акций Укрсоцбанка. В октябре 2016 года
Альфа-групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка. Альфа-групп контролируется
Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым
(16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for
Cancer Research (3,87%). Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.
Также сообщалось, что после завершения этого процесса генеральный менеджер АльфаБанка Иван Свитек покинет свой пост. «Свитек принял решение покинуть объединенный
Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк в октябре 2019 г. по завершении уникального проекта
по консолидации и трансформации банковских активов группы ABH Holdings в Украине и
юридического слияния двух крупных украинских структур», — сказано в сообщении. На
должности генерального менеджера Альфа-Банк его сменит Рафал Ющак, который с 2015
года занимает пост управляющего директора Альфа-Банка Беларусь, а с апреля 2019 года
входит в состав наблюдательного совета Альфа-Банка Украина. «Ющак имеет более 22 лет
стажа на руководящих должностях в различных банковских учреждениях. Он, в частности
возглавлял советы директоров и руководил рядом финансовых организаций, среди
которых польский банк PKO Bank Polski и Первый Украинский Международный Банк», —
заявили в Альфа-Банке. Свитек возглавил Альфа-Банк Украина в феврале 2017 года. В
феврале 2018 года был назначен председателем правления Укрсоцбанка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

12.09.2019

Глава правління Приватбанку Петр Крумханзл під час пресконференції повідомив, що цей банк за підсумками січня-серпня
задекларував прибуток 25,8 млрд грн. Про це пише finbalance.com.ua
За його словами, чистий комісійний дохід у вказаний період склав 11,6 млрд грн. У
прес-службі націоналізованого банку наводять такі слова П. Крумханзла: “Ми не хочемо
спекулювати та йти шляхом теорій змови, але нас непокоїть позиція деяких
правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону та
завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але маємо визнати, що все частіше дії
правоохоронців виглядають як спроби тиску та дискредитації банку. Приватбанк готовий
виборювати справедливість, аргументувати та відстоювати свої позиції в судах, ми готові
захищати ділову репутацію наших співробітників від наклепів, а добре ім’я банку від пліток
та перекручувань”. Відзначимо, Приватбанк заявив, що 11 вересня в його головний офіс в
Дніпрі прибула "група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за ухвалою
Жовтневого районного суду міста Дніпра". Нижче - знову ж таки цитата з офіційного
повідомлення націоналізованого банку: "Ухвалу суду було видано в понеділок, 09.09.2019,
підставою стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень під час
укладення договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими та
консалтинговими компаніями. Також викликає стурбованість, що під обґрунтуванням
нібито «незаконності» залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція
області та місцева прокуратура намагається вилучити всі документи, пов’язані з
юридичним захистом банку. ПриватБанк здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України та співпрацює з правоохоронними органами, у тому числі своєчасно
надає документи за рішенням судів. Проведення оперативних заходів з примусового
вилучення декількох документів із залученням невиправданої кількості спецназу поліції та
невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоду нормальній роботі офісу".
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Правэкс Банк получил нового
главу правления
13.09.2019

Наблюдательный совет Правэкс Банка, принял сложение полномочий
Тараса Кириченко с должности председателя правления, начиная с 30
сентября 2019 г. и назначила на эту должность Джанлука Корриаса.
«Господин Джанлука Корриас, который занимает должность первого заместителя
председателя правления, назначен на должность председателя правления, начиная с 1
октября 2019 г., будет исполнять обязанности председателя правления до официального
согласования Нацбанком Украины», - говорится в сообщении. На своей странице в Facebook
глава правления Тарас Кириченко поблагодарил группу Intesa Sanpaolo. «Друзья, сегодня у
меня пост благодарности. С октября я покидаю пост председателя правления Правэкс
Банка для того, чтобы двигаться в новых для себя направлениях», - написал он. Кириченко
выразил благодарность Группе Intesa Sanpaolo за 9 лет плодотворного сотрудничества.
«Правэкс и в дальнейшем будет развиваться, двигаясь к новым вершинам. Спасибо всем
коллегам Правэкса за профессионализм, преданность нашему делу, честность перед
командой и клиентами, способность решать задачи любой сложности и оставаться при
этом полными энергии, вдохновения и идей», - отметил глава. Он написал, что с октября
будет советником нового председателя правления. «Я буду советником нового
председателя правления и в этой роли буду продолжать работу в FLIFI, НАБУ, ACC», подытожил Кириченко. Правэкс Банк является частью группы Интеза Санпаоло (Intesa
Sanpaolo) - ведущей банковской группы в Еврозоне, которая является лидером в Италии во
всех сферах бизнеса и присутствует во всем мире. Банк работает на рынке с 1992 года и
обслуживает украинских клиентов в течение 25 лет. Банк предоставляет весь спектр
банковских услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. Правэкс
Банк вошел в состав Интеза Санпаоло в 2008 году.
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua
Верховный суд Украины встал на сторону ВЭБа
в споре о продаже его «дочки»
20.09.2019

Верховный суд Украины поддержал решение о запрете на продажу
акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. Об этом говорится в
пресс-релизе ВЭБа, поступившем в РБК.
«ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои
инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном
арбитраже», — заявил старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь
Краснов, чьи слова приводятся в сообщении ВЭБа. Суд в Киеве ранее арестовал акции
Проминвестбанка в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с
Москвы компенсаций за активы в Крыму. Проминвестбанк собирались продать на
аукционе, на него претендовали киевское кредитное учреждение «Инвестиционное», а
также финансовая компания «Женева» и Европейское сберегательное общество. ВЭБ
пытается оспорить изъятие своих акций. В конце июля он сообщил, что Печерский
районный суд Киева решил приостановить принудительную продажу Проминвестбанка.
Впрочем, аукцион отменен не был: он должен был состояться в конце августа, но
украинская фондовая биржа ПФТС не получила ни одной заявки на акции банка. Сам ВЭБ
считает проведение торгов незаконным. После решения Верховного суда Украины новый
аукцион по продаже акций «дочки» российской госкорпорации «не может быть проведен на
законных основаниях до рассмотрения спора по существу», отмечает ВЭБ. ВЭБ сообщал, что
в конце августа на его сторону встал и Арбитражный институт Торговой палаты
Стокгольма, который также запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Краснов
заявлял, что ВЭБ может предъявить претензии в суде ко всем участникам отчуждения
имущества Проминвестбанка. «Мы оставляем за собой право предъявить претензии как
государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам
по экспроприации собственности ВЭБа», — говорил он. Заявление Краснова последовало за
решением Печерского суда Киева, который 16 сентября поддержал просьбу
Генпрокуратуры арестовать здание центрального офиса Проминвестбанка.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
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РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Оптовый рынок «Шувар» во Львове
планирует расширение

Более 20 страховых компаний Украины хотят объединиться в одну
профессиональную ассоциацию страховщиков
12.09.2019

Вопрос объединения в ассоциацию страховщиков обсуждают 18
рисковых страховых компаний, на которые приходится 39% от общего
объема собранных чистых премий, и 8 лайфовых компаний (67% премий).
"Мы также декларируем наше желание к объединению в одну профессиональную
ассоциацию страховщиков. На базе такого объединения мы готовы к профессиональной
работе с целью осовременивания законодательства в сфере страхования и внедрения
лучших международных практик - как в деятельности страховых компаний, так и в сфере
государственного регулирования рынка страхования", - заявили страховые компании.
Письмо о поддержке реформ в небанковском финансовом секторе направлено президенту
Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьерминистру Алексею Гончаруку, главе парламентского комитета по вопросам финансов,
налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, а также главам НБУ и
Нацкомфинуслуг. Подписантами письма являются страховые компании "Уника", "ARX, "ПЗУ
Украина", "ИНГО Украина", "УСГ", "Универсальная", "Альфа Страхование, НАСК "Оранта",
"ВУСО", "Княжа Виенна Иншуранс Групп", "Краина", "Глобус", "Евроинс Украина",
"Европейское туристическое страхование", "Колоннейд Украина", "Альянс Украина", "Граве
Украина", "Кардиф", "Уника Жизнь", "ПЗУ Украина страхованиежизни", "Граве Украина
Страхование жизни", "АРКС Лайф", "Княжа Лайф Виенна Иншуранс Групп", ИНГО Украина
Жизнь", УАСК "АСКА-Жизнь". Также сообщается, что на 18 вышеуказанных компаний NonLife (на рынке 220 СК) приходится 29% подписанных страховых премий, 39% чистых
страховых премий, 48% осуществленных страховых выплат, 62% расходов на оплату труда,
35% объема уплаченного налога на прибыль, 81% объема инвестиций в ЦБ,
эмитированные государством (ОВГЗ). На 8 лайфовых компаний в секторе Life (всего 25
компаний в секторе): 67% подписанных страховых премий,78% осуществленных страховых
выплат,74% расходов на оплату труда, 63% объема уплаченного налога на прибыль,76%
объема инвестиций в ЦБ, эмитированные государством.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Страховая группа "ТАС" в августе на треть
увеличила сбор платежей

02.09.2019

Во Львове объявили архитектурный конкурс на лучший проект
второй очереди оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар».
Начать строительство планируют в 2020 году.
Общая площадь объекта составит 26 000 кв. м, этажность – три этажа. Проект
включает несколько торговых павильонов, галерею розничной торговли с зонами отдыха и
фуд-холл, рассчитанный на 5-10 ресторанов. В рамках конкурса свои предложения
предоставили архитектурные мастерские MarekArciszewski, MAManagement (Варшава,
Польша), «Проектное бюро «Артик» (Львов) и «А-III» (Киев). Общая площадь РСП «Шувар»
составляет 43 000 кв. м. Объект размещен на земельном участке площадью 20 гектаров.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Заступником Генерального директора з комерційних питань
ТОВ «ЕКО» став Денис Погорєлов
02.09.2019

Новим заступником Генерального директора з комерційних питань
ТОВ «ЕКО» (Торговельна мережа «ЕКО маркет») у серпні 2019 року став
Денис Погорєлов. Про це повідомляє прес-служба компанії.
До цього, з травня 2014 р., Денис Володимирович обіймав посаду комерційного
директора в Торговельній мережі «Варус». Також працював директором по закупкам і
комерційним директором у мережах супермаркетів «Новус», «Велика кишеня». Має великий
досвід у сфері ритейлу, де працює з 2000 року. «Основні задачі, які я ставлю перед собою на
посаді заступника Генерального директора з комерційних питань мережі «ЕКО маркет» –
вихід на стабільне зростання показників по товарообігу і прибутку через пропозицію
покупцю цікавого і актуального асортименту за справедливою ціною», – заявляє Д.
Погорєлов. Вже найближчим часом новий Денис Погорєлов планує зайнятись побудовою
нової асортиментної і цінової політики, покращенням взаємодії і стосунків з партнерами,
оптимізацією процесу товарообігу, корекцією промо-політики мережі, а також навчанням
персоналу і посиленням комерційної команди компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «ЕКО»

13.09.2019

Страховая группа "ТАС" (Киев) в августе привлекла 182,15 млн грн
страховых премий, что на 34,4% превышает объем поступлений компании
за восьмой месяц прошлого года, сообщается на сайте компании.
Наибольшая долю в портфеле компании 28,67% традиционно заняло ОСАГО по
которому было собрано 52,22 млн грн платежей – это на 16,1% больше, чем за последний
месяц лета 2018 г. Почти четверть поступлений компании – 23,91% – в августе пришлись на
договоры добровольного медицинского страхования- 43,56 млн грн, что в 2,4 раза больше
соответствующего показателя за отчетный период прошлого года. Третье место в портфеле
страховщика заняла "Зеленая карта"- 18,24% или 33,23 млн грн платежей, что на 27,4%
превышает аналогичный показатель за август 2018 г. В свою очередь, объемы продаж
КАСКО по сравнению с восьмым месяцем прошлого года увеличились на 28,2%: по
договорам страхования наземного транспорта СГ "ТАС" на протяжении отчетного периода
привлекла 28,28 млн грн платежей, что составляет 15,53% от совокупной суммы премий
компании за август. По договорам страхования имущества было привлечено 3,27 млн грн
платежей, по другим договорам страхования 21,59 млн грн платежей. В течение августа по
заключенным договорам страхования СГ "ТАС" выплатила 54,38 млн грн страховых
возмещений – на 16,3% больше, чем за последний месяц лета 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
За 8 месяцев 2019 года cтраховая компания ARX
собрала около 105 млн грн

03.09.2019

Гендиректор Ашан Рітейл Україна про трансформацію гіпермаркетів
в логістичні центри, орієнтацію на омніканальність, співробітництво з
Decathlon та запуск першої для рітейлера програми лояльності.
У минулому році, за інформацією аналітиків GT Partners, компанія Ашан Україна
вперше увійшла до трійки лідерів українського продуктового рітейлу за сумарною
торговою площею, потіснивши на четверту позицію Metro Cash & Carry Ukraine. Багато в
чому цей результат став можливий завдяки поглинанню торгової мережі Караван і
розвитку нових форматів – супермаркетів і магазинів біля дому. Тепер же в компанії
призупинили масштабування роздрібної мережі, зробивши ставку на якісне поліпшення
бізнес-процесів, в тому числі – розвиток напрямку e-commerce. В ексклюзивному інтерв’ю
для RAU генеральний директор Ашан Рітейл Україна Вікторія Луценко детально розповіла
про трансформацію компанії, партнерство з сервісами доставки і розвиток власних онлайнпослуг, а також розвиток українського ринку FMCG-рітейлу в цілому та багато іншого. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
У київському ТРЦ Аладдін відкриється
магазин Rozetka
04.09.2019

19.09.2019

За 8 месяцев 2019 года cтраховая компания ARX собрала около105
миллионов cтраховых премий в сегменте ОСАГО, что на 15% больше по
сравнению с прошлым годом.
Заключено более 96 000 договоров. Примерно 5% от общей суммы премий
собирается онлайн, и этот показатель имеет тенденцию к росту. Электронный полис ОСАГО
появился только в 2018, компания ARX принимала активное участие в процессе его запуска
в рамках работы МТСБУ. ARX напоминает, что с 21 сентября 2019 меняются условия ОСАГО,
увеличивается сумма выплат по компенсации ущерба при ДТП. Максимальная выплата за
вред, причиненный имуществу потерпевших будет увеличена со 100 тыс грн до 130 тыс грн
на одного потерпевшего. Также вырастет максимальная выплата за вред, причиненный
жизни и здоровью потерпевших, с 200 тыс грн до 260 тыс грн на одного потерпевшего.
Меняются значения и перечень корректирующих коэффициентов, влияющие на стоимость
ОСАГО. Среди новых корректирующих коэффициентов появится инструмент, который
позволит страховщику регулировать цены на полисы ОСАГО в зависимости от результатов
своей деятельности. Речь идет о новом коэффициенте К6 – прибыльности/убыточности
деятельности СК по ОСГО, с помощью которого страховые компании смогут
самостоятельно скорректировать цены для убыточных сегментов и снижать для
безубыточных. «Мы в ARX провели глубокий анализ портфеля ОСГО с целью создания
нового справедливого подхода в тарификации. В конечном итоге нам удалось создать
сегментированный подход в тарификации ОСАГО, который позволит устанавливать более
справедливую цену для менее убыточных сегментов и, соответственно, более высокую для
убыточных. Так, наряду с привычными коэффициентами на финальную цену будут влиять
также возраст владельца авто и возраст авто. Главная задача нового сегментированного
подхода по ОСАГО – обеспечить каждому клиенту надежную страховую защиту по
оптимальной и справедливой цене», – отмечает Максим Межебицкий, первый заместитель
председателя правления страховой компании ARX. …
Читать полностью >>>
По материалам mind.ua
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Гіпермаркети Ашан трансформуються, але
не йдуть у минуле

Нова точка Rozetka відкриє свої двері у жовтні цього року на першому
поверсі столичного ТРЦ Аладдін і стане вже дев’ятою в офлайн-мережі
рітейлера. Про це повідомляє rau.ua
ТРЦ Аладдін і компанія Rozetka 23 липня підписали договір оренди. Загальна площа
нової точки Rozetka становитиме близько 430 кв. м, площа торгового залу – 160 кв. м. «Вже
14 років ми втілюємо маленькі мрії і грандіозні плани мільйонів людей. Наша місія – бути
універсальним помічником у виборі будь-якого товару в інтернеті», – прокоментував подію
співзасновник інтернет-магазину Владислав Чечоткін. В керуючій компанії ТРЦ Аладдін
відмітили, що націлені на посилення tenant-mix шляхом залучення до ТРЦ нових сильних
рітейлерів. «Першим з таких стане Rozetka, яка вже завоювала лояльність клієнтів. Ми
впевнені, що Rozetka урізноманітнить пул вже існуючих орендарів, значно додавши трафік
до ТРЦ», – сказала Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management
в інвестиційній компанії Dragon Capital. В найближчих планах команди торговорозважального центру – відкриття нових ресторанів та магазинів, а також оновлення
форматів існуючих орендарів. Крім того, планується покращення дизайну загальних зон
ТРЦ та нова маркетингова стратегія. На даний момент в Україні працює вісім офлайнових
магазинів Rozetka – п’ять у Києві (Головпоштамт, ТРЦ Smart Plaza Politech, пр-т Степана
Бандери, вул. Кіото, вул. Декабристів), а також три в Одесі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Торговая сеть SPAR интегрируется в
Закарпатский регион
04.09.2019

Компания Volwest Group в лице ООО "СПАР Украина Корпорейшн" в
августе открыла два магазина сети SPAR в Западной Украине. Об этом
сообщает служба новостей портала allretail.ua
В Мукачево 16 августа состоялось открытие первого магазина международной сети
SPAR. Он расположен по ул. Ярослава Мудрого, 98-А. Торговая площадь магазина составляет
250 кв.м. По данным исследовательской компании GT Partners Ukraine, индекс
концентрации сетевых продовольственных маркетов в г. Мукачево составляет сегодня 119
кв.м/1000 жителей. «До недавних пор Закарпатская область в целом и город Мукачево в
частности оставались практически неизведанным регионом для ведущих национальных
food-ритейлеров, - говорит директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. – Но усиление
туристического потенциала региона, а также приграничный характер его расположения
привели к тому, что за последние годы свои новые магазины в Закарпатье открыли сети
«АТБ», «Сильпо», SPAR и др.». Напомним, что до текущего момента в Закарпатской области
уже работало три магазина SPAR. Также, 21 августа текущего года был запущен новый
объект сети SPAR в Ивано-Франковской области. Магазин расположена по адресу: с.
Криховцы, ул. Данила Галицкого, 67. Объект имеет торговую площадь более 150 кв.м.
Таким образом, что с января по август текущего года компанией было открыто 12 новых
торговых площадок сети SPAR. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Закроет ли Ахметов розничную сеть
"Брусничка"

ГК "Баядера" запускает сеть алкогольных
магазинов в Киеве
09.09.2019

Что на самом деле происходит с сетью супермаркетов "Брусничка",
которая принадлежит компании СКМ Рината Ахметова, — уход с рынка или
оптимизация сети? Delo.ua разбиралось в ситуации!
"К сожалению, "Украинскому ритейлу" (управляющей компании розничной сети
"Брусничка" — Delo.ua) пришлось закрыть нерентабельные магазины из-за потери
ключевых для бизнеса регионов в 2014-2015 годах — Донецкой и Луганской областей, в
которых находились самые крупные и успешные "Бруснички". Дополнительными
объективными факторами для оптимизации сети послужило снижение потребительских
настроений населения и уменьшение среднего чека в регионах присутствия", — рассказали
Delo.ua в пресс-службе СКМ. Но говорить о том, что компания Рината Ахметова больше не
собирается заниматься ритейлом — пока рано. Представители СКМ утверждают, что они
оптимизируют бизнес и избавляются от убыточных магазинов. "Действительно, в
"Украинском ритейле" в этом году принято решение уходить из убыточных магазинов: на
сегодня не работает 31 торговая точка под брендом "Брусничка". В компании вынуждены
были пойти на этот шаг, чтобы улучшить ликвидность розничного бизнеса. Что касается
дальнейших планов, то "Украинский ритейл", работает над улучшением ликвидности
розничного бизнеса", — комментируют в СКМ. Первые магазины "Бруснички" были
открыты в 2007 году в Донецке, после чего сеть начала расширять свое присутствие и в
других Восточных и Центральных регионах Украины с центральным офисом в Днепре. К
началу 2011 года на балансе компании уже насчитывалось около 78 магазинов в Донецкой,
Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Компания вытеснила
из этих регионов сеть магазинов "Оливье", а 22 торговые точки начали работу в
помещениях сети Varus-Express. В 2014 году сеть насчитывала уже 135 магазинов
"Брусничка" с учетом 9 магазинов в новой для себя Полтавской области. В 2015 году во
время активных боевых действий на Востоке Украины бизнес Ахметова, как и многих
других предпринимателей, находился под большой угрозой, поэтому компания приняла
решение закрыть 54 действующих магазина, которые были расположены на
оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. В итоге у компании остался
101 магазин. В начале 2019 года компания закрыла еще 31 торговую точку, а на
сегодняшний день под торговой маркой "Брусничка" работает лишь 31 магазин. О том, что
сеть столкнулась с трудностями, свидетельствуют и судебные дела. В "Едином
государственном реестре судебных решений" можно найти десятки дел об исковых
заявлениях со стороны поставщиков в адрес "Украинского ритейла". Некоторые судебные
разбирательства уже рассмотрены и приняты решения не в пользу "Украинского ритейла".
Например, Дело №908/463/19 от 02.05.2019 года гласит о том, что 26.02.2019 в
хозяйственный суд Запорожской области поступило заявление от "Киевского картоннобумажного комбината" (ККБК) к компании "Украинский Ритейл" (г. Запорожье) о
взыскании 466 622,56 грн основного долга, 23 462,68 грн пени и 1955,22 грн 3% годовых. В
пояснении отмечено, что данную сумму компания задолжала ККБК за поставленную
продукцию. В августе текущего года было принято решение в пользу ККБК. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

OnePrice открыла 10-й магазин
в Киеве
16.09.2019

Сеть магазинов товаров для семьи, дома и красоты OnePrice открыла
юбилейный 10-й магазин в Киеве. Магазин находится на Воскресенском
массиве - по адресу ул Николая Кибальчича, 19В.
В ближайших планах ритейлера - открыть еще один магазин возле станции метро
Героев Днепра. Отметим, OnePrice - это молодая, но быстрорастущая сеть магазинов,
которая за небольшой период времени завоевала любовь тысяч покупателей, радуя их
широким ассортиментом и приятными ценами. OnePrice — это 12 категорий товаров:
косметика, бытовая химия, игрушки, электротовары, продукты питания, канцтовары,
одежда, товары для животных, товары для сада и огорода, и множество другого товара.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Корпорация "АТБ" открыла еще 2 магазина
“АТБ-express”
17.09.2019

Сеть «Сільпо» стреляет дуплетом на
Востоке и Юге Украине
10.09.2019

Лидер продуктового ритейла Украины, сеть «Сільпо», продолжает
наращивать количество новых супермаркетов и внедрять необычные
решения в визуализации и обустройстве своих торговых точек.
В частности, 6 сентября был запущен очередной супермаркет «Сільпо» в Днепре. Он
расположен по ул. Андрея Фабра, 7 - в помещении где ранее работал супермаркет премиумкласса Elite Center (управляющая компания - Rainford). Торговая площадь нового
супермаркета «Сільпо» составляет 920 кв.м., что более чем в два раза превышает площадь
работавшего здесь деликатес-маркета Elite Center. В пресс-службе Fozzy Group отмечают,
что объект расположен в историческом здании, где когда-то была типография - в связи с
этим и был выбран стиль оформления «книжной мастерской» для нового «Сільпо». Кроме
того, на територии магазина ритейлер обустроил зону фудкорта под названием Le P'tit
Bistrot. Отметим, что это уже 11-ый по счету «Сільпо» в Днепре. Более того, 11 сентября
2019 года состоится открытие нового «Сільпо» в Одессе - по ул. Фонтанская дорога, 58. В
пресс-службе компании отмечают, что магазин будет оформлен в «музыкальной»
концепции. Известно, что торговая площадь указанного маркета составит более 2000 кв.м.,
и в нем будет расположено 11 касс. Режим работы будущего супермаркета - с 08:00 до 23:00.
Отметим, что это будет 24-ый «Сільпо» в Одессе. В целом, с начала текущего года было
открыто уже 12 новых объектов «Сільпо». Напомним, что компанией Fozzy Group на 2019
год было запланировано открытие 17 новых супермаркетов «Сільпо» . При этом, с 2020 по
2023 гг. ритейлер намерен ежегодно открывать еще по 10 новых супермаркетов. По
состоянию на 01.09.2019 торговая сеть «Сільпо» насчитывала более 240 супермаркетов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Корпорация "АТБ" не приняла окончательного решения по
масштабированию формата "магазины у дома" – "АТБ-express". Хотя в этом
году было открыто еще два магазина (в Днепре).
Примечательно, что оформление этих двух точек отличается от первого магазина
открытого в Запорожье. В конце лета 2018 года корпорация "АТБ" (управляет сетью "АТБмаркет", которая объединяет более 1000 магазинов) объявила об открытии нового для них
формата – “магазины у дома” – под названием "АТБ-express". Магазин площадью около 500
кв.м. заработал в Запорожье на правом берегу Днепра недалеко от парка Журналистов по
ул. Ладожская 26 (микрорайон Бородинский). “Эта концепция разработана для городских
спальных районов”, – поясняли в корпорации. Планировалось, что тестирование нового
формата будет проходить до конца 2018 года, после чего АТБ примет решение “о
внедрении новой концепции в существующую практику развития сети”. Но после открытия
первого магазина никаких заявлений о дальнейших планах по "АТБ-express" со стороны
АТБ сделано не было. Retailers обратился в пресс-службу корпорации, чтобы узнать о
результатах работы магазина в Запорожье и принято ли решение о развитии формата
“магазины у дома”. В июне и сентябре этого года было открыто два "АТБ-express" в Днепре
по ул. Новокодацкая,1 и ул. Казакевича,5 соответственно, рассказали в АТБ. “Ежедневно
экспериментальные магазины "АТБ-express" посещают более 3 500 человек. На данном
этапе эксперимент показывает положительную динамику, однако окончательное решение
о масштабном внедрении концепции "АТБ-Express" в практику развития торговой сети
"АТБ" еще не принято", – отметили в пресс-службе корпорации. ...
Читать полностью (фото) >>>
По материалам retailers.ua
На Лівобережці відкривають величезний фуд-мол
із ринком і ресторанами
17.09.2019

Фуршет с начала года обновил 11 магазинов и
планирует реновацию других
11.09.2019

Проанализировав предпочтения и потребности современных
покупателей, руководство Фуршет начало постепенную реорганизацию
сети. Об этом сообщает портал allretail.ua
В течение 2019 Фуршет продолжал обновление магазинов г. Фастов; г. Винница; г.
Коростышев; г. Киев, ул. Кибальчича, 11а; г. Киев, ул. Вершигоры, 1; г. Киев, ул. Ярославская,
56 а; г. Киев, ул. Вышгородская, 21; г. Киев, ул. Бориспольская, 9; г. Киев, ул. Братиславская
14 б; г. Полтава; г. Ирпень. «Мы понимаем потребности наших покупателей и стараемся
соответствовать современным стандартам обслуживания, регламентирующих такие
условия, как доступная парковка, удобный вход; комфортное освещение торговых залов;
контролируемый температурный режим в помещении; свободный проход с тележками
между рядами», — заявляют в сети. В рамках обновления в магазинах Фуршет было
осуществлено много изменений: для более удобного совершения покупок была введена
новая система выкладки товаров на полках, которая также учитывает все стандарты
мерчендайзинга. Покупателям магазинов Фуршет не нужно обладать «гимнастическими»
способностями, чтобы достать нужный товар; была проведена частичная замена
оборудования на каждом из обновленных магазинов; понятная ориентация категорий,
приветливый персонал, широкий выбор сопутствующих товаров позволяют быстро
приобрести все необходимое. А оперативное обслуживание на кассе дополнено
современными терминалами. Для покупателей сеть подготовила более 15 000
наименований различных товаров: от хлебобулочных изделий до эксклюзивных
деликатесов. Обладая собственными современными мясоперерабатывающими, рыбными,
кондитерскими цехами, пекарнями, Фуршет ежедневно по выгодной цене предлагает
потребителям самую свежую продукцию. Все товары соответствуют установленным
санитарным нормам и правилам.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ГК "Баядера Групп", одна из крупнейших алкогольных компаний на
украинском рынке, запускает сеть собственных алкогольных магазинов
Wine Wine by Winehouse. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно пресс-релизу компании, в течение трех лет компания планирует открыть в
Киеве до 10 оптовых магазинов по продаже вина и крепких напитков в формате wholesales,
а уже потом создать сеть в городах-миллионниках. В компании отметили, что данное
бизнес-решение было принято в связи с изменением потребительского поведения на
рынке. "Мы предлагаем покупателям формировать запасы алкоголя дома, как это делается
с продуктами или бытовой химией. Украинские потребители к этому уже готовы: об этом
свидетельствуют, например, успешные акции "1+1" или кейсовые продажи вина. К оптовым
закупкам и созданию домашних запасов будут побуждать ценовые предложения магазина",
- цитирует пресс-служба директора по развитию "Баядера Групп" Евгения Шаталова. В
"Баядера Групп" считают, что потенциально аудиторией оптовых закупок также является
сегмент в2в, однако львиную долю будут составлять конечные потребители. По
информации компании, следующим этапом станет развитие образовательной программы
Wine Wine. Вскоре на территории магазина начнет функционировать дегустационная
комната, а впоследствии и винный бар. Кроме того, компания готовятся к запуску онлайн
магазина и службы доставки. "Баядера Групп" создана в 1991 г. Ее владельцами являются
Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Компания объединяет профильные активы в
алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и собственное производство ликероводочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков, а также является
эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине. Основные торговые
марки – "Перша Гильдия", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo и др.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

У Києві планують відкрити Food Center – фуд-мол, у якому можна буде
купити свіжі фермерські продукти харчування, а також смачно поїсти в
ресторанах дегустаційної зони.
Food Center планують відкрити у приміщенні колишньої овочевої бази на лівому
березі Дніпра. Відкриття має відбутися навесні 2020 року. Відповідаючи на запитання, чим
новий фуд-мол відрізнятиметься від Столичного або Бесарабського ринків, засновники
Food Center зауважили, що в першу чергу йдеться про масштаб території. «Територія
овочевої бази складає 17 тисяч квадратних метрів. Цей простір ми плануємо
трансформувати під сучасний фуд-мол, який міститиме кілька абсолютно різних за
концепцією павільйонів», – розповідають автори концепту. Усього в новому фуд-молі буде
п’ять павільйонів. У павільйоні Sea hall розмістять найбільший ринок морепродуктів в
Україні. Оформити його планують у стилістиці японського портового ринку, у найкращих
традиціях кіберпанку. У павільйоні Main hall будуть представлені м’ясо, сири, молочні
продукти, бакалія та борошняні вироби. Також тут розмістять дегустаційні зони та
додаткові активності. Fresh hall надасть великий вибір фруктів й овочів. «Головна ідея
цього павільйону – показати свіжість і зародження нового», – кажуть автори концепту. В
основу інтер’єру дизайнери поклали сюрреалізм і манеру Сальвадора Далі. У павільйоні
Color hall, який оформлять у бежевих тонах, можна буде знайти всю палітру прянощів і
солодощів. А у World hall представлять імпортні продукти. Творці Food Center хочуть
відмовитися від стереотипів, пов’язаних із класичними образами країн, і створити
павільйон, що поєднає різні культури та національності. «У всіх павільйонах будуть і
продукти, і ресторани. Кожен матиме свої власні фішки, – кажуть організатори проекту
Food Center. – Наприклад, у рибному павільйоні ми плануємо відкрити ресторан, у якому
кухня буде розміщена прямо всередині залу. Тобто на очах у гостей готуватимуть рибу, яку
вони щойно вибрали на прилавку». За словами авторів проекту, відвідувачі Food Center
матимуть доступ «до 200 абсолютно різних постачальників продуктів харчування з усього
світу». Наразі команда проекту вже веде переговори з партнерами, які розмістять торгові
точки на території Food Center.
Читати повністю >>>
За матеріалами eda.bit.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

Досвід Космо: як змінювалися бізнеспроцеси компанії
Сеть Eva в два раза превышает ближайшего конкурента
по количеству точек. Как ей это удалось?
05.09.2019

Несколько лет подряд сеть парфюмерии и косметики Eva с большим
отрывом лидирует на рынке drogerie. Сейчас по количеству точек она в два
раза превышает ближайшего конкурента.
Участники рынка говорят, что такое экстенсивное развитие связано с тем, как сеть
себя позиционирует. “Всегда выгодно” – слоган Eva, а чтобы обеспечить доступные цены,
количество точек необходимо наращивать. В сети Watsons, которая занимает второе место,
ранее отмечали, что с нынешней экономикой и потребительскими настроениями они не
хотят гнаться за долей рынка. Результаты I полугодия 2019 года по количеству открытых
точек ТОП-5 сетей drogerie ничем не примечательны. В них нет ничего, чтобы выбилось из
результатов последних лет. Возможно, некоторые игроки снизили темпы открытия и
только. Eva занимает первую строчку последние несколько лет, с 2015 года ежегодно
открывая в среднем 144 магазина, что составляет 40% от общего показателя (GT Partners
Ukraine мониторит 21 сеть drogerie). Основной рост сети пришелся на второй кризис – то
время, когда остальные крупные участники рынка развивались менее активно. Eva
развивается не только органическим путем, она занимает места ушедших с рынка сетей.
Последний пример – это сеть “Чистый дом”. По данным участников рынка, Eva также вела
переговоры с сетью “Лотос”, чтобы занять ее магазины. СEO сети Watsons в Украине Томаш
Вроблевски в начале прошлого года в интервью Retailers отмечал, что есть разница между
подходами международных игроков и внутренними подходами локальных сетей. “В
Украине с ее нынешней экономикой и потребительскими настроениями мы точно не хотим
гнаться за долей рынка. Если все будут играть в гонку за долей рынка, то долго это не
протянется. Чем могут закончиться такие гонки – видно из международного опыта”, –
пояснял он. В прошлом году Сергей Бартощук говорил, что сеть “Космо” сфокусировалось
на эффективности действующих магазинов. Так как из-за высокой конкуренции на рынке
Киева, где сконцентрирована значительная часть “Космо”, эффективность открытия
магазинов гораздо ниже, чем несколько лет назад. Партнер в Atlas Advisors Алексей
Ращупкин говорит, что Eva – одна из немногих сетей, которая растет, пытается получить
экономию на масштабе и увеличить bargain power (рыночная позиция, – Ред.). Ранее
председатель наблюдательного правления сети “Космо” Сергей Бартощук заявлял, что, по
его мнению, сеть Eva выбрала стратегию дискаунтера. “Такая стратегия требует активного
развития, ведь в ней трудно демонстрировать рост, если не открывать много новых
торговых точек”, – отмечал он. Один из топ-менеджеров сети drogerie, попросивший об
анонимности, отмечал Retailers, что ему не совсем понятно, как при формате "дискаунтер"
Eva перебивает площадки у других игроков, предлагая цену выше. Одним из источников
финансирования для сети является ее прибыль, отмечают эксперты. “У них достаточно
высокая структура private label. У таких товаров более высокая маржинальностью по
сравнению с другими товарами. За счет этого, в том числе, они могут позволить себе расти”,
– говорит Ращупкин. По собственным данным, в начале 2018 года каждый третий товар,
который продавался в сети Eva, приходился на товар private label. Eva планирует увеличить
сеть до 1000 торговых точек в ближайший год. Чтобы “догнать” Eva, остальные участники
должны консолидировать свои усилия, говорит Алексей Ращупкин. “Например, если бы
Prostor, "Космо” или Watsons объединились, они смогли бы конкурировать с Eva”, – считает
эксперт. Осенью прошлого года в "Космо" заявили, что ведут переговоры о слиянии с
крупными и мелкими игроками. Это заявление последовало за сообщением издания
"Нового времени", которое со ссылкой на источники написало, что собственники Prostor
ведут переговоры с "Космо" о его покупке. Получить комментарий в Eva не удалось, на
момент выхода материала в компании на запрос Retailers не ответили.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам retailers.ua
В EVA опровергли сделки с сетями "ЛОТОС",
"Астера" и "Чистый дом"
12.09.2019

Спустя месяц после появления на отраслевых СМИ информации о
возможном поглощении дрогери-оператором EVA магазинов сети "ЛОТОС",
ООО "РУШ" (управляет сетью EVA) отреагировала на этот счет.
По данным пресс-службы EVA, речь здесь идет не о полноценном поглощении. "EVA
активно работает над расширением сети путем увеличения количества оффлайн-магазинов, а также выходом на e-commers площадки, что в будущем позволит удовлетворить
потребителей всей Украины. Усилия компании сосредоточены не на поглощении, а на
органическом развитии собственной сети - поиске наиболее выгодных локаций для аренды
помещений", - говорится в релизе, текстом которого располагает All Retail. В то же время, в
ООО "РУШ" не отрицают факт интереса к объектам, где ранее работали магазины "ЛОТОС".
"EVA провела переговоры с собственниками помещений разных сетей розничной торговли
относительно аренды помещений, в том числе и в отношении аренды объектов, в которых
расположены магазины «ЛОТОС». В результате было принято решение об аренде
некоторых помещений, которые занимала вышеупомянутая сеть", - утверждают в прессслужбе EVA. Не считают поглощением в ООО "РУШ" и недавние открытия магазинов EVA на
месте объектов сетей "Астера" и "Чистый дом". …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Brocard відкрив оновлений магазин
в ТРЦ Dream Town
16.09.2019

Оновлений магазин одного з лідерів парфумерного ринку України
змінив місце розташування, дизайн, конфігурацію і став одним із найбільш
просторих та технологічних об’єктів мережі.
Як повідомила RAU прес-служба мережі Brocard, торговельна точка площею більш
ніж 570 кв. м розпочала роботу 15 вересня. Оновлений магазин відрізняє стильний
інноваційний дизайн, а яскраві led-панелі привертають увагу і допомагають клієнтам
мережі краще орієнтуватися в світі косметики й парфумерії. Рекламні ролики провідних
світових брендів, промо новинок, інформація про акції, конкурси і спеціальні пропозиції
мережі – все це у відео-форматі тепер доступно клієнтам оновленого магазину. Також тут
працює мейкап-станція, де проходять тематичні сесії візажу, клієнтські дні за участю
експертів б’юті-сфери та спеціальними пропозиціями, презентації новинок і уроки макіяжу
від провідних візажистів мережі. Особливої уваги заслуговує зал нішевої парфумерії – його
відрізняє новий дизайн. Незмінними ж залишаються індивідуальні консультації експертів
та портфоліо з 70 кращих нішевих домів. «Brocard у ТРЦ Dream Town завжди був одним із
найбільш відвідуваних магазинів мережі, і ми вирішили зробити клієнтський досвід його
відвідувачів винятковим. Тепер улюблений магазин зустрічає гостей розширеним
асортиментом косметики та парфумерії – більше 200 брендів, традиційним зручним
зонуванням та яскравим дизайном – настільки незвичайним, що перетворює його на
справжній арт-об’єкт», – прокоментувала директор зі стратегічного розвитку компанії
Брокард-Україна Олена Лада. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Генеральний директор мережі магазинів і аптек Космо Георгій Шейко
про правильну відбудову бізнес-процесів, теорію обмежень систем (ТОС) і
мотивацію персоналу.
Георгія Шейко запросили в ТОВ «Суматра ЛТД» в 2010 році. Внутрішні реформи
нового директора змінили бізнес-модель компанії і значно збільшили її прибуток.
Leadership Journey підготував матеріал про те, якими методами міняли компанію. RAU
публікує ключові тези.
Про роль штатного розкладу в успішному бізнесі. Чи не головною причиною
низького прибутку Космо в 2010 році була катастрофічна нестача персоналу: штат був
заповнений лише на 56%. Багато фармацевтів, будучи студентами, поєднували роботу і
навчання – і в компанії вирішили скласти графік їх сесій. Півтора місяці пішло на те, щоб
зібрати інформацію, хто і коли йде в навчальну відпустку. Зробили графіки по кожному
фармацевту, але поставили умову: сесія сесією, але при цьому в місяць потрібно
відпрацювати як мінімум 176 годин. Паралельно провели ротацію частини персоналу аптек
таким чином, щоб люди працювали ближче до дому. Таким чином, до кінця 2010-го
штатний розпис аптек «Суматра ЛТД» було укомплектовано на 90%.
Про індивідуальні продажі. У 2010 була запущена маркетингова акція «Ліки за
низькими цінами». Виручка дуже швидко пішла вгору. Однак потім темп сповільнився, що
не в останню чергу було пов’язано зі стабілізацією фармацевтичного ринку в країні. У
компанії шукали шляхи для подальшого розвитку. В ході проведеного дослідження
з’ясувалося, що далеко не завжди відвідувач аптеки йде з потрібним ліками – буває, не
влаштовує ціна або виробник препарата. І тоді в компанії вирішили ввести фармацевтичну
опіку – так звану відповідальність перед пацієнтом за результат лікування. При відпуску
рецептурних препаратів фармацевт повинен звірити дозу, режим прийому і пояснити
покупцеві всі особливості і можливі побічні ефекти конкретних ліків. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Топ-5 мереж України, що продають товари
для краси та здоров’я
20.09.2019

EVA відкриває магазинів більше, ніж п’ять найближчих конкурентів
разом, Watsons скорочує кількість магазинів, а пріоритетним регіоном
розвитку мереж стала Південна Україна.
Дослідницька компанія GT Partners Ukraine представила черговий звіт, присвячений
ключовим тенденціям розвитку вітчизняного сегмента товарів для краси та здоров’я за
перші шість місяців 2019 року. І навіть побіжний аналіз документа показує, що якщо ще
недавно можна було говорити про «велику трійцю» drogerie-мереж в Україні, то зараз
класифікація змінилася. Є безперечний лідер – Лінія магазинів EVA, що перевершує за
кількістю торговельних точок найближчого конкурента вдвічі. Є дві компанії другого
ешелону – Watsons і Prostor – які також за кількістю магазинів випереджають інших
мінімум у два рази. І є «всі інші» – оператори, досить великі за мірками сегмента, але які
безнадійно поступаються першій трійці.
Самотність лідера. З кожним місяців мережа EVA все далі відкривається від інших
гравців цього сегменту ринку за кількістю торговельних точок. За підсумками півріччя, за
даними GT Partners Ukraine, під брендом EVA працювало 854 магазина, що робить її другою
за розміром роздрібною мережею країни. Рітейлер за кількістю поступається лише
всеукраїнської мережі дискаунтерів АТБ, яка на 1 липня 2019 року нараховувала 1022
об’єкти. І це той випадок, коли кількість, у повній відповідності з законами діалектики,
перейшла в якість. За минулий рік виручка компанії перевищила 10,2 млрд грн,
збільшившись в порівнянні з 2017-м на 3,47 млрд грн, а чистий прибуток досяг 344 млн грн
– на 101 млн грн більше, ніж роком раніше. Це дозволило EVA увійти до топ-100 найбільших
компаній України, посівши 96-ту позицію. Показники найближчих конкурентів помітно
гірше – як у кількісному відношенні, так і за фінансовими результатами. Причому EVA явно
має намір не зупинятися на досягнутому, і, при збереженні темпів зростання мережі, вже в
наступному році цілком може подолати психологічну позначку в 1000 працюючих
магазинів. Так, за перше півріччя 2019 року компанія відкрила 88 магазинів – в два з гаком
рази більше, ніж п’ять найближчих переслідувачів разом узяті! Вражаюче досягнення, яке
підтверджує, що прямих конкурентів у EVA на внутрішньому ринку немає і не
передбачається. Просто в силу масштабів мережі та набраної швидкості розвитку бізнесу.
Варто зазначити, що за січень-червень поточного року друга за темпами відкриття нових
торгових точок компанія – Plus market – ввела в експлуатацію всього 15 об’єктів – майже в
шість разів менше, ніж лідер ринку. Розрив з кожним місяцем все зростає.
Південно-західний вектор. Якщо аналізувати географію відкриттів, то нескладно
помітити, що пріоритетом для рітейлерів сегмента «товари для краси та здоров’я» стала
Південна і Західна Україна. Більше половини всіх нових магазинів почали роботу саме в цих
регіонах. Директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля зазначає, що
Південна Україна стала лідером в першу чергу через те, що EVA відкрила в цей період цілий
ряд своїх магазинів на місці об’єктів мережі «Чистий дім». Західна ж частина нашої країни
вже пару років як активно освоюється торговими мережами національного масштабу.
Раніше основна частина магазинів належала регіональним або локальним операторам, а
зараз великі гравці ринку починають активно тіснити своїх «молодших колег»,
відкриваючи нові торгові точки, привносячи новий споживчий досвід і виводячи
західноукраїнський рітейл на новий рівень ведення бізнесу.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua
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Власниця проекту UAre Fashion: як не варто
відкривати свій перший магазин

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES)
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Компания "Спортмастер" выводит на рынок Украины
сеть магазинов Funday
29.08.2019

Компания ведет переговоры с крупными ТРЦ во всех городахмиллионниках,
рассказала
руководитель
департамента
торговой
недвижимости Cushman&Wakefield в Украине Анна Марсова.
По данным консалтеров, ритейлера интересуют площадки на 700 – 1 000 кв.м.
Funday может начать работу в Украине уже осенью, говорит Анна Марсова. В JLL отмечали,
что в этом году возможно открытие Funday. В то же время в Colliers International и UTG
говорят, что бренд выйдет на рынок в 2020 году. “Спортмастер” начал развивать Funday
осенью 2013 года. Сейчас в сеть входит, по собственным данным, более 130 магазинов в
России. Ритейлер позиционирует себя как доступная одежда для молодой семьи на каждый
день. Перед открытием сети издание “Коммерсант” писало, что на женскую одежду
придется 50%, на мужскую и детскую по 20%, остальное – аксессуары. Тогда же один из
менеджеров брокера торговой недвижимости рассказал “Коммерсанту”, что товары Funday
будут дешевле на 20%, чем в сети одежды O'Stin, которую также развивает "Спортмастер". ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Яких помилок допустилася засновниця проекту UAre Fashion при
відкритті власного магазину українських брендів, і чому офлайнова торгова
точка стала причиною «смерті» проекту з п’ятирічною історією.
Негативний досвід, який призводить до закриття окремих магазинів або навіть
цілих бізнесів – історія завжди цікава і повчальна. Але більшість підприємців вкрай неохоче
розповідають про свої невдачі, їх причини і зроблені висновки. Тим цікавіше, коли
знаходиться людина, готова критично оцінювати власні рішення і промахи, ділитися
досвідом і не приховуючи розповісти про факапи. Магазин українських брендів UAre
Fashion відкрився в ТЦ Променада Центр навесні 2019 року. І вже ліквідовано. Продюсер
проекту Камілла Костенко розповіла RAU: які особливості ведення рітейл-бізнесу потрібно
врахувати при відкритті магазину в торговому центрі і як уникнути банальних помилок.
Проект UAre Fashion я запустила в 2014 році. Він починався з fashion-маркетів в київському
ТРЦ SkyMall, де я виставляла українські бренди одягу, взуття, аксесуарів. Пізніше маркети
еволюціонували в проект підтримки українських дизайнерів UAre Fashion. Це вже потім, в
квітні 2015 року, Всі.Свої провели свій перший ярмарок на вулиці Десятинна. На той момент
у мене вже була ідея піти далі і запустити маркетплейс, де вбрання від українських
дизайнерів могли б продаватися на постійній основі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА)

Decathlon открывает второй
магазин в Украине
10.09.2019

В начале ноября 2019 года международная сеть магазинов товаров
для спорта Decathlon, входящая во французский Auchan Holding, откроет
второй магазин в Киеве. Об этом пишет commercialproperty.ua
Торговая точка разместится на территории гипермаркета Auchan рядом со
столичным торгово-развлекательным центром Lavina Mall. Ее площадь составит 3000 кв. м.
Первый магазин Decathlon открыт в 1976 году во Франции. В настоящее время бренд
насчитывает более 1500 магазинов в 56 странах мира. Первая торговая точка Decathlon в
Украине начала работу 23 марта 2019 года в первой очереди «Ритейл Парк Петровка», ее
площадь составила 2500 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
CEO LC Waikiki призначено Олексія Гришка, а
Ярема Івахів очолив LPP Україна
13.09.2019

Раніше Олексій займав посаду регіонального директора по Україні
турецького бренду одягу LC Waikiki. Олексій Гришко, він призначений на
посаду генерального директора LC Waikiki Україна з 1 вересня 2019 року.
Перед новим керівником поставлені досить амбітні завдання: агресивна експансія в
офлайні та виведення компаніі на позицію безумовного лідера ринку в сегменті; відкриття
в містах з населенням більше 100 000 мешканців; автоматизація та вдосконалення операційних процесів; відкриття нової лінійки магазинів “LCW Dream Store”; розвиток онлайнбізнесу. Олексій має більш ніж 12-річний досвід роботи у fashion-рітейлі: з 2007 по 2013 р.
працював у Marks&Spencer на різних позиціях, включаючи посаду керуючого флагманським
магазином. До команди LC Waikiki приєднався на самому початку шляху бренду в Україні – в
лютому 2013 р., очоливши перший магазин рітейлера в країні. В 2014 році працював у
головному офісі компанії в Стамбулі на позиції операційного супервайзера, відповідаючи за
міжнародний бізнес в десятках країн. З 2014 по 2016 роки – займався запуском бренду в
Білорусі, де відкрив більше десяти магазинів, займаючи посаду регіонального директора. З
2016 р. – регіональний директор в Україні. Наразі посада регіонального директора поки що
вакантна, але вже розпочато процес як внутрішнього так і зовнішнього пошуку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Эко и спорт: как выглядит H&M в новой
концепции в ТРЦ River Mall
14.09.2019

H&M Sport, игровые автоматы, коллекция из переработанных PETбутылок и новая для Украины эко-концепция, — чем еще может удивить
двухэтажный магазин H&M в ТРЦ River Mall.
С открытия двух первых в Украине H&M прошел год. Несмотря на различные слухи о
возможном появления шведского ритейлера в регионах, — в частности, некоторое время
назад на рынке говорили о возможном появлении H&M в торгово-развлекательных
центрах Караван в Харькове и Днепре, — реальными проектами они так и не стали.
Стабильным за год осталось одно — обещанный еще в ноябре прошлого года магазин в
тогда еще строящемся ТРЦ River Mall на Днепровской набережной в Киеве. И 12 сентября
долгожданное открытие произошло. Как проходило событие и какие особенности
выделяют новый торговый объект H&M в Киеве — в фоторепортаже RAU. Новый H&M
разместился на двух этажах ТРЦ River Mall и занял площадь 2900 кв. м. Без сюрпризов не
обошлось: в этот раз ритейлер решил удивить покупателей обновленным интерьером,
тестовую версию которой впервые запустили два года назад в Стокгольме. В частности,
новая концепция предусматривает теплые оттенки стен и торгового оборудования, и
отличается эко-направленностью. «Если магазины в Lavina Mall и SkyMall у нас в более
холодных оттенках, то здесь можно увидеть много деревянных элементов, цветы и лаунжзоны», — рассказала PR & Marketing Manager H&M Украина Ольга Олейник. …
Читать полностью (фоторепортаж) >>>
По материалам rau.ua

Гендиректором MOYO став співзасновник
Repka.ua Валентин Івакін
03.09.2019

Мережу магазинів MOYO тепер очолюватиме співзасновник інтернетгіпермаркету Repka.ua, який входить в топ e-commerce проектів України –
Валентин Івакін. Про це пише investory.news
Зміна CEO пов’язана із завершенням у серпні контракту з Андрієм Барашенко, який
керував компанією з 2017 року, повідомляє RAU, посилаючись на прес-службу MOYO.
Зазначається, що зміни в керівництві спрямовані на посилення ключових компетенцій
MOYO. “Компанія продовжуватиме продавати виключно офіційну техніку та електроніку з
повним дотриманням українського законодавства”, – йдеться у повідомленні. До приходу в
MOYO.ua Андрій Барашенко керував запуском Lamoda в Республіці Білорусь. “Серед його
завдань на посаді СЕО мережі MOYO.ua була розробка стратегії компанії на п’ять років,
чіткіше позиціонування бренду, отримання більшої ролі на ринку споживчої електроніки та
інше”, – пише видання. Зазначається, що у 2019 році ритейлер має намір продовжувати
розширення та реформатування магазинів мережі. “Так, найближчим часом планується
відкриття шести нових магазинів. За даними офіційного сайту MOYO наразі мережа
об’єднує 49 торгових об’єктів, а також інтернет-магазин”, – повідомили у компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Бамбізов: для "Фокстрот" донараховані податкові
зобов’язання на 645 млн грн
04.09.2019

Податківці донарахували для мережі магазинів "Фокстрот" 645 млн
грн зобов`язань, заявив під час зустрічі з журналістами глава Офісу
великих платників податків ДФС Євген Бамбізов, пише liga.net.
За його словами, рітейлер занижував базу оподаткування, включаючи у вартість
товарів додаткові послуги, які не оподатковуються ПДВ (наприклад, страхування).
"Працювали так по всій мережі. Тепер Офіс великих платників податків планує перевірку
інших великих рітейлерів", - підкреслив він. У "Фокстроті" заявили, що поки не отримували
офіційних повідомлень про донарахування податків. "Фокстрот" працює виключно в
правовому полі і є найбільшим платником податків в галузі. Щорічно компанії мережі
"Фокстрот" збільшують кількість податкових виплат на 20-30%. Раніше Офіс великих
платників податків виставляв рітейлерам донарахування, які ми оскаржували в судах.
Якими будуть дії в цей раз, визначимося, як тільки побачимо офіційні документи від ДПС
України", - наголошується в прес-релізі рітейлера, констатує liga.net.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE)

JYSK в Україні відкриє близько
сотні магазинів
10.09.2019

Компанія ЮСК-Україна, представник мережі супермаркетів товарів
для дому JYSK (Данія), планує відкрити до 100 магазинів до кінця 2023 року.
Про це повідомляє видання НВ Бізнес.
За словами Євгена Іваниці, виконавчого директора JYSK в Україні, протягом 2019 і
2020 років компанія має намір відкрити по 12 нових магазинів. Також він додав, що у
2018/2019 фінансовому році (вересень 2018 — серпень 2019) товарообіг ЮСК-Україна
склав 2 млрд грн. “При цьому приріст продажів за даний період склав 45%, у порівнянні з
2017/2018 фінансовим роком”, – йдеться у повідомленні. ЮСК-Україна – представник однієї
з найбільших у Північній, Центральній та Східній Європі мережі супермаркетів товарів для
дому JYSK. Станом на поточний момент в Україні працює 55 магазинів JYSK.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Кипрская компания хочет приобрести
сеть Люксоптика

Онлайн-магазин Zara в Украине
откроется в сентябре
16.09.2019

Онлайн-магазин Zara запустится в Украине в сентябре, рассказал
корреспонденту Retailers кассир магазина, который работает в столичном
ТРЦ Lavina Mall. Об этом пишет портал retailers.ua
Он также добавил, что доставка будет осуществляться со складов в Украине. Также
корреспондент Retailers увидел в городе покупателя с пакетом из Zara, с надписью "Zara
приглашает вас на запуск онлайн магазина в сентябре на zara.com". О том, что Zara
собирается запускать онлайн-продажи в Украине, стало известно в начале сентября. Об
этом ритейлер сообщил в своем приложении: "Привіт, Україно! Купуй онлайн скоро". В
начале осени прошлого года Inditex, который владеет брендом Zara, объявил, что к 2020
году вещи всех его брендов будут продаваться онлайн по всему миру, включая рынки, где
ритейлер не имеет физических магазинов. В Украине работают все бренды, входящие в
группу: Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterqüe.
Всего в стране работает 65 магазинов Inditex.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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11.09.2019

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение возможного
приобретения кипрской компанией OH Holding Limited доли в уставном
капитале украинской сети Люксоптика Холдинг
В сообщении АМКУ указывается, что «начато рассмотрение дела о концентрации
№126-25/21-19-ЕКк в виде приобретения компанией “OH Holding Limited” (Никосия, Кипр)
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Люксоптика
Холдинг” (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления общества». Сеть “Люксоптика”, основанная в 1994 г. предоставляет комплекс
услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции, изготовлению/ремонту очков.
Сеть объединяет более 100 оптик по всей Украине. Долями в сети “Люксоптика” владеют
семьи Бориса Ложкина и его супруги. Так, доля в одной из материнских структур сети, ООО
“Люксоптика холдинг”, принадлежит матери Бориса Ложкина, а доля в другой структуре,
ЧАО “Медтехника” – теще Ложкина. Партнерами семьи Ложкина в этом бизнесе на протяжении многих лет являются харьковский бизнесмен Олег Калашников и Валерий Девко.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.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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 DIY & BUILD MARKET

Мережа «Епіцентр» відкриває 55-й ТЦ
в м. Ковель

Теперь кофейни: Roshen запустил
новое направление бизнеса

06.09.2019

06.09.2019

Національна мережа «Епіцентр К» відкриває 55 торговельний центр –
у місті Ковель (Волинська область). Водночас, це вже шостий торговельний
центр, який компанія відкрила у 2019 р.
Він буде розташований на вул. Володимирській, 135А в Ковелі, на території
колишньої військової частини. «Завдяки появі ТЦ «Епіцентр» буде створено 56 нових
робочих місць, а місцевий бюджет отримає щорічно 1,3 млн грн додаткових надходжень», –
сказано в повідомленні компанії. Додамо, що площа нового об'єкту в Ковелі становить 4783
кв. м. Таким чином, він є вже другим торговельним центром «Епіцентр» малого формату у
Волинській області. Нагадаємо, ТЦ у Нововолинську було відкрито 10 серпня 2019 року.
Також великий ТЦ «Епіцентр» площею 20 500 кв. м працює в Луцьку. За словами заступника
генерального директора компанії Володимира Гончарова, будівництво та відкриття
торговельних центрів малих форматів (4000-6000 кв. м) в районних центрах та невеликих
містах обласного підпорядкування – стратегія компанії «Епіцентр», мета якої – надати
доступ українським споживачам в усіх курточках України до сучасного торговельного
обслуговування європейського рівня.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

Кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко выходит в
сегмент HoReCa. В начале сентября компания открыла первую кофейню, в
которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы.
Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе корпорации. Кофейня под
названием Nice On Cafe открыта на базе первого фирменного магазина корпорации вблизи
Киевской фабрики Рошен на Проспекте Науки. Инвестиции в проект не разглашаются. О
планах развития этого направления в компании пока не рассказывают. Новому бизнесу
Roshen придется конкурировать с заведениями "Киехлеба", сети "Аромакава" и другими. В
компании рассказали, что новый формат фирменного магазина с кафе запущен в рамках
проекта реконструкции Roshen Plaza. Также уточнили, что кафе будет только по адресу
проспект Науки, 1. Ранее в интервью LIGA.net президент Roshen Вячеслав Москалевский
заявлял о намерении сделать из магазинов кафе-кондитерские, но от этой идеи
впоследствии отказался, заявив, что это не его история.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Эпицентр открыл ТЦ нового формата
в Луцке

Бум на київському ресторанному ринку завершився. За 8 міс. у Києві
закрилося близько 50 ресторанів і їх кількість скоротилася до 1,6 тис. Про це
розповіла гендиректор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.
Наприклад, в цьому році перестали працювати ресторан Город, Must, Al Faro і мережа
Козирна карта. Клієнти не готові ходити частіше в ресторани, а конкуренцію їм складає
Дмитро Борисов, який відкриває заклади зі стравами по 1 євро.
Продати вдається не всім. Ресторанний ринок Києва активно розвивався рік-два
тому, коли в столиці з’явилося близько 120 нових закладів. Зараз же спостерігається прямо
протилежна тенденція. Приблизно половина нових ресторанів працює добре, а чверть явно збиткові, розповідає співвласник мереж Mafia, Casta, ресторану BAO Тарас Середюк. Їх
власники спершу намагаються продати заклад. «У цьому році до нас надходить в два рази
більше пропозицій купити ресторан, обладнання або увійти в долю в порівнянні з минулим
роком», - говорить він. Але якщо бажаючих немає - змушені закривати свої об'єкти і розпродавати обладнання. «Приблизно 80-90% ресторанів, які виставлені на продаж, закриваються. Власники не хочуть поступатися в ціні. Наприклад, я рекомендувала одному з власників
продати кафе за $25 тис., але він хотів $50 і не менше. І який результат? Він змушений був
закрити свій заклад і не отримав за нього ні копійки», - говорить Ольга Насонова.
Беляш, пончик, шаурма. Smart casual тренд. Гостей на всіх рестораторів не
вистачає - це одна з головних причин закриття закладів. Цього року середній чек виріс на
10-20%, але це не означає, що ресторани стали більше заробляти, говорить співвласник
мережі ресторанів Pastateca Максим Храмов. «Собівартість страв і напоїв підвищується, і ми
змушені реагувати», - говорить він. У цьому році на 30% зросли заробітні плати персоналу.
Наприклад, кухар-початківець може розраховувати на зарплату в 700 грн, а з досвідом
роботи - в 1 тис. грн за зміну, додає Тарас Середюк. «Вартість оренди приміщень зростає.
Тому зараз прибутковість ресторанного бізнесу набагато нижче 30%», - говорить він.
Споживачі не стали відвідувати частіше навіть заклади вищої цінової категорії. Але головна
причина - це жорстка конкуренція і вплив на місцевий ринок ресторатора Дмитра Борисова,
який відкриває недорогі заклади зі стравами по €1. «Створення smart casual ресторанів з
гастрономічними і цікавими стравами, але з демократичним цінником і системою швидкого
обслуговування - один з найгарячіших світових трендів. Коли ми відкрили перший „Білий
Налив“, вже на другий день роботи на Хрещатику ми досягли позначки в 1 тис. гостей на
день. По суті ми „привели“ до ресторану навіть тих людей, хто взагалі не ходив у кафе і
бари, тому що їм здавалося, що там дорого», - розповідає Борисов. За його словами, за рік
сегмент був розширений до 5 різних форматів: крім «Білого Наливу», відкрили бургерну
DOGZ & BURGERZ, Сіфуд-бари Mushlya Bar, БПШ (біляш, пончик, шаурма) і VarenykyNOW з
сучасним українським стріт-фудом. В середньому, кожне таке місце в день приймає від 500
до 2000 гостей залежно від міста і локації. Посилення конкуренції змусить рестораторів
шукати способи повідомити клієнту про те, чому продукт більш високої якості коштує
дорожче. «Тепер споживачам потрібно розповідати, чому хот-дог у Діми Борисова коштує
29 грн, а в ресторані вуличної їжі - 79 грн. Це абсолютно різні за якістю продукти», говорить Максим Храмов. Восени може відбутися друга хвиля закриттів…
Читати повністю >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua
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В обновленном торговом центре Эпицентр в Луцке появились новые
отделы, магазины и кассы самообслуживания. Об этом сообщает служба
новостей портала allretail.ua
Эпицентр на ул. Окружной, 37, в Луцке был открыт еще в 2010 году. Сейчас, согласно
общей концепции сети, этот Эпицентр общей площадью 20 500 кв. м был перестроен из
формата гипермаркета в современный торговый центр. Реконструкция длилась почти три
месяца, за это время состоялась масштабная перестройка, был существенно увеличен
ассортимент, появились новые отделы, отдельные салоны и галереи. В частности, магазин
детских товаров и одежды Эпик, зона Military для любителей охоты и рыбалки, а также
новый большой центр техники ЦЕ ТЕ, где можно найти разнообразную бытовую технику,
электронику и гаджеты. Качественно переформатированы и современно оформлены также
традиционные для сети Эпицентр отделы. Например, в Центре мебели, который сейчас
занимает 1500 кв. м, значительно увеличено количество товаров для интерьера. Диваны и
кровати расположены на удобной смотровой площадке. Вскоре заработает опция заказа
проектирования кухни. Существенно расширен ассортимент декора и домашнего текстиля
в центре ДЕКО, увеличен выбор растений и аксессуаров для садоводства в Garden Центр.
Для поклонников спортивного образа жизни в новом Эпицентр открыт отдельный магазин
сети мультибрендовых спортивных товаров Intersport. Ранее спортивный инвентарь, обувь
и одежда занимали в гипермаркете только небольшую площадь в отделе спорттоваров. В
обновленном торговом центре собрано все, что нужно профессионалам и любителям
активного и здорового досуга. Здесь представлены спортивные костюмы, куртки,
кроссовки, формы для тренировок от всемирно известных брендов: New Balance, Adidas,
Puma, Nike, Asics и собственных торговых марок Energetics, Technopro, Pro Touch, Firefly.
Также в магазине можно найти много других спорттоваров различных категорий — от
беговых дорожек и велосипедов до протеиновых батончиков и тонизирующих напитков.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 E-COMMERCE

Сервис доставки продуктов из супермаркета Zakaz
начал работать в Молдове
13.09.2019

С 4 сентября доставка продуктов и товаров из супермаркетов стала
доступна для жителей Кишинева. Компания Zakaz совместно с METRO Cash
& Carry Moldova запустила сервис Zakaz.md в Молдове.
Пользователям доступна услуга как доставки товаров из супермаркета домой, так и
возможность забрать уже собранную корзину из супермаркета METRO по адресу ул. Дачиа,
61. Стоимость товаров через онлайн-сервис Zakaz.md одинакова со стоимостью товаров в
супермаркете. Доступна также возможность оплаты картой, наличными и безналичный
расчет для компаний. Стоимость услуги сборки корзины самовывоза приблизительно $1
(если заказ на самовывоз оплачивается через сайт картой, услуга бесплатна). Доставка по
Кишиневу обойдется приблизительно $2,2. «Для Zakaz.ua выход на этот рынок — это
отличная возможность усовершенствовать все процессы для масштабирования бизнеса в
целом. Учитывая динамику работы в Украине, мы уверены, что уже в ближайшем будущем
большая часть населения Кишинева сможет воспользоваться современным и
качественным сервисом по доставке продуктов из супермаркета METRO», — подчеркнул
CEO Zakaz.ua Андрей Курский. Коммерческий директор Zakaz.ua Евгений Нетреба в свою
очередь отмечает: “Сам процесс открытия проекта в новой стране однозначно сложнее, чем
открытие новой локации с текущими ритейл-партнерами в Украине. В первую очередь —
это очень серьезная юридическая и финансовая проработка деятельности, отличия к
требованиям в операционных процессах и многое другое. Все это состоялось благодаря
кропотливому и долгому подготовительному процессу как с нашей стороны, так и со
стороны партнера.” Zakaz.ua — лидер на рынке доставки продуктов питания в Украине.
Компания предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших
розничных продуктовых сетей Украины: METRO, Auchan, Novus, Fozzy, Megamarket. Zakaz.ua
основана в 2010 году. На сегодняшний момент работает в 8 городах Украины (Киев,
Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Житомир).
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Гості не прийшли: чому київські
ресторани закриваються?

Сеть ресторанов Salateira ищет партнеров для
открытия франшизы в Польше
11.09.2019

Сеть ресторанов Salateira намерена выйти на рынок Польши по
франшизе. Соответствующее рекламное сообщение корреспондент Retailers
увидел в социальной сети Facebook.
"Международная сеть fast-healthy ресторанов Salateira ищет партнеров для открытия
франшизы в Польше", – написано в сообщении. Сейчас единственные рестораны, которые
функционируют за пределами Украины, находятся в Минске (3 заведения). Ранее у Salateira
также работал ресторан в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) и Аликанте (Испания),
однако заведения прекратили работу. Сеть ресторанов Salateira начала работу в 2011 году.
В Украине по состоянию на начало сентября 2019 года работает 13 ресторанов сети, 11 из
которых расположены в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
McDonald's готовит экспансию
в окрестностях Киева
11.09.2019

В скором времени грядет открытие нового ресторана международной
сети фаст-фуда McDonald's в Киевской области. Первый ресторан McDonald's
в г. Белая Церковь будет построен «с нуля».
Он будет расположен по ул. Леваневского, 51 - возле ДК «Росава». По данным Дениса
Гуры, начало строительства заведения состоится после завершения согласования проекта
реконструкции ДК «Росава». Стоит отметить, что это будет третий объект сети McDonald's,
расположенный в Киевской обл. (не считая Киева). Также известно, что еще один ресторан
сети в ближайшее время планируется открыть в Броварах - в составе нового ТЦ по ул.
Киевской. В McDonald's уже происходит набор персонала для обучения в новое заведение:
об этом свидетельствует информация, размещенная на ведущих отечественных интернетсервисах по трудоустройству. ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд" создано в 1995 году. Первое
заведение McDonald's в Украине открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Компанию McDonald's
Corp. (США), которая на сегодня является крупнейшей сетью ресторанов быстрого
обслуживания в мире, основали братья Мак и Дик МакДональд в 1954 году.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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WOG устанавливает на АЗК кофемашины
нового поколения

Сеть Aroma Kava открыла первое заведение в
новом формате Special
13.09.2019

Компания WOG начала устанавливать на АЗК новые современные
кофемашины премиум класса FRANKE А1000. Об этом сообщает служба
новостей портала allretail.ua
Первый этап проекта завершен – 10 интерактивных кофейных аппаратов модели
FRANKE А1000 установлены на пяти наиболее трафиковых автозаправочных комплексах.
Так, сегодня в Киеве уже работают по две кофе-машины на АЗК Изюмская, АЗК Загс и АЗК
на Днепровской набережной 16-Б. Также напитки, приготовленные в новых аппаратах,
можно приобрести на одесской АЗК Нерубайское и во Львове на АЗК Винники. Следующий
этапы приобретения нового кофейного оборудования запланированы на четвертый
квартал 2019 года и первый квартал 2020 года. «WOG занимает принципиальную позицию
в предоставлении высококачественного сервиса по продаже кофе и прохладительных
напитков, поэтому продолжает вкладывать значительные средства в оборудование,
благодаря которому наш клиент получит более качественный и быстрый сервис и сможет
наслаждаться любимыми напитками», - комментирует директор дирекции общественного
питания WOG Пятаков Максим. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сергей Корецкий намерен создать международную
сеть кофеен третьей волны

19.09.2019

Сеть Aroma Kava открыла первую кофейню в новом формате в центре
Киева. Заведение называется Aroma Kava Special и работает круглосуточно,
пишет The Village UA, с ссылкой на Blackfield Coffee.
В отличие от обычных кофеен сети, новый формат предусматривает обслуживание с
официантами и полноценное меню. Кафе расположено в двухэтажном здании рядом с
Главпочтамтом. В заведении можно заказать кофе с собой: заказы принимают на первом
этаже, а других гостей направляют на второй этаж, где есть обслуживание с официантами.
Меню включает в себя основные блюда, завтраки и коктейли. В других заведениях сети
заказ можно сделать на баре, в них отсутствуют официанты. А в меню, кроме кофейных
напитков, есть сладости и сэндвичи. Отметим, сети Aroma Kava и "Франсуа" называют
двумя сильными игроками в сегменте масс-маркет на кофейном рынке. По данным Nielsen,
рынок кофе в Украине в 2018 году вырос на 11% по сравнению с 2017 и составил почти 9,5
млрд грн. По словам экспертов, на развитие культуры пития натурального кофе влияют
потребители. Доля потребления кофе в сегменте HoReCa составляет 15%. Ежегодно в Киеве
столице открывается более двухсот заведений, предлагающих кофе и кофейные напитки.
Но наибольшую долю рынка сбыта внутри страны по-прежнему занимают магазины. За
девять месяцев 2018 года предприятия розничной торговли реализовали кофе на 4 126,81
млн грн. На торговые сети пришлось меньше одной второй от объема — 1 672,64 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

13.09.2019

Бывший CEO группы WOG Сергей Корецкий создал кофейную
компанию IDEALIST и намерен построить международную сеть кофеен
третьей волны под торговой маркой IDEALIST coffee.
По его словам, на данный момент уже функционирует два заведения в аэропортах
«Жуляны» и «Борисполь» (зал отправления внутренних рейсов), а до 15 сентября
ожидается открытие в аэропорту Минска и до 1 октября — в столичном бизнес-центре IQ.
Он также сообщил, что уже есть четкие договоренности еще с двумя аэропортами Украины
и ведутся переговоры с четырьмя европейскими аэропортами. «Наша концепция — кофе
specialty свежей обжарки, здоровая еда и экологичность. Эта ниша пока занимает
небольшой процент рынка в мире, но имеет стабильный рост и огромные перспективы», —
заявил Сергей Корецкий, отметив, что под экологичностью прежде всего подразумевается
максимальный отказ от использования пластика. IDEALIST видит до 50 объектов на первом
этапе, включая Восточную и Западную Европу. По мнению Корецкого, Украина сегодня
задает тренд в кофейной культуре и готова экспортировать свой опыт. «Увидите, об
Украине вскоре заговорят как об одной из ведущих стран в кофейной культуре на всем
континенте. Открывая заведения в Европе, мы возьмем на себя часть этой миссии», —
говорит владелец IDEALIST coffee. На текущий момент компания купила современное
оборудование фирмы GIESEN для обжарки кофе. Параллельно IDEALIST работает над
созданием в Украине первого промышленного комплекса для обжарки зеленого кофе.
«Начали мы с небольшого производства, но одновременно приступили к проектированию
полноценного промышленного завода. Огромный потенциал для продаж мы видим в
системе HoReCa, предоставляя комплексные «кофейные» услуги, ну и конечно
диджитализация и онлайн — без этого в современном мире никуда!» — говорит
С.Корецкий. Как свидетельствует реестр государственного агентства «Укрпатент», с 12
апреля по 7 июня 2019 г. Сергей Корецкий подал в общей сложности семь заявок на
регистрацию различных элементов названия и эскизов эмблемы Idealist Coffee. Сергей
Корецкий ушел с должности генерального директора WOG в октябре 2018 г. после 11 лет
руководства компанией и в общей сложности 20 лет работы в Группе Континиум. В
феврале-апреле 2019 г., по данным ЕГРЮЛ, Корецкий оформил контроль над рядом
компаний, специализирующихся на ресторанном бизнесе, — это ООО «Санеко Трейд»,
«Санеко Групп» и «Санфинити». Сергей Корецкий является основным идеологом развития
«кофейного» бизнеса в сети WOG и за ее пределами — в торговых центрах, аэропортах и
скоростных поездах «Интерсити». На сегодня WOG является крупнейшим продавцом
кофейных напитков и чая среди заправочных сетей. Опыт и практики WOG нашли свое
отражение и в других автозаправочных сетях.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Бренд-шеф ресторану Whisky Corner розповів, коли в
українських ресторанах з’являться зірки Мішлен
18.09.2019

Хороший шеф як генерал в армії: щоб команда працювала злагоджено
і добре, гість був задоволений, а власник ресторану отримував прибуток, на
кухні потрібна жорстка субординація і дисципліна.
«До моменту, як я прийшов сюди, до кухарів ставилися без особливої поваги. У нас не
було і досі немає нормальних освітніх закладів, університетів, коледжів, які правильно б
навчали. Студентам викладають за радянськими стандартами, які давно себе вичерпали.
Повинна бути фундаментальна підготовка, вища школа для кулінарів. Адже наша професія,
як і медицина, пов’язана з ризиками і небезпекою для життя людини. Шеф-кухар повинен
знати теорію, як інгредієнти між собою поєднуються і взаємодіють, попрацювати руками,
отримати досвід. Я працюю шеф-кухарем з 2005 року, але тільки у Whisky Corner виріс, тому
що в мене почали вкладати», — розповідає бренд-шеф ресторану Whisky Corner Олексій
Повторейко. Ресторан у Києві працює з моменту відкриття в 2012 році. Спочатку тут
розташовувалася штаб-квартира поціновувачів віскі, а потім на її базі з’явився
шотландський дім-ресторан Whisky Corner — перший в своєму роді ресторан в Києві. Тут,
без перебільшення, зібрана найбільша колекція преміального віскі в столиці. Власники,
розповідає Повторейко, дуже люблять країну мальовничих пагорбів, зелені і волинки, тому
хотіли перенести її частинку в Україну. Починали з 400 видів міцного напою, зараз в
колекції вже понад 800. Коли ресторан тільки відкрився, авторських страв практично не
було, просто готували шотландську кухню. Але за 8 років вже створили сотні різних страв і
оновили десятки разів меню. «Так сталося, що нам з власниками пощастило знайти одне
одного. Перше знайомство відбулося на кухні, я приготував кілька страв для дегустації — і
їм сподобалося. Згодом я зрозумів, що це люди, які завжди тримають своє слово. Я роблю
так само, тому ми як магніти притягли один одного завдяки нашим спільним життєвим
принципам», — розповідає шеф. Власники ресторану часто відправляють його на навчання
і стажування за кордон, разом вони їздили до Шотландії, щоб зрозуміти краще культуру та
цінності країни. «Там, як і в усьому цивілізованому світі, шеф-кухар для ресторану — це
керівник, директор з розвитку, психолог, тренер в одній особі. Він — душа закладу. Не буде
нормального ресторану, якщо шеф не стане жити своєю справою, думати, як залучити
гостей, яке меню подати, які фішки винайти», — пояснює Повторейко. Найкраще, якщо
шеф-кухар є співвласником ресторану або ж в якийсь момент просто відкриє свій заклад.
Перший варіант в Україні реальніше втілити, ніж другий. «Частину в бізнесі пропонують
шеф-кухарю, щоб він нікуди не йшов, був зацікавлений в розвитку. Адже насправді у нас
хороших шефів не більше декількох десятків на всю країну», — впевнений кулінар. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Борщ з анчоусами та бургери з окунем: у Києві
відкрили монозаклад «Анчоусна»
20.09.2019

Власники мережі «Чорноморка» відкривають монозаклад «Анчоусна»,
де пригощатимуть дрібною рибкою у різних варіаціях. Офіційне відкриття
«Анчоусної» заплановано на 20 вересня.
Це вже другий моноформат від «Чорноморки»: рік тому вони відкрили на Подолі
закусочну «Селёдочная», де готують близько 30 видів солоної риби: голландський
оселедець, макрель, тюльку, івасі, ставриду, сайру, салаку, хамсу та багато іншого. А у травні
цього року «Селёдочная» з’явилася на Міському ринку їжі в Одесі. Головний акцент в меню
зроблено на дрібній рибці, яку тут за вашим бажанням можуть посмажити у борошні,
пивному клярі або просто на грилі. Усього в меню можна знайти близько 30 видів дрібної
рибки. Порція коштує від 35 грн за 100 г або 150 грн за 500 г. Також тут можна замовити
філе звичайної великої риби: лосося, тріски, червоного окуня, акули, ската тощо. Окрім
риби в меню також є морепродукти й молюски, сирний крем-суп з анчоусами фрі, борщ з
анчоусами, юшка зі ставридки, а також кілька салатів та закусок з рибою. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами eda.bit.ua
 WELLNESS & SPA (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)

Новый клуб Sport Life Демеевская открылся
в ЖК Park Avenue VIP
17.09.2019

В Киеве на территории ЖК Park Avenue ((просп. Голосеевский, 58а))
открылся новый клуб Sport Life Демеевская. Это современный Luxury
фитнес-клуб, аналогов которому в Киеве нет.
В клубе Демеевская: Аквазона luxury-формата для всей семьи - спортивный бассейн,
детский и бассейн для младенцев. И что важно - экологическая система очистки и фильтрации воды. Тренажерные залы с ультрасовременным оборудованием от мировых производителей тренажеров и приятные студии групповых занятий. Элитная SPA-зона с тремя
видами бань, саун, массажным кабинетом и лаунж-зоной. Новый, современный, с
дизайнерским оформлением, построенный по самым высоким стандартам качества
фитнес-клуб Демеевская уже ждет своих посетителей! Напомним, 30 мая открыли новый
фитнес-клуб Sport Life Лукьяновская! Клуб бизнес формата предлагает посетителям самые
современные направления фитнеса, которые получили признание во всем мире. В клубе
разместился большой тренажерний зал, представленый современным тренажерным
оборудованием от ведущих американских брендов, таких как Nautilus, Cybex, Life Fitness,
Precor, StarTrac. Для ценителей функциональных тренировок есть новейшая Street Fit Zone.
Особенностью клуба являются две зоны круговых тренировок: 12 минут тренировки
пресса и растяжка и 30 минут обработка всех групп мышц. …
Читать полностью >>>
По материалам Sport Life
 MEDICINE & HEALTH

На українців у 2020 році чекає низка безкоштовних
медичних послуг: подробиці
10.09.2019

У Національній службі охорони здоров'я України (НСЗУ) розповіли
про безкоштовних медичних послуг, які будуть доступні для українців у
2020 році. Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.
Зазначається, що за програмою медичних гарантій, послуги первинної амбулаторнополіклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної
допомоги та реабілітації залишаться безкоштовними. Чіткий перелік безкоштовних
медичних послуг буде відомо після затвердження державного бюджету на 2020 рік. "Ці
послуги будуть безкоштовними для українців, адже вони вже заплатили за медичну
допомогу зі своїх податків", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що медичні
послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда,
допомога в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню
діагностику онкологічних захворювань будуть безкоштовними в медустановах, які уклали
договір з НСЗУ. Для укладення договору на надання пріоритетних послуг установа повинна
відповідати вимогам, визначеним НСЗУ. "Послуги спеціалізованої медичної допомоги за
програмою медичних гарантій можна буде отримати безкоштовно тільки за направленням
лікаря первинної або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану
медичну допомогу у відповідності з медичними показаннями можна буде отримати
безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра,
психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при
невідкладному стані", - йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
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У Кличка зекономили 26 копійок(!) на півмільярдній реконструкції
зоопарку найдорожчим учасником

Новий готель в мережі Reikartz
Hotel Group
02.09.2019

З 1 вересня до мережі приєднується Апарт-готель Рішельєвський в
Херсоні, який тепер носитиме назву Раціотель Херсон. Про це повідомляє
прес-служба Reikartz Hotel Group
Раціотель Херсон знаходиться в центрі міста на вулиці Рішельєвській, в пішій
доступності від вулиці Суворова, Потьомкінського і Покровського скверів. Інфраструктура
готелю складається з 50 номерів різних категорій, конференц-зали на 100 осіб, лобі-бару, а
також закритого паркування. «Наявність різних брендів дає можливість компанії
сформувати в кожному регіоні оптимальний портфель готелів, які не конкурують між
собою. Наприклад, в Херсоні, де у нас вже є готель Оптима Херсон, ми шукали партнера для
розвитку мережі, щоб надати гостям вибір об'єкта розміщення по співвідношенню
ціна/якість» – коментує операційний директор Рейкарц, Андрій Дьома. Нагадаємо, цього
літа готель Сонячний Прованс в Хмельницькій області став новим учасником і сьомим
курортним готелем мережі Reikartz Hotel Group. З 1 серпня готель починає роботу під ім'ям
VitaPark Сонячний Прованс. Інфраструктура курорту включає 99 номерів різних категорій,
ресторан, конференц-зал, відкритий басейн, а також Центр Здоров'я і SPA, який пропонує
широкий спектр оздоровчих процедур і різні фітнес-програми. «Готель Сонячний Прованс
знаходиться на території національного природного парку Подільські Товтри, в місті
Сатанів, біля цілющого джерела« Нафтуся Збручанська». Всі роботи по впровадженню
стандартів операційної діяльності, продажів і маркетингу вже ведуться. У планах компанії
не тільки розвивати вже готовий продукт, а й розширювати перелік послуг для дозвілля
гостей. Незабаром в готелі почне працювати повноцінна шведська лінія, а також команда
аніматорів», – коментує операційний директор мережі, Андрій Дема. На сьогодні мережа
готелів Reikartz Hotel Group об'єднує 46 готелів в Україні, Швеції та Німеччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами Reikartz Hotel Group
Близько 230 хостелів у Києві працює
нелегально – М.Хонда

06.09.2019

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 3 вересня за результатами тендеру
замовило ТОВ «УХБП-Київ» реконструкцію Київського зоопарку за 489,33
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До літа 2021 року мають виконати першу чергу реконструкції Київського зоопарку
на проспекті Перемоги, 32. Зокрема йдеться про об’єкти основного призначення,
енергетичного і транспортного господарство, інженерні мережі та мережі зв’язку, а також
благоустрій та озеленення. Ціна угоди на 26 копійок, або 0,0000001% нижча від очікуваної
вартості закупівлі. ТОВ «Роял Комерс» не допустили до аукціону через документи в архівах
під паролем. Три допущені конкуренти пропонували на 15% нижчі ціни, проте їх усіх
відхилили. ТОВ «Люнет» і ТОВ «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт» не надали
документи про відсутність підстав для їх відхилення за ст. 17 закону «Про публічні
закупівлі». ТОВ «Укрбалтбуд», на думку замовника, не надало детальне обґрунтування
пропонованої ціни у вигляді гарантійного листа з додатками, наприклад, із
підтверджувальними розрахунками на фактичний розмір загальновиробничих витрат.
«Укрбалтбуд» оскаржив своє відхилення в АМКУ, заявивши, що надав необхідні документи
на початкову ціну, а на знижену ціну вони не вимагалися. Адмінколегія наказала замовнику
скасувати рішення про відхилення «Укрбалтбуду», бо на «євроторгах» після аукціону
неможливо відхиляти за невідповідність тендерної пропозиції вимогам тендерної
документації. До того ж, на прекваліфікації замовник визнав, що тендерна пропозиція
відповідає умовам закупівлі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Україна відкриває свої маяки для туристів, Владислав Криклій
14.09.2019

12.09.2019

У столиці лише 30 хостелів працює легально та сплачує усі податки та
збори. Поряд із тим, реальної цифри хостелів, які працюють нелегально
ніхто не знає. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
«Питання проблемних хостелів у Києві стоїть дуже гостро. В Україні досі немає
чіткого законодавчого визначення поняття «хостел». Лише 30 таких закладів працює на
законних підставах. На сьогодні за підрахунками районів, які ґрунтуються на скаргах
мешканців, нам відомо, що в Києві 233 хостели працюють нелегально. Але скільки їх існує
насправді – сказати досить важко», – зазначила Марина Хонда під час наради з представниками районних адміністрацій та Асоціації хостелів Києва. Проблема нелегальних хостелів
полягає не тільки у тому, що вони не сплачують податки та туристичний збір. Існують
випадки, коли хостел розташований у будинку, де не встановлені лічильники, а тому
сплачувати за комунальні послуги доводиться усім мешканцям будинку. Крім того, вони не
відповідають санітарним нормам та працюють із численними порушеннями, які заважають
мешканцям будинків. У зв’язку із цим було вирішено створити спеціальну групу, до якої
увійдуть представники Управління туризму та промоцій КМДА, районних адміністрацій,
правоохоронних органів та Асоціації хостелів Києва. Група має визначати та припиняти
діяльність незаконних хостелів у столиці. Між тим, слід зазначити, що завдяки роботі
Печерської РДА протягом 2016-2019 років було закрито 5 хостелів у судовому порядку та
ще 5 – через порушення житлових умов. Ще щодо 3-х хостелів триває судове провадження.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА

Маяки України відтепер не тільки забезпечуватимуть безпеку на морі,
а й гостинно прийматимуть у себе туристів. Про це 13 вересня 2019 року
заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Таке рішення прийнято на основі світової практики, адже маяки це не тільки
навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України. До Міністерства
інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для
відвідування. Наразі для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у м. Одеса, Сіверсів
Передній маяк у м. Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у
Херсонській області. Згодом плануємо розширити цей перелік. Забезпечуватиме
відвідування маяків ДУ «Держгідрографія». Такі заходи не перешкоджатимуть роботі
маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні. Міжнародна асоціація
навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб, членом якої є Україна,
рекомендує вживати заходи щодо збереження і маркетингу історичних маяків,
інформування громадськості про роль маяків як об’єктів, які забезпечують безпеку
мореплавства у водах України. Популяризація маяків дає можливість інформувати
громадськість про обов’язки держави щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення
мореплавства, захисту морського середовища, пошуку і рятування на морі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Столичні театри готові до відкриття
театрального сезону
16.09.2019

 TOURISM & REST
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ

Питання туризму залишаються у
віданні Мінекономіки
16.09.2019

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про Міністерство
розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зокрема закріпивши
в його віданні питання державної політики у сфері туризму і курортів.
"Розум і здоровий глузд перемогли - туризм залишається у функціоналі
Мінекономіки!.. Як мінімум, не будемо знову два роки переходити під нове міністерство,
писати чергові концепції та стратегії розвитку туризму в культурі та спорті", - написав
президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга у Facebook. Згідно з текстом
постанови, реалізація державної політики у сфері туризму і курортів (крім державного
контролю) входить до числа основних завдань міністерства. Крім того, Мінекономіки
розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності,
представляє країну в міжнародних туристичних організаціях і заходах. Міністерство також
відповідає за координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємців і їхніх
об'єднань у сфері туризму. Документ також закріплює за міністерством поширення
туристичної соціальної реклами. Як повідомлялося, питаннями туризму та рекреаційної
діяльності у Верховній Раді IХ скликання опікуватиметься комітет з питань гуманітарної та
інформаційної політики, тоді як у ВР VIII скликання туристичну діяльність курирував
комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Відкриття театрального сезону кожного року припадає на початок –
середину вересня. Завданням Департаменту культури КМДА є створити
найкращі умови для цього.
«Щороку відкриття театрального сезону є неабияк важливою подією, адже
блискучий початок гарантує і подальший успіх. Кожен театр формує власну політику щодо
часу відкриття, але ми маємо бути впевнені щодо того, наскільки театри готові приймати
киян», – наголосила директор Департаменту культури Діана Попова. Так, відкриття 85-го
сезону у Київському театрі оперети відбулося 15 вересня 2019 року у приміщенні Оперної
студії Національної музичної академії України імені П. Чайковського. За період «канікул»
відкрито Фойє першого поверху, у якому проведено заміну підлоги на мармурову; тривають
роботи з відновлення інтер’єрів вестибюля театру, у тому числі – оновлення електромережі
приміщення; замовлено сучасне цифрове обладнання. У театрі «Золоті ворота» проведено
косметичний ремонт, а саме: пофарбовано глядацькі вбиральні; змінено лампи в усій
глядацькій зоні; оновлено меблі у фойє; відремонтовано підлогу; пофарбовано центральну
групу, сходи, фойє, буфет, службові приміщення; оновлено фотошпалери у глядацькій зоні,
оракали на вулиці та головний банер біля входу. У Київському академічному театрі юного
глядача на Липках: здійснено ремонт фойє вестибюлю основної сцени; оновлено глядацьку
залу; відремонтовано та реконструйовано фойє малої зали; замінено та переоблаштовано
крісла. У Київському театрі опери та балету для дітей та юнацтва, який став
позиціонуватися як “Київська опера”, відбулися масштабні зміни: встановлено сучасне
звукове та світлове обладнання; замінено стільці у глядацькій залі; відремонтовано
вбиральні; пофарбовано глядацьку залу; пофарбовано вестибюль та фойє театру; здійснено
поточні ремонти 4-х гримувальних кімнат; замінено завіси з тканини на дверях глядацької
зали. «Київські театри готові до відкриття сезону», – резюмувала Діана Попова.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv1.com
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ПОСЛУГИ B2B
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК)

Андрей Федорив решил разделить
креативный бизнес

Юрий Артеменко получил руководящую
должность в Star Media
17.09.2019

Экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и
радиовещания Юрий Артеменко стал вице-президентом группы компаний
Star Media. Об этом пишет Телекритика.
Согласно данным, информация о назначении Юрия Артеменко на новую должность.
появилась в кулуарах форума KYIV MEDIA WEEK, где экс-глава Нацсовета присутствовал.
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Star Media. Кинокомпания Star Media
является одной из крупнейших компаний по производству кино- и телеконтента. Была
основана в 2006 г. Владом Ряшиным. Библиотека Star Media насчитывает более 5000 часов
готового собственного контента, который успешно продается, в том числе и заграницей
(страны Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, Китай, Япония, США, Израиль и
т.д.). Напомним, 4 мая экс-президент Петр Порошенко подписал приказ об увольнении
председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия
Артеменко. Вскоре после этого Порошенко назначил Артеменко на должность члена
Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и
информатизации. А в конце мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд
указов, выданных ранее Петром Порошенко, тем самым признав недействительными все
смены кадров, произведенные Порошенко в Нацсовете и НКРСИ.
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info

Тенденции бизнес-сезона 2019-2020
на рынке PR
05.09.2019

Спрос на съемки видео на площадках
Киева вырос вдвое
19.09.2019

За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое и
продолжает расти, на город обращают внимание международные компании,
сообщили в Киевской горгосадминистрации.
"В 2010 г. обращений о проведении съемок в столице, как от отечественных, так и от
иностранных компаний было 187. В 2016 - 510, в 2018 - количество обращений увеличилось
до 1002, а за 9 мес. 2019 г. уже получил 730 заявок на проведение съемок", – сообщила
заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Она подчеркнула, что для Киева
видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма. Только за два года
количество заявок на видеосъемку увеличилась вдвое, а за десять лет - в восемь с
половиной раз. "Очень приятно, что на город обращают внимание такие компании как
Apple, Google и Lexus, которые снимали здесь рекламные ролики продукции. Также
увеличился интерес со стороны иностранных клипмейкеров, которые все чаще снимают в
Киеве видео всемирно известных звезд", - отметила Хонда. Она также добавила, что одним
из последних масштабных проектов была съемка популярного сериала "Чернобыль" от
американского телеканала HBO. Выход этого сериала привел к увеличению туристического
потока в Чернобыльскую зону и открытие нового туристического маршрута в Киеве
местами съемок. По словам замглавы КГГА, такой показатель прироста заявок на
видеосъемку свидетельствует о том, что Киев интересен для представителей кино и
музыкальной индустрии, а интерес с их стороны ежегодно только растет. Кроме того, Хонда
акцентировала внимание на том, что вопрос проведения съемок до сих пор не
урегулирован на законодательном уровне, что создает некоторые проблемы для компаний,
желающих снимать свои проекты в Киеве. "А учитывая востребованность города в этой
области, - это необходимо исправить и сделать механизм выдачи разрешений на съемку
легче и прозрачнее. Ведь благодаря этому Киев становиться более привлекательным, как и
для бизнеса, так и для туристов", – подытожила чиновница.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АМКУ заднім числом дозволив державну допомогу компанії
екс-дружини Тігіпка на Одеський кінофестиваль
20.09.2019

Антимонопольний комітет визнав допустимою державну допомогу
для ТОВ «Український кінофестиваль» у розмірі 2,43 млн грн, які компанія
почала витрачати задовго до прийняття відповідного рішення АМКУ.
Планувалось, що фінансова підтримка ТОВ «Український кінофестиваль» буде
спрямована на проведення Х Одеського міжнародного кінофестивалю, що мав місце 12-20
липня цього року. Зокрема, за бюджетні кошти мали організувати два покази фільму на
Потьомкінських сходах (13 та 19 липня), а також церемонію відкриття та закриття
кінофестивалю. У рішені АМКУ зазначено, що на час запиту Департаментом культури та
туризму Одеської міськради дозволу щодо надання держдопомоги «Українському
кінофестивалю», компанія уже використала 2,23 млн грн на закупівлю послуг, пов’язаних з
організацією фестивалю та організувала охорону фестивальних майданчиків за майже 200
тис. грн. Тобто, «Український кінофестиваль» уже витратив 2,43 млн грн, які йому мали
бути повернуті у вигляді державної допомоги. Зазначені послуги компанія замовляла через
«Прозорро», підкреслюючи, що вартість замовлених послуг покриватиме за рахунок
бюджетних коштів. За договором вартістю 2,23 млн грн підрядник мав виконати роботи у
період з 12 по 21 липня. А уже 23 липня замовник опублікував Звіт про виконання договору
із оплатою послуг по ньому. При цьому, згідно з європейською практикою, державна
допомога не може надаватися на проекти, реалізацію яких вже розпочато – до прийняття
рішення про допустимість державної допомоги. Антимонопольний комітет при розгляді
питань щодо допустимості державної допомоги у сфері, для якої Кабінет міністрів не
затвердив спеціальних критеріїв оцінки допустимості державної допомоги, керується
положеннями Угоди про асоціацію, тобто, напряму застосовує положення європейських
актів. Що мало відбутись і при розгляді питання про державну допомогу для «Українського
кінофестивалю». 91% статутного фонду ТОВ «Український кінофестиваль» належить
Вікторії Тігіпко, колишній дружині політика та бізнесмена Сергія Тігіпка, котрих попри
розлучення зустрічали у парі на різних заходах. Ще 9% контролює Денис Іванов.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Бизнесмен Андрей Федорив принял решение разделить бизнес на две
компании - Fedoriv Agency и Fedoriv Group. Об этом он сообщил на своей
странице в Facebook, передает biz.liga.net
"Fedoriv Agency - наш главный бизнес. Маркетинг агентство, которое занимается
только рекламой, разработкой брендов и инноваций, Fedoriv Group - креативная
инвестиционная компания, которая поможет мне управлять другими направлениями:
бизнес, медиа, образовательными, консалтинговыми и социальными проектами, в которые
я вовлечен", - написал Федорив. По его словам, 49% акций Fedoriv Agency в течение трех лет
он передаст ключевым сотрудникам, которые связали свою жизнь с компанией. Акции
получат не только топ-менеджеры, но и ведущие творческие сотрудники (копирайтеры,
дизайнеры, арт-директора, стратеги и тд), добавил Федорив. "Я остаюсь CEO и ключевым
акционером агентства и буду активно вовлечен в каждодневную работу", - отметил он. В
рамках Fedoriv Group он запускает новый инвестпроект - Kooperativ Coworking&Community,
написал Федорив. Партнерами выступят Эдвард Майер – один из пионеров коворкингдвижения в Париже и Василий Гроголь – создатель дизайн отеля Bursa.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

В начале 2019 г. руководители PR-агентства Publicity Creating дали
свой прогноз о тенденциях на украинском рынке маркетинговых
коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Какие из этих прогнозов оправдались, а какие нет, и что актуально в наступившем
бизнес-сезоне? «Однозначно подтвердился прогноз об актуальности коммуникационных
программ для рынка В2В, также как и важности PR для старт-апов», - говорит Валерий
Курейко, Директор Publicity Creating. Эксперт отмечает, что многие компании сектора В2В в
поиске эффективных каналов продвижения попробовали digital и рекламу в соцсетях
(Google Adwords, реклама в Facebook, СЕО и т.д.), но не добились желаемого результата, и
возвращаются к проверенным PR-методам. «В сегменте В2В важна устойчивая позитивная
репутация компании, а построить ее можно только с помощью комплексных PR-программ»,
- отмечает Валерий Курейко. Одной из ключевых тенденций эксперты Publicity Creating
считают рост интереса клиентов к разработке стратегий. «В период нестабильности и
постоянных изменений может показаться, что возможно только тактическое
планирование, но это глубокое заблуждение. В такое время стратегия нужна, как никогда
раньше! Что не исключает важности грамотных тактических шагов по ее воплощению, в
зависимости от текущей ситуации», - говорит Руслана Плис, Account Director Publicity
Creating. Эксперт отмечает, что количество запросов на разработку стратегических
документов постоянно растет. «У владельцев и руководителей компаний уже есть
понимание того факта, что начинать продвижение нужно с профессионально
разработанной стратегии. Очевидно, что эффективную и реалистичную стратегию могут
разработать только специалисты с большим разносторонним опытом – поэтому компании
и обращаются в специализированные структуры, которые давно работают на рынке и
обладают солидным портфолио и позитивной репутацией», - отмечает Руслана Плис.
Эксперты также отмечают актуальность PR-кампаний в СМИ, как одного из основных
инструментов информирования целевых аудиторий. …
Читать полностью >>>
По материалам Publicity Creating
BigBoard Ukraine/JCDecaux встановила в Києві
мережу цифрових LED-екранів 4х8
18.09.2019

Наприкінці літа у Києві з'явилися високотехнологічні цифрові
конструкції зовнішньої реклами світового стандарту якості - група
компаній BigBoard Ukraine/JCDecaux встановила мережу LED-екранів 4*8.
Нову цифрову мережу складатимуть 10 LED-екранів, встановлених у найкращих
місцях столиці. В Україні це перші цифрові конструкції такого формату і таких можливостей
для створення якісного та яскравого рекламного контенту. Це преміальний продукт, що
відповідає найвищим стандартам, адже саме такі екрани JCDecaux працюють на вулицях
Лондона, Парижу, Нью-Йорку та й у всьому світі. Відтепер цей продукт є і в Україні. У чому
переваги? Власне, це нова філософія зовнішньої реклами, де оригінальність творчої ідеї
стає ще більш вагомою, оскільки цифрові технології дають абсолютно фантастичні, нічим
необмежені можливості для креативу і, напевно, це найголовніше. Мова іде не лише про
різноманітний відео контент й інтерактивність, а і про можливість передавати картинку чи
певне повідомлення в режимі "тут і зараз", наприклад, відповідно до дати, часу доби, сезону,
погодних умов, або вмикати «зворотній відлік» події (як от «До кінця акції залишилось
3,2,1… день»). Частоту і порядок показу рекламних сюжетів також можна варіювати і
формувати "під себе". LED-екрани 4×8 дають неповторну яскравість зображення 24/7,
причому яскравість регулюється відповідно до часу доби. Управління контентом
здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, з яким працює
JCDecaux в усьому світі – це забезпечує захищеність передачі контенту, повну
автоматизацію процесу і виключення помилок чи затримок через "людський фактор"; по
суті - це можливість управляти контентом за допомогою одного кліку, налаштовуючи
картинку до поточного моменту, потреби, задачі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Медиагруппа Ахметова прекратит издавать
газету "Сегодня"
02.09.2019

Медиа Группа Украина решила приостановить издание газеты
"Сегодня". Как сообщает пресс-служба группы, последний номер азеты
выйдет 27 сентября 2019 года.
"До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности)
новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и
теленовостей под брендом "Сегодня", - сказал директор Медиа Группы Украина Евгений
Бондаренко. В свою очередь, гендиректор "Сегодня Мультимедиа" Андрей Романенко
заверил, что всем сотрудникам будут обеспечены справедливые условия увольнения и
предложены существующие в холдинге возможности для трудоустройства. Медиа Группа
Украина - медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина",
телеканал "НЛО TV", телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также холдинг "Сегодня
Мультимедиа", "Региональную Медиа Группу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма") и
другие. Медиахолдинг принадлежит группе Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Читайте также: OLL.TV переходит в
управление телеком-группы Vega >>>
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 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТРК)
 ТВ КАНАЛИ

Как Ахметов и топы Коломойского разделили
спутниковое ТВ
11.09.2019

Со следующего года спутниковое ТВ в Украине кодируется открывается новый рынок. На нем будет только два игрока. Сумеют ли они
сорвать куш? Об этом пишет tech.liga.net
С 20 января 2020 г. в Украине заработает новый рынок, на который партнеры Игоря
Коломойского и медиа-группа Рината Ахметова готовились выйти последние пять лет. В
2021 г. они могут заработать на нем миллиард. Но это пока всего лишь прогнозы. LIGA.net
выяснила, суждено ли им сбыться и как вообще олигархи добрались до спутника.
Итак, в начале года украинские каналы будут закодированы для открытого приема
на домашние антенны (тарелки). И единственным путем просмотреть их будет купить
приставку или специальный модуль и подключиться к одному из двух доступных
провайдеров. Либо это будет Xtra TV (Ринат Ахметов), либо (Viasat - менеджеры Плюсов).
Они начнут продавать доступ ко всем телеканалам украинских медиа-групп через спутник.
Причем даже каналы Фирташа/Хорошковского из группы Интер и созвездие каналов
Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, Новый, M1) можно будет смотреть со спутника только через
этих двух провайдеров. Приставки будут продаваться в магазинах. Их поставщики - Strong и
Ромсат - рискнут и закупят эти железяки, по оценкам Плюсов, на $18 млн. В надежде на то,
что их купят будущие абоненты.
Про деньги и цифры. Сейчас украинские медиа-группы продают права на
трансляцию своих каналов только кабельным провайдерам и интернет-платформам. В
2018 г. они заработали на этом довольно немного, если делить на четверых - 219 млн грн. К
слову, иностранные каналы, такие как TLC, Discovery, National Geographic, которые тоже
продают свои права у нас, получили от кабельщиков за прошлый год в два раза больше 439 млн грн. Весь рынок платного ТВ, то есть валовый доход кабельщиков и интернетплатформ, который они получают от 4,7 млн украинских абонентов, составил 3,9 млрд грн.
После кодировки спутника в 2020 г. менеджеры Плюсов ожидают, что неплохо поднимутся
в заработке. Прогноз группы 1+1 по отчислениям за контент украинских медиа-групп в
2021 г. - 1145 млн грн. Количество абонентов платного ТВ, на которых со следующего года
претендуют уже не только кабельные провайдеры, но и два новых спутниковых, должно
вырасти, по расчетам Плюсов, на 2 млн чел. А валовый доход от этого бизнеса в Украине
должен, по их же прогнозу, составить в 2021 году 9,5 млрд грн. Большинство украинских
зрителей будут платить за кабельное ТВ (4,1 млн абонентов), на втором месте должно
оказаться платное интернет-телевидение (1,7 млн абонентов), а доступ к Viasat и Xtra TV
будут оплачивать 0,9 млн домохозяйств. При прогнозном среднем чеке в 125 грн в месяц
провайдер Ткаченко/Пахольчука и провайдер Ахметова разделят 1,35 млрд грн. По
оценкам главы представительства компании SES (крупнейший европейский спутниковый
оператор) в Украине и странах СНГ Онно Зонневельда, оптимистический прогноз
количества украинских домохозяйств, которые будут платить за украинский спутник - 1,2
млн. Реалистичные цифры, по его мнению, 700 000 - 800 000 абонентов. Это плюс-минус
сходится с ожиданиями группы Коломойского.
После падения рекламного рынка. В презентациях перспективы рынка платного
спутникового ТВ выглядят очень многообещающими. Но пока по факту за доступ к
спутниковым каналам (DTH) платят десятки тысяч абонентов. Что точно пока не приносит
солидные прибыли украинским олигархам. Как и кто вообще надоумил их войти в этот
бизнес? Журналисты LIGA.net недавно встретились с одним из соучередителей Viasat
Ярославом Пахольчуком (он же член правления 1+1). Он выдал интересные детали из
недавнего прошлого. Итак, в 2014 году тогдашний глава Плюсов Александр Ткаченко и
команда менеджеров озадачились, чем компенсировать потери в доходах от рекламы из-за
кризиса. Если считать деньги в долларах, то рынок буквально рухнул — с $1,4 млрд в 2013
году до $685 млн в 2014-ом. Многие затраты у телеканалов измерялись как раз в зеленых
деньгах. И акционерам явно не понравилось, что дотации пришлось увеличивать.
Телевизионщики начали искать новые источники доходов. И в 2015 г. Ярослав Пахольчук
подготовил видение развития платного ТВ. “В тот момент мы поняли, что потенциал рынка
большой. И лучше быть не только на одной стороне игры (1+1 - производитель контента), а
по обе стороны. Так родилась идея зайти в операторский сегмент”, - вспоминает он. Можно
было или купить провайдера или купить его. Медиа-группы не смотрели в кабельный
сегмент (ведь можно было, например, купить Волю). Они искали неосвоенные ниши. И
самой крупной из них было спутниковое телевидение. Его смотрели на тот момент около 5
млн домохозяйств. И практически никто не платил. Здесь можно было уловить потенциал.

Что кому в итоге досталось? “Мы были со спутниковой платформой Xtra TV (ей
владел тогда бизнесмен Мохаммад Захур, ISTIL Group) в переговорном процессе длительное
время. И ставка была сделана на нее. Мы даже не допускали, что можем зайти в Viasat”, рассказывает менеджер Плюсов. Но, по его словам, не договорились с Захуром по цене. Зато
менеджеры Рината Ахметова, которая, как оказалась, тоже искала путь на провайдерский
рынок, договорилась. В мае 2015 года становится известно, что Xtra TV купил его медиахолдинг МГУ. Как поговаривали тогда на рынке, МГУ получил контроль над платформой за
долги. У Xtra TV с осени 2014 года был эксклюзивный договор на вещание футбольных
каналов Ахметова (Футбол 1 и Футбол 2). На тот момент это были самые дорогие права на
украинский контент. Но менеджеры Коломойского не унывали. Примерно в это же время
Ткаченко познакомился с представителями MTG (прежние владельцы Viasat). Зашла речь о
бизнесе. И быстро появилось предложение: а не хотите ли стать партнерами. Менеджеры
1+1 предложили такой вариант Игорю Валерьевичу. “Он не хотел. Потом позиция
поменялась и он был готов нам дать добро заниматься этой темой”, - вспоминает
Пахольчук. Но была проблема с АМКУ. Он не одобрил покупку. “А изначально мы хотели
зайти в этом бизнес втроем - Игорь Коломойский, Александр Ткаченко и я”, - отмечает
Ярослав. По его словам, нужно было спешить, так как MTG не поддерживал компанию. “И в
конечном итоге мы решили войти в сделку с Александром сами”, - говорит член-правления
Плюсов. Менеджеры, по его словам, договорились с Игорем Коломойским, что 1+1 медиа
может поддерживать Viasat (рекламой, контентом, и тд). У Viasat было на тот момент два
проекта - спутниковая платформа и ІРТV платформа Домашнее ТВ. “С Домашним ТВ мы
хотели попрощаться. Но сегодня оказалось, что оно не менее интересное, а в каком-то
плане и даже более интересно”, - говорит Пахольчук. Viasat развивает проект Домашнего
ТВ на базе интернет-сети Киевстар. Там уже около 50 тысяч абонентов. “В этом году мы
впервые выйдем в плюс”, - прогнозирует Ярослав. Киевстар занимается биллингом и
продажами и получает комиссию. Остальное - на стороне Viasat.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов, Мария Бровинская
По материалам tech.liga.net
 РАДІО СТАНЦІЇ

TAVR Media створив найзручніший
спосіб слухати радіо
17.09.2019

Лідер українського радіоринку запустив додаток RadioPlayer —
найзручніший спосіб слухати радіо у смартфоні. Про це повідомляє пресслужба компанії TAVR Media на своєму сайті.
Додаток вже сьогодні можна встановити на будь-який смартфон і одним дотиком
отримати найкращі радіостанції Україні. У швидкому та зручному доступі зараз є 30
каналів, і це лише початок. Беззаперечною перевагою є те, що усі канали в додатку
RadioPlayer доступні у найвищій HD-якості. Керівник digital-департаменту TAVR Medіа
Артем Самойлов: "Майбутнє усіх медіа, і радіо зокрема, в грамотному та професійному
поєднанні затребуваного контенту та каналів комунікації. Ми усвідомлюємо, що швидкість,
зручність, простота і якість — це правила нашого часу, тому наш RadioPlayer розроблений
так, щоб користувачі максимально швидко і зручно могли дістатись до улюблених
радіоканалів, встановити будильник чи таймер вимкнення та дізнатись, яка саме пісня
зараз звучить. Цей проект тільки розпочато, в наших планах досить оперативно
збільшувати кількість каналів. Бо можливість широкого вибору так само диктує час, і ми
плануємо встигати. На відміну від переважної більшості музичних сервісів, ми не
економимо на якості. Потоки усіх наших радіостанцій транслюються в HD-якості, тобто ви
слухаєте музику в тому вигляді, як вона записувалась музикантами". Музика для всіх
каналів, що є у додатку RadioPlayer, спеціально відібрана та протестована, оскільки слухач
не повинен витрачати час та зусилля на складання плейлиста. Тому ми зробили все для
максимальної зручності. Один дотик - і улюблене радіо вже можна слухати.
Читати повністю >>>
За матеріалами TAVR Media

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Бізнес потребує дієвих посольств України
за кордоном
03.09.2019

Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації,
розповіла про необхідність підтримки вітчизняного бізнесу посольствами
України за кордоном. Про це повідомляє biz.ligazakon.net
Вона наголосила на тому, що посольства мають грати роль економічних провідників,
формувати імідж українського бізнесу та відстоювати його інтереси. Зокрема, найбільшої
підтримки зараз потребують агробізнес, ІТ-індустрія, інфраструктура та логістика, проте
ключовим блоком розвитку української економіки має стати експорт продуктів
вітчизняного виробництва в цілому.
Експорт. За інформацією Мінекономрозвитку, експорт формує близько 50% ВВП.
Однак, задля його зростання посольства також мають докласти відповідних зусиль. В
харчовій індустрії експортерів потрібно підтримати шляхом надання максимальної
інформації з боку компетентних органів інших країн в разі виникнення специфічних вимог
до продуктів харчування, підтримку в прискоренні погодження з компетентними органами
країн ЄС форм міжнародних ветеринарних сертифікатів тощо. В питанні підтримки
експорту рослинницької продукції на міжнародних ринках особливу увагу необхідно
приділити Азійському напряму, зокрема, Китаю. Необхідне спрощення процедури експорту
ячменю, відкриття ринку Китаю для с/г культур - пшениці, сорго зерна, насіння ріпаку,
льону, квасолі та гороху з України. В напрямку В'єтнаму важливою є підтримка у скасуванні
5% мита на імпорт української продукції (пшениці). При експорті до Індонезії - скасування
вимог про проведення термічної обробки вантажів пшениці в Україні.
Інфраструктура та логістика. Українські підприємці на початку серпня цього
року майже вичерпали квоти дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним
транспортом у напрямку Польщі. Якщо раніше кількості виданих дозволів вистачало на 910 місяців, то наразі деякі види було вичерпано практично за півроку. Логістичний комітет
Асоціації звертався до Президента України Володимира Зеленського з проханням підняти
це питання на найвищому рівні під час зустрічі з Президентом Польщі. Водночас, польська
сторона задекларувала небажання підвищити квоту чи надати хоча б певну додаткову
кількість дозволів. Тож дане питання потребує підтримки в дипломатичних переговорах, в
тому числі, з боку посольств.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.ligazakon.net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Бізнес-асоціації УРБ підтримують законопроект № 1053 та низку інших
законопроектів, що детінізують економіку

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Велике перебалансування: які наслідки має тривале нерівномірне
економічне зростання в регіонах України

04.09.2019

Українська Рада Бізнесу вітає ініціативи Парламенту IX скликання,
спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки, створення рівних
умов ведення бізнесу та присвоєння їм високих пріоритетів на самому
початку каденції.
Одним із найбільш серйозних викликів, які зараз стоять перед українським
суспільством, є глибока тінізація економіки, згубні наслідки якої здатні звести нанівець
реформістські зусилля керівництва країни та очікування законослухняного бізнесу. Так за
даними макроекономістів чистий відтік валюти за кордон через незаконну мінімізацію
податкового навантаження на імпорт товарів лише у 2018 році склав 4,6 млрд. дол. США,
орієнтовні втрати бюджету від несплачених податків при імпорті товарів, за останніми
розрахунками фахівців CASE-Ukraine та ІСЕТ – складають від 63 до 93 млрд гривень на рік.
Вважаємо, що прийняття проектів Законів України № 1053 «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»
та № 1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (норми, які передбачені на 2020 рік) дозволить:
спростити та здешевити для бізнесу використання РРО, шляхом переходу до РРО третього
покоління; поетапно, але в значній мірі вивести з тіні ринки товарів; вирівняти
конкурентні умови ведення бізнесу; вийти у легальне поле дистанційній торгівлі, та обігу
готівкових коштів загалом. «Кешбек для споживача» також суттєво підвищить
відповідальність бізнесу перед споживачем. Українська Рада Бізнесу наголошує, що
законопроекти, про які йдеться вище – потребують доопрацювання до другого читання,
відповідні пропозиції будуть сформовані членами УРБ та надані народним депутатам, але
підтримує ініціативи за основу та наполягає, що умови ведення бізнесу в країні повинні
бути простими, прозорими та конкурентними. Зокрема, проект №1053 поки що не
врегульовує питання щодо збереження існуючого реєстру РРО, несе певні ризики
монополізації ринку РРО третього покоління одним виробником – дані питання вимагають
врегулювання перед другим читанням. Втілення такого надважливого проекту не може
відбутись швидко – Уряд має бездоганно реалізувати законодавчу ініціативу, для цього
важливим є залучення найкращих розробників відповідних рішень. В разі потреби – члени
УРБ готові надати свою технічну допомогу по втіленню цих законодавчих ініціатив. Різко
негативна реакція представників тіньового сектору економіки на законопроекти 1053 та
1073, свідчить про їх значний «детінізаційний» потенціал, як це і передбачали фахівці з
податкової політики провідних аналітичних центрів. Запропоновані у даних
законопроектах механізми забезпечать виконання вже існуючих вимог законодавства
торговцями, які наразі їх ігнорують, а також посилить громадський контроль за
перевіряючими органами. А наявність чіткої ідентифікації скаржника фактично виключає
можливості недобросовісного використання «кешбеку» скаржниками. Цьому має сприяти
оновлена податкова служба, реформа якої успішно розпочата. Ми сподіваємося на
повноцінну роботу реформованої служби вже у 2020 році. Положення проектів Законів
№1053 та №1073 не зашкодять законослухняному «білому» бізнесу, який прозоро веде
облік та розрахунки, сплачує всі податки. Легальний бізнес швидко адаптується до
нововведень за цими проектами, адже вони не будуть потребувати суттєвих витрат.
Принцип, коли податки сплачують всі,- повинен стати правилом для всіх суб’єктів
господарювання, незалежно від власника та форми власності. Тож, висловлюємо
сподівання на тверду волю Верховної Ради IX скликання довести до логічного завершення
розпочатий етап детінізації економіки та прийняти доопрацьовані проекти Законів №1053
та №1073. Концептуально правильними для створення рівних умов ведення бізнесу в
Україні та детінізації економіки вважаємо також наступні ініціативи Верховної Ради
України: законопроект № 1057 – об’єднання звітності ЄСВ та ПДФО; законопроекти №№
1049, 1051 – єдиний рахунок для сплати податків;законопроект № 1080 – внесення змін до
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо
зменшення тиску на бізнес; законопроект № 1048 – внесення змін до Митного кодексу
України щодо функціонування авторизованих економічних операторів; законопроект №
1082 – режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної
системи; Розцінюємо дані законопроекти як ефективні рішення для створення рівних умов
ведення бізнесу в Україні без корупції та задля сталого економічного розвитку країни. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Української Ради Бізнесу
Президент EUROCHAMBRES високо оцінив проведення
засідання Європалати в ТПП України
13.09.2019

Засідання афілійованих членів та членів-кореспондентів Асоціації
європейських торгово-промислових палат відбулося на чолі з президентом
Європалати паном Крістофом Ляйтлем.
На засідання завітали представники EUROCHAMBRES, а також представники
торгових палат із Азербайджану, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Грузії, Латвії, Молдови,
Чорногорії, Туреччини та INSULEUR. У ході візиту делегація за участі президента ТПП
України Геннадія Чижикова провела зустрічі з віце-прем‘єром з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, та міським головою Києва Віталієм Кличко.
Сторони обмінялися думками щодо того, як сприяти двосторонньому економічному
співробітництву, орієнтуючись на МСП та як збільшити інвестиції в Україну. «Наше
враження: є великий потенціал європейських компаній здійснити торгівлю чи інвестиції.
Однак уряду України потрібно вжити заходів для забезпечення верховенства права,
боротьби з бюрократією та корупцією. На наш погляд, український уряд визнає ці бар'єри і
налаштований на це. Цей результат стане цікавим новим економічним горизонтом у
нашому зв’язку з Україною», - сказав Крістоф Ляйтль. Нагадаємо, в Україні засідання
афілійованих членів та членів-кореспондентів Асоціації європейських торговопромислових палат проводилось вперше. Принципової ваги йому надає подальша
можливість ТПП України брати участь у пленарних асамблеях Європалати, під час яких
представники з України мають змогу формувати пропозиції до порядку денного
Європейської Комісії; долучатися до роботи в Європейському парламенті підприємців;
прямо спілкуватися з очільником Європейської Комісії та голосувати в процесі прийняття
важливих рішень загальноєвропейського значення. Крім того, участь у таких європейських
програмах, як East Invest, East Invest-2, East Invest-3, які пропонує Європалата, завжди була
невід’ємною
частиною
роботи
ТПП
України,
спрямованої
на
підтримку
зовнішньоекономічних ініціатив українського малого та середнього бізнесу.
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У II кв. ц.г., коли увага всієї країни була зосереджена довкола спочатку
президентських виборів, а потім підготовки до парламентських, темп
зростання української економіки виявився найшвидшим за останні сім років.
За результатами ІІ кварталу 2019-го її валовий внутрішній продукт зріс на 4,6%
порівняно з тим самим періодом 2018-го. Цей фінальний акорд підсумував розвиток країни
в пореволюційну, воєнну п’ятирічку 2014–2019 рр: її економічні показники без окупованих
Росією територій уже перевищили рівень довоєнного 2013 року. За даними Держстату,
попри те що ВВП України (без окупованих АРК та Севастополя) 2018-го був на 8,7% меншим
від рівня 2013 р., регіональний продукт Донецької та Луганської областей впав за цей час
на 62,1%. Головною причиною цього, що вже не раз доводив Тиждень, стала втрата частини
їхніх територій, а не стрімке падіння на тій, що підконтрольна Україні. Але брак точних
даних від Держстату про динаміку на вільних теренах цих прифронтових областей змушує
зовсім виключити з підрахунків їх обидві. Отже, якщо у 2013-му на Донецьку та Луганську
області припадало понад 15% ВВП України (без Криму), то виходить, що без зазначеної
вище втрати регіонального продукту в них у 2018р. ВВП решти країни був на 0,7% більшим,
ніж у 2013-му. Через падіння кількості населення на 1,6% ВВП на одного мешканця (не
беручи до уваги Крим та прифронтові Донецьку й Луганську області) вже 2018 р. на 2,3%
перевершив показники 2013-го. Поточного ж року з огляду на зростання ВВП на 3,7% за
перше півріччя його рівень, ймовірно, перевищить показник 2013-го на 4–4,5% навіть без
поправки на чисельність населення та на 6–6,5% у розрахунку на одного жителя.
Лідери та аутсайдери. Якщо загалом на підконтрольній Україні території
економіка та її ключові сектори перевищили довоєнний рівень, то в регіонах сталася
справжня економічна революція. Тоді як одні області нині в значно кращій економічній
формі, ніж були у 2013-му, частині колишніх економічних лідерів потрібен ще час, щоби
бодай відновити довоєнні показники. Тенденції останніх п’яти років почасти повторюють
довготривалий тренд, який означився в українській економіці ще від часів глибокої
економічної кризи 2008–2009-го (а її наслідки, як побачимо далі, на відміну від
спровокованого російською агресією спаду 2014–2015 років, у більшості регіонів усе ще
далекі від подолання). Спільною рисою економічного розвитку країни як до початку
російської агресії, так і після було відставання або ж стагнація південно-східних регіонів і
випереджувальні темпи зростання аграрного сектору порівняно з промисловістю. Торік
уже 16 із 25 регіонів перевищили економічні показники 2007-го. Причому в п’яти з них
обсяг валового регіонального продукту на одного мешканця на 24–50% більший, ніж тоді.
Основа «поясу економічного зростання» суцільною смугою охоплює територію
Кіровоградської (+42,9%) Черкаської (+23,7%), Вінницької (+40,5%) та Житомирської
(+49,8%) областей, а також Тернопільську (+29,9%), що відокремлена від групи інших
динамічніших регіонів Хмельниччиною, у якій економічний приріст порівняно з 2007 роком
менш виражений (+13,4%), хоча теж помітний. Загалом група областей, економічні
показники яких поліпшилися з 2007-го на 9–17%, включає в себе ще вісім регіонів, що
прилягають із Півдня (Одеська, Херсонська та Миколаївська), Північного Сходу (Київська,
Чернігівська та Сумська) та Заходу (Волинська) до осердя означеного «поясу економічного
зростання». Крім того, на Заході до групи цих регіонів примикають ще три області
(Львівська, Рівненська та Чернівецька), де валовий регіональний продукт на одного
мешканця на 5,5–6% вищий, ніж у 2007 році. На межі відновлення показників 2007-го вже
торік були Івано-Франківщина (?2,6%) та Закарпаття (–1,6%), які з огляду на цьогорічну
динаміку зростання цілком можуть перевершити їх ще цьогоріч. Натомість усе ще
далекими від докризових піків 2007–2008 років залишаються три південно-східні регіони
(Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області), а також Полтавщина, розташована
поряд із ними. В усіх трьох випадках ідеться про відставання від пікових економічних
показників, досягнутих 2007-го, на 10–20%. Надолужити втрачене їм буде непросто,
зважаючи на те що для більшості з них проблемою є навіть вихід на показники 2013 року. У
цьому випадку відставання Харківщини та Полтавщини становить 2,8–3,4%, а
Дніпропетровщини навіть 8,3%. Тільки Запоріжжю з цієї депресивної групи вдалося
перевищити показник 2013-го на символічні 1,8%. Решта ж регіонів країни ще 2018 року за
обсягом валового регіонального продукту на одного мешканця суттєво випередила
показники 2013-го. І навіть Київ (?2,2%), Рівненська (?1,7%) та Закарпатська (?0,5%)
області (з огляду на поточне зростання загалом по Україні на 3,7%) за перше півріччя 2019
року, судячи з усього, також уже перевершили довоєнний рівень. Окремо доводиться
розглядати економічну динаміку Донецької та Луганської областей, більша частина
колишнього економічного потенціалу яких нині перебуває під російською окупацією. З
одного боку, наявні статистичні дані свідчать про глибокий обвал у цих регіонах порівняно
із 2013-м та особливо 2007-м. З другого — цей обвал зумовлений насамперед втратою
частини активів унаслідок окупації. Як уже не раз пояснював Тиждень, спираючись на
неповні й фрагментарні дані про економічні показники в розрізі підконтрольних районів і
міст обласного підпорядкування Донеччини й Луганщини, реальний економічний спад там
точно не такий глибокий, як демонструють офіційні дані Держстату, а в низці випадків
може йтися навіть про відновлення та перевершення показників 2013 чи 2007 років.
Водночас, кажучи про позитивні тенденції в одних регіонах і депресивний стан в інших, слід
розуміти, що йдеться про динаміку, а не поточний рівень розвитку. Швидші темпи розвитку
регіонів у «поясі зростання», що має свій центр на Правобережжі, не означають більшу
заможність чи рівень розвитку їхньої економіки вже тепер. Вони переважно зменшують
відрив від раніше успішніших областей. Регіони, економіка яких після 2008-го перебуває в
занепаді, часто все ще мають значно вищий рівень розвитку порівняно з більшістю тих, які
стрімко зростають. Зміни розміру середньої зарплати по регіонах країни не завжди
належним чином узгоджується з місцевими економічними показниками (див. «Порушений
зв’язок»). Залишається відкритим і питання справедливості розподілу здобутків
економічного зростання в областях із його високою динамікою. Адже, як і у 2000-х у
південно-східних регіонах, його плоди розподіляються вельми нерівномірно. Значна
частина прибутків виводиться за межі як окремих областей, так і країни загалом через
схеми трансфертного ціноутворення. При цьому в регіонах із найвищими темпами
економічного зростання показники офіційної зайнятості одні з найнижчих, наповнення
місцевих бюджетів та соціальних фондів незадовільне, інфраструктура й далі деградує, а
чимало жителів шукає засоби для існування за їхніми межами.
Нові тенденції. Водночас впродовж останньої п’ятирічки дедалі виразнішими
стають і відмінності від регіональних економічних трендів, які спостерігалися після
економічної кризи 2008–2009-го. Відновлення економіки України, особливо на територіях
«поясу економічного зростання», дуже пов’язане із надзвичайно динамічним зростанням
впродовж останніх років у сусідніх із нами країнах ЄС. Там темпи приросту економіки
значно вищі, ніж в Україні чи навіть будь-якому з її найуспішніших регіонів. До п’ятірки
лідерів економічного зростання ввійшли Волинська та Чернігівська області, яких раніше в
ній не було. Серед лідерів Чернігівщина та Волинь, помітно поліпшилися економічні позиції
Хмельниччини та Львівщини (які до 2013-го пасли задніх і ніяк не могли відновити
показники докризового 2007-го). Показово, що в «поясі зростання» опинилася також ІваноФранківщина, економіка якої за попередньої п’ятирічки ніяк не могла подолати наслідки
економічної кризи 2008–2009 рр. Значно краща, ніж до 2013-го, нині економічна динаміка
й у Київській, Одеській та Запорізькій областях. Натомість відсунутими далі в рейтингу
першості виявилися Тернопільщина та Черкащина. Суттєво здала позиції порівняно з
довоєнним 2013 роком і Кіровоградщина, яка за темпом економічного зростання (+9,1%)
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посіла лише четверте місце. Навіть Харківщина та Полтавщина 2018-го лише трішки не
дотягнули до довоєнного показника 2013-го. Але й у названих регіонах ці проблеми
здаються дрібницею на тлі глибокого провалу 2008–2009 рр., який так і не був подоланий
ані до попереднього гребеня економічної хвилі у 2013-му, ані тепер. Очевидним останніми
роками є зміщення епіцентру «поясу економічного зростання» на Північ та меншою мірою
на Захід. Натомість Черкащина й Кіровоградщина дуже здали свої позиції в рейтингу. Це ще
більше привертає увагу з огляду на те, що динаміка зростання економіки в розрахунку на
одного мешканця саме в центральних регіонах має суттєвий прискорювач — стрімке
зменшення кількості населення. Як свідчить проведене нами порівняння чисельності
населення різних регіонів між 2007-м та 2018-м, а також 2013-м та 2018-м, цей фактор
важливий, а подекуди й визначальний у зростанні чи принаймні відновленні обсягу
валового регіонального продукту на одного мешканця. Понад те, наприклад, у Києві він
виливається в зменшення обсягу валового регіонального продукту на одного мешканця в
період як 2007–2018 років, так і 2013–2018-го. Адже темпи зростання економіки виявилися
повільнішими, ніж кількості населення за той самий час. Утім, порівнювати економічну
динаміку регіонів, не беручи до уваги зміни чисельності населення, також не можна. Адже
від цього показника залежить кількість зайнятих у ключових секторах та споживачів, які
формують виручку. Так от у більшості центральних регіонів темп падіння кількості
населення вищий порівняно із Західною Україною (де воно залишається майже незмінним
упродовж тривалого періоду), Києвом із околицями (де чисельність мешканців стало
зростає) та навіть низкою областей Південного Сходу.
Сільське господарство чи промисловість. Від часів світової економічної кризи
2008–2009 років сільське господарство було основним драйвером української економіки
загалом та більшості регіонів зокрема. Проте останнім часом чимало аграрних локомотивів
попередніх років із Півдня та Сходу країни втратили динаміку. Наприклад, порівняно з
показниками 2007-го найбільше (на 99–128%) у 2018 році зросли обсяги виробництва
агропродукції в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Одеській областях, а
правобережні та західні регіони з 2007-го мали в кілька разів повільніші темпи зростання
агросектору. Проте з 2013 року ситуація докорінно відрізняється. Епіцентр уже не лише
промислового, а й аграрного зростання дедалі виразніше зосереджується на Правобережжі
з відгалуженням звідти на Захід та Північний Схід. Першість за динамікою зростання
сільського господарства перебрали на себе Житомирська, Вінницька, Хмельницька,
Чернігівська, Київська й Тернопільська області. Динаміка в агросекторі Львівщини, Волині
чи Івано-Франківщини останнім часом куди краща, ніж у колишніх лідерів із південних
степів (як-от Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина). А на Миколаївщині та Запоріжжі
сільськогосподарське виробництво нині навіть у гіршому стані, ніж було у 2013-му (див.
«Воєнний стан»). Загалом темпи зростання сільського господарства уже не так
випереджають індустріальний сектор, особливо в успішних регіонах. Тим часом сама
промисловість останні п’ять років демонструє кращі показники відновлення та зростання,
ніж у попередню п’ятирічку. Із 2008 по 2015 рік в Україні тривало затяжне падіння
промислового виробництва, яке переривалося на дуже короткочасне корекційне зростання
у 2010–2011-му, натомість час від часу набувало стрімкого, навіть обвального характеру. У
результаті у 2015 році обсяг промислового виробництва в країні, за даними Держстату,
становив тільки 66,6% рівня 2007-го. А деіндустріалізація була притаманна всім частинам
країни. Глибока криза, у яку занурилася українська промисловість із 2008 року, і досі не
подолана в більшості регіонів. Власне, у 2018-му перевершити показники 2007-го вдалося
цьому сектору тільки в шести областях. Причому переважно йдеться про регіони з
незначними обсягами випуску промпродукції, а найбільший приріст (+100,9%) було
досягнуто на Житомирщині передусім завдяки буму видобувної промисловості. Значно
скромніші 27–38% приросту за десятиліття, що минуло, забезпечили індустріальні сектори
Вінницької, Кіровоградської та Тернопільської областей. Натомість лише 12,2% Київщини й
ледь 2,1% Миколаївщини. Як бачимо, і тут ідеться насамперед про регіони із згаданого
правобережного «поясу економічного зростання». І з часом ця тенденція ще більше
увиразнюється. Наприклад, сімка лідерів промислового зростання з 2013 по 2018 рік така:
Житомирська, Тернопільська, Вінницька, Київська, Волинська, Одеська та Кіровоградська
області. Із менш вираженою, але все-таки плюсовою динамікою до них додалися за останні
п’ять років Миколаївська, Рівненська, Івано-Франківська, Львівська та Херсонська області.
Утім, половина регіонів включно з тими південно-східними гігантами, які й далі
концентрують левову частку промислового виробництва та зайнятого в галузі персоналу,
залишаються далекими від показників як 2013-го, так і 2007-го. Передусім ідеться про
Дніпропетровську (–12,8% порівняно з 2013 роком та –22,4% порівняно з 2007-м),
Полтавську (відповідно –10,2% та –31%), Харківську (–3,5% та –17,9%), Запорізьку (–1,5%
та –28,2%). Не є винятком і все ще найбільший індустріальний осередок Центральної
України Київ, де промислове виробництво у 2018 році було на 20% меншим, ніж у 2013?му, і
майже удвічі меншим, ніж у 2007-му. Разючий розрив у відставанні порівняно з
показниками 2013 та 2007 років свідчить, що індустріальний сектор економіки країни та
більшості регіонів постраждав і досі не може оговтатися саме від кризи 2008–2009-го, а не
від російської агресії чи згортання економічних відносин із РФ від 2013 року. Приклад
таких індустріальних потуг, як Запоріжжя чи Харківщина, де обсяги промислового
виробництва сьогодні вже майже відновилися до рівня 2013?го, але ще дуже далекі від
2007-го, — найкраща ілюстрація цього.
На гребені хвилі? У цій публікації ми свідомо порівнюємо економічні показники
різних регіонів на попередніх гребенях економічних хвиль в Україні, після яких відбувалися
різкі падіння. Адже тенденції у світовій економіці та наростання дисбалансів у вітчизняній
дають більше підстав вважати, що нині українська економіка так само близька до верхівки
гребеня чергової хвилі економічного зростання, який уже незабаром може змінитися
досить болісним спадом. Світова економіка, ймовірно, ось-ось зануриться в чергову
циклічну економічну кризу, яка знову неабияк вдарить по надмірно залежній від
зовнішньої кон’юнктури й погано диверсифікованій вітчизняній економіці.Ще більше
ситуація погіршиться, якщо цей циклічний спад зійдеться з низькою ефективністю нової
владної команди в нейтралізації негативних проявів економічних проблем, що
наближаються, та її нездатністю привести країну до політики пришвидшеного
економічного зростання в майбутньому. Тож ризикуємо вже незабаром дістати чергове
підтвердження перебування України в низхідній спіралі, коли кожен новий економічний
цикл зростання-спаду для нас завершується тим, що економіка країни опиняється в дедалі
гіршому становищі. У результаті, попри періоди більш чи менш динамічного зростання у
2000–2007, 2010–2012 та 2016–2019 роках, реальний валовий внутрішній продукт усе ще
залишається у півтора разу меншим, ніж 1990-го. І ми помітніше відстаємо навіть від своїх
успішніших західних сусідів. Наприклад, за близько 3% приросту української економіки
темпи Польщі, Угорщини та Румунії становили відповідно 4–5%, а обсяги їхніх економік
нині на 25–30% більші, ніж були 2013-го. В Україні ж, як було показано вище, лише на 4–6%.
Врешті, нам замало просто відновити економічні показники 2013 року або навіть значно
вищі від них 2008-го чи 1991-го. Адже, щоб вирватися з третього світу в перший та
перетворитися на розвинену європейську державу, важливо вирватися з низхідної спіралі,
коли кожен черговий економічний цикл зростання-спаду завершується тим, що стан
економіки погіршується. Потрібні тривалі двозначні показники зростання. А вони, своєю
чергою, можливі тільки завдяки кардинальним змінам економічної політики держави.
Читати повністю (інфографіка) >>>
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За матеріалами tyzhden.ua
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Рейтинг 200 найбільших компаній
України
12.09.2019

БізнесЦензор підготував ТОП-200 компаній за доходами. Що він
показує? Сировинна економіка, найбільші доходи у компаній з держсектору,
найбільші прибутки від перепродажу газу та видобування залізної руди.
Сукупний дохід 200-х найбільших компаній України в 2018 р. становив 3,47 трлн грн.
Це на 24% більше, ніж сукупний дохід двох сотень найбільших компаній України в 2017 р.
За офіційним курсом НБУ на момент складання рейтингу, це - $138,6 млрд. Або на $1,7 млрд
більше, ніж дохід в 2018 р. компанії Alphabet, материнської компанії Google.
ТОП-10 найбільших за виручкою компаній. Найбільша компанія – НАК "Нафтогаз"
в 2018 році отримала 204,9 млрд грн, або на 10% більше, ніж в 2017 році. Чистий прибуток
становив 13,6 млрд грн. Основний дохід компанія отримує від видобутку, транзиту, імпорту
та продажу природного газу. Основні активи "Нафтогазу": найбільша газовидобувна компанія країни "Укргазвидобування" та оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз". В
нашому рейтингу вони займають сьоме та 13 місця відповідно. Друге місце ДП "Енергоринок" – 171,4 млрд грн. Це оператор розрахунків на електроенергетичному ринку. Дохід
компанії - це весь обсяг виробленої в Україні електроенергії в грошовому еквіваленті. В
2019 р., в результаті запуску ринку електроенергії в Україні, "Енергоринок" було розділено
на дві компанії: ДП "Оператор Ринку" і ДП "Гарантований покупець". ДП "Оператор Ринку"
управляє ринком на добу наперед та внутрішньодобовим ринком. ДП "Гарантований
покупець" викуповує 90% електроенергії "Енергоатому" та 35% "Укргідроенерго". Далі частину цієї електроенергії компанія продає населенню за фіксованими зниженим тарифами, а
іншу частину продає на ринку за ринковими цінами і, таким чином, компенсує пільгову ціну
населенню. Окрім того, компанія частково виплачує "зелений тариф" виробникам альтернативної енергії. Замикає трійку найбільших компаній України – "АТБ-маркет". Ця мережа
гіпермаркетів в 2018 р. отримала 86 млрд грн доходу і 2,7 млрд грн прибутку. Компанія
належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну. До складу корпорації
входить роздрібна мережа "АТБ-маркет", кондитерська фабрика "Квітень" (ТМ Bravissimo,
"Квітень" та Biscuits Collection), м'ясна фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "М'ясна
лавка" та "Ковбасний ряд" ). За доходом 2018 року "АТБ-маркет" випередив залізничного
монополіста "Укрзалізницю", яка минулого року отримала 83 млрд грн. Чистий прибуток
становив 354 млн грн. Далі в рейтингу – меткомбінати "Азовсталь" та ММК ім.Іліча, які
входять в групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Підприємства
згенерували 82 та 79,1 млрд грн доходу та 3,6 і 3,4 млрд грн чистого прибутку відповідно. В
десятку найбільших компаній входять меткомбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" Лакшмі
Міттала, та ще один метзавод Ахметова – "Запоріжсталь". Замикає ТОП-10 компанія
"Сільпо-Фуд" Володимира Костельмана. Вона входить в Fozzy Group, яка об'єднує мережі
маркетів "Сільпо", "Фора", Fozzy, Le Silpo, Thrash, ringoo та мережу аптек "Біла ромашка".
Рейтинг галузей за доходами компаній з ТОП-200. Всі 200 найбільших компаній
ми розділили за галузями. В результаті бачимо карту української економіки, яка
демонструє її сировинний характер. В ТОПі - галузь енергетики, гірничо-металургійний та
агро-промисловий комплекси. Вони в 2018 році згенерували 74% усього сукупного доходу
200 найбільших компаній. Тобто, більше двох третин економіки України це: видобуток та
імпорт вуглеводнів, виробництво залізної руди і виплака сталі, вирощування зернових та
олійних і експорт цих продуктів в треті країни. Водночас, компанії з галузей з доданою
вартістю – транспорт, хімпром, ІТ, машинобудування та промисловість – займають лише 8%
в рейтингу ТОП-200. Через таку структуру економіки Україна залежить від коливань цін на
сировину на світових ринках. Працює це так: ціни на руду і зерно ростуть – наша країна
отримує більше валюти, курс гривні зміцнюється, закупка імпортних енергоносіїв і
обслуговування зовнішніх боргів обходиться дешевше. Але якщо ціни на руду і зерно
падають, то відбувається зворотній процес. Саме через низьку диверсифікацію економіки
Україна сильніше потерпає від світових економічних криз, ніж розвинені індустріальні
країни, які спеціалізуються на експорті машинобудування і і високотехнологічної продукції.
Десять найприбутковіших компаній 2018 року. Найприбутковішою компанією
України в 2018 році було найбільше газовидобувне підприємство "Укргазвидобування".
Чистий прибуток компанії минулого року становив 27,1 млрд грн. УГВ входить в НАК
"Нафтогаз України", який відповідно отримав 13,6 млрд грн прибутку. Водночас частину
прибутку НАК отримав саме завдяки "Украгазвидобуванню", перепродуючи газ компанії.
Третьою найприбутковішої компанією є "АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший гірничозбагачувальний комбінат, який належить міжнародному металургійному холдингу
ArcelorMittal Лакшмі Міттала. Комбінат потрапив під пильний нагляд команди нового
президента Володимира Зеленського та СБУ. Після декількох перевірок спецслужбою
акціонери комбінату планують вирішити вивести з України 11 млрд грн дивідендів. В
десятку найприбутковіших компаній України також входить чотири підприємства Ріната
Ахметова. Це найбільша приватна газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування",
найбільше вугільне підприємство України – ДТЕК "Павлоградвугілля" та два крупніших
гірничо-збагачувальних комбінати: Північний ГЗК та Південний ГЗК, які видобувають
залізну руду в Кривому Розі. Про те, як ГЗК Ахметова стали найприбутковішими, не
доплачуючи державі податків, можна прочитати в нашому тексті. Закривають десятку
найприбутковіших компаній телекомунікаційний оператор "Київстар", нафтовидобувна
компанія "Укрнафта" (51% належить "Нафтогазу", 43% - структурам "Привату" Ігоря
Коломойського і Генадія Боголюбова) та Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго.
Десять найбільш збиткових компаній 2018. Найбільш збитковою компанією
України 2018 року став оператор магістральних газопроводів України – "Укртрансгаз", який
показав 31,8 млрд грн збитку. Це на 31% більше, ніж в 2017 році. Дніпровський
металургійний комбінат ім.Дзержинського минулого року отримав 29 млрд грн збитку.
Завод належить корпорації ІСД, яка контролюється російським Внєшекономбанком. Але
завод через борги за сировину був відданий в операційне управління структурам Ріната
Ахметова. Найбільший авіаперевізник України – Міжнародні авіалінії України показав 2,7
млрд грн збитку. Збитки компанія пояснює ростом витрат на збільшенням авіаційного
парку, високими цінами на аеронавігаційне обслуговування в Україні, необхідністю
облітати території Росії та вищими, ніж в Європі акцизами на авіапальне.
Хто контролює 70% компаній із ТОП-200. В ТОП-200 найбільших компаній
України 70% сукупного доходу – це виручка державних підприємств, заводів олігархів та
дочок міжнародних корпорацій, які працюють в Україні. Так, по 20% доходу згенерували
компанії Ріната Ахметова та державні підприємства. Ще 17% доходу прийшлося на
підприємства інших українських олігархів. Представництва міжнародних корпорацій
отримали 13% доходу. Ріст світових цін на сировину і рекордний урожай позитивно
позначився на доходах українських корпорацій. Так дохід компаній Ріната Ахметова, які
увійшли до нашого рейтингу, виріс на 64%, а сукупна виручка держкомпаній зросла на 35%.
Подібна позитивна динаміка стосується і компаній інших олігархів та представництв
міжнародних корпорацій. Дохід компаній з рейтингу 200 найбільших компаній України, що
належать і контролюються класичними українськими олігархами, в 2018 році становив 1
трлн грн. Це майже третина виручки ТОП-200 компаній України. Водночас дохід
агрокомпаній (агрокорпорації та міжнародні зернові трейдери) становив 500 млрд грн.
Окремо варто виділити три компанії, які входять в орбіту інтересів Віктора Медведчука –
нардепа від ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна. …
ТОП-200 компаній 2018 р. >>>
© Юрій Віннічук, Сергій Головньов
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Семь врагов Гонтаревой: Чьи схемы или бизнес
"спалила" экс-глава НБУ
18.09.2019

Ночью в пригороде Киева сгорел дом экс-главы Национального банка
Украины Валерии Гонтаревой. Никто не пострадал - Гонтарева с семьей
проживает сейчас в Лондоне.
За две недели до этого, в столице Украины сгорела машина невестки экс-главы
регулятора, а сама Гонтарева попала в ДТП - ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в
центре Лондона. Комментируя инцидент с пожаром, министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления".
Гонтарева подозревает в причастности к инцидентам экс-владельца ПриватБанка Игоря
Коломойского. Тот в комментарии Украинской правде выдвинул другую версию: пожар
может быть выгоден самой экс-главе НБУ в свете открытых против нее дел в Украине.
"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", – сказал Коломойский.
Гонтарева назвала это предположение бредом. Как бы то ни было, за время руководства
регулятором экс-глава НБУ нажила немало недоброжелателей. При Гонтаревой НБУ
отправил на ликвидацию десятки банков, которые принадлежали влиятельным
украинским бизнесменам. LIGA.net собрала семь самых громких историй.
Игорь Коломойский, экс-собственник ПриватБанка. В самом конце 2016 года на
украинском финансовом рынке произошло самое громкое событие со времен банкротства
банка "Украина". 19 декабря на пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева и
Министр финансов Александр Данилюк объявили о национализации ПриватБанка – крупнейшего финучреждения страны. Причиной стал провал плана докапитализации банка
теперь уже бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. По
словам Гонтаревой, нехватка капитала Привата на момент принятия решения составляла
113 млрд грн. А более 97% корпоративного портфеля – займы связанных лиц. Тремя днями
ранее Коломойский и Боголюбов подписали письмо к премьеру Владимиру Гройсману, в
котором просили Кабмин выкупить у них акции банка. В течение следующих двух лет
государство внесло в капитал банка более 155 млрд грн. Разойтись с Коломойским мирно
не получилось. НБУ заявил, что связанные компании перестали обслуживать кредиты в
Привате, а экс-собственник - что банк у него забрали незаконно. Стороны начали выяснять
отношения в судах, которые продолжаются до сих пор. Уже без Гонтаревой - она покинула
пост главы НБУ в марте 2018 г. и переехала в Британию, преподавать в Лондонской школе
экономики. Но олигарх о ней не забыл. "Гонтарева, говорят, прописалась в Лондоне... Это
очень хорошо — английская юрисдикция есть. У меня есть большой круг персоналий, к
которым у меня есть претензии за ПриватБанк на большую сумму. Так что пусть
накапливают средства", - рассказывал Коломойский в ноябре 2018 года. Знаковые
изменения в судебных баталиях произошли, когда исход президентских выборов был
предрешен. 18 апреля, за три дня до голосования во втором туре Окружной админсуд Киева
после двух лет изучения дела, признал незаконным национализацию ПриватБанка по иску
Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и НКЦБФР.
На следующий день этот же суд отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым
определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц. А уже 20 апреля
Печерский суд Киева разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по
рефинансированию, полученному до национализации ПриватБанком от НБУ на сумму 9,2
млрд грн. Суды продолжаются, на все решения поданы апелляции. Гонтарева и
Коломойский продолжают общаться через прессу. "В интервью Коломойский заявил, если я
не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. На английском это kidnapping
(похищение человека. – Ред.). Это преступление на территории Великобритании. Я хочу,
чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", –
заявляла Гонтарева еще до последних событий. После ДТП она лежит в лондонской
больнице с переломом стопы. "В результате последнего пожара никто не пострадал, семья
Гонтаревой также находится в Лондоне", - сообщила экс-глава НБУ в комментарии LIGA.net.
Премьер-министр Алексей Гончарук допускает мировое соглашение с экс-владельцами
банка. В этом, по его словам заинтересован президент Владимир Зеленский. Коломойский
накануне заявил, что для этого есть хорошее окно возможностей.
Олег Бахматюк, экс-владелец банков "Финансовая инициатива" и "VAB Банк".
Еще один бизнесмен, который был недоволен работой НБУ времен Гонтаревой, - Олег
Бахматюк, собственник агрохолдинга "UkrLandFarming". Конфликт Бахматюка с
Гонтаревой длится уже несколько лет. Когда Гонтарева была главой НБУ, регулятор
признал неплатежеспособными сразу два его банка. 19 марта 2015 года Нацбанк принял
решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВиЭйБи банка". 23 июня того же
года регулятор отнес к категории неплатежеспособных еще один банк Бахматюка "Финансовая инициатива". По словам Гонтаревой, на момент принятия решения по банку
"Финансова инициатива", финучреждение потеряло ликвидность и собственный капитал,
допустило грубые нарушения законодательства по вопросам наличного обращения и
несвоевременно выполняло обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, в
частности регулятором. "Бахматюк за два банка - "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива" только Нацбанку должен 10 млрд грн. И за остальные банки - 28 млрд грн. На сегодня долг
только одного Бахматюка перед нашей страной это 38 млрд грн", - заявила Гонтарева в
конце 2016 года. В свою очередь, Бахматюк оценил долг в 20 млрд грн, и заявил, что
расценивает обвинения в свой адрес, как PR-кампанию главы НБУ. "Знаете, кто нанес
наибольший урон экономике Украины? Не Путин, а глава нашего центробанка – Валерия
Гонтарева", – заявил он на одной из бизнес-конференций в мае этого года. Система
олигархического банкинга должна была уйти в прошлое, признал бизнесмен, это якобы
было можно сделать постепенно. "Но Нацбанк решил обрубить сразу 40% экономики, хотя
можно было обойтись гораздо меньшими потерями", - сказал бизнесмен. "Бахматюк и
Жеваго украли средства рефинансирования НБУ, выданные еще до моего прихода. И ни
копейки с того времени не вернули", - заявила в ответ Гонтарева.
Константин Жеваго, экс-владелец банка "Финансы и кредит". Константин
Жеваго - еще один бизнесмен, считающий себя жертвой экс-главы НБУ. Его банк "Финансы
и кредит" мог выстоять, уверен бизнесмен. НБУ признал его неплатежеспособным в
сентябре 2015 г. Претензии к банку позже озвучили в Фонде гарантирования вкладов. По
данным ФГВФЛ, должностные лица банка "Финансы и кредит" перед его банкротством
вывели около 5 млрд грн, предоставив кредиты ряду неплатежеспособных компаний. Сразу
после получения денег они объявляли о банкротстве. Топ-менеджеры еще четырех
компаний присвоили 1,7 млрд грн. Деньги использовали для кредитования строительства
офисного центра в Киеве. Кроме этого, банк заключил соглашения на $113 млн с
иностранными компаниями. При этом сами сделки в банковской отчетности не
учитывались. Жеваго отрицал все обвинения. "Мы - первая страна в мире с 1945 года, в
которой регулятор по своей инициативе убрал с рынка 90 банков, в том числе из топ-10, –
возмущался Жеваго. – Где такое еще было, чтобы Центробанк возглавлял человек, ни дня
не проработавший в этой сфере?". "Мы помогали Жеваго с рефинансированием, взяли у
него в залог Белоцерковскую ТЭЦ. Я тогда сказала Жеваго, что если он не выполнит
персональную гарантию, то все его активы уйдут в пользу государства и он останется в
одних трусах. В чем он остался? У него все есть. Где персональные гарантии? Все они
оспорены в судах. Вы понимаете, какой беспредел у нас в стране?", – говорила Гонтарева в
интервью НВ в ноябре 2018 года. История продолжается. Сейчас НБУ пытается отсудить у
фармкомпании "Артериум", которая принадлежит бизнесмену, офисы в центре Киева. В
августе нынешнего года Госбюро расследований объявило о подозрении двум топменеджерам банка "Финансы и кредит" в растрате 2,5 млрд грн. На причастность к схеме
проверяют и самого Жеваго.
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Виктор Полищук, экс-совладелец банка "Михайловский". Банк "Михайловский" еще одно финучреждение, которое было признано неплатежеспособным во времена
Гонтаревой. Его собственник - Виктор Полищук. НБУ объявил банк неплатежеспособным
23 мая 2016 года, а 12 июля 2017 года ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской
лицензии и его ликвидации. Банкротство "Михайловского" стало одним из самых громких
на украинском финансовом рынке, а нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физлиц
тогда увеличилась на 1,2 млрд грн. После признания банка неплатежеспособным НБУ
выявил, что часть денег вкладчиков под высокий процент привлекали связанные
финансовые компании, а сам "Михайловский" выступал лишь посредником. После
объявления банка банкротом, без денег и гарантий оказались 14 000 вкладчиков, сумма их
депозитов оценивается в 1,5 млрд гривен. Чтобы гарантировать им выплаты, парламент
принял отдельный закон. По словам Гонтаревой, на момент банкротства банка Полищук
должен был 23 млрд грн. "Господин Полищук будет отвечать по закону. Документы в
правоохранительные органы мы выслали", - заявляла она в интервью Украинской правде.
Полищук не признавал обвинения Нацбанка. Он утверждал, что вышел из числа
совладельцев до вывода денег, а сам банк продал Борису Кауфману. Бизнесмен настаивает,
что руководство НБУ знало о его уходе из "Михайловского" до объявления банка
неплатежеспособным. В то же время, зампред правления НБУ Катерина Рожкова в
интервью LIGA.net заявила, что НБУ не признал смену собственника, ответственность за
банкротство "Михайловского" должен нести Полищук.
Леонид Климов, экс-собственник "Имэксбанка". На момент банкротства
"Имэксбанк" по размеру активов занимал 21-е место среди 166 украинских банков. НБУ
признал банк неплатежеспособным 27 января 2015 года, после того, как уличил его на
операциях, которые привели к уменьшению капитала и существенному ухудшению
ликвидности. 27 мая того же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял
решение о ликвидации. По данным регулятора, по состоянию на август 2018 года,
финучреждение было в числе крупнейших должников регулятора по кредитам
рефинансирования с долгом в 3,4 млрд грн. Хотя начиналось все не так плохо. "Имэксбанк –
крупнейший банк в Одесской области. Банк прошел стресс-тест и подготовил полную
программу своей рекапитализации. Господин Климов дал полные гарантии того, что он
будет вносить капитал, и начал его вносить. То есть он полностью соответствовал нашим
критериям – принес залог", - рассказывала Гонтарева Украинской правде в марте 2015 года.
Сегодня ФГВФЛ продает активы неплатежеспособного "Имэксбанка". Первый аукцион
состоялся осенью 2016 года. 26 сентября 2019 года состоится аукцион по продаже еще
одного пула активов. Заявленная цена - 733,2 млн грн. Лот, в том числе включает часть
одесского стадиона "Черноморец" и права требования по 40 кредитным договорам.
Бизнесмен Нацбанку ничего не должен, хотя, так же как и другие экс-собственники, давал
личное поручительство по кредитам рефинансирования. Такое решение летом 2016 года
принял Апелляционный суд Одесской области.
Давид Жвания и Николай Мартыненко, экс-совладельцы "Диамантбанка".
Финучреждение Давида Жвании и Николая Мартыненко также перестало работать при
Гонтаревой. "Диамантбанк" признали неплатежеспособным в апреле 2017 года.
Руководство банка не смогло выполнить заявленные обещания по докапитализации банка
на 750 млн грн. По словам Гонтаревой, сделать это собирался лично глава правления
"Диамантбанка" Олег Ходачук. "Чтобы внести эти деньги, надо было подтвердить их
легальное происхождение, принести в Нацбанк аудиторское заключение. Ходачук принес
документы, принес выписку со счета, что деньги у него на это есть, и написал личную
расписку, какого числа он их внесет", – рассказывала Гонтарева в интервью Бизнес.Цензору.
По словам Ходачука, сбой в докапитализации - следствие ареста задержания экс-депутата
Николая Мартыненко. Но Гонтарева была непреклонна: "Если главная причина отсутствия
денег у Ходачука – это задержание Мартыненко, тогда спросите у него, реально ли он
представлял себя инвестором и почему его собственные деньги ему не дали перечислить
из-за задержания Мартыненко". В свою очередь сам Мартыненко просил НБУ отсрочить
возможность докапитализации "Диамантбанка". "В банке нормально шел процесс
докапитализации, нужно было несколько дней подождать, и не было бы проблем. Зачем
Нацбанк ввел временную администрацию, я не понимаю. Это политическое решение", рассказывал бизнесмен. Он утверждает, что 24 апреля написал письмо правлению НБУ, в
котором попросил дать еще немного времени. "Из-за ряда действий, в том числе и
политических, другие банки затормозили на некоторое время перечисление денег на
докапитализацию Диамантбанка", - говорил Мартыненко. В 2018 году Жвания пытался
оспорить решение НБУ в отношении "Диамантбанка", но суд оставил иск без рассмотрения.
Вскоре после выведения банка с рынка его долги купил Сергей Тигипко.
Николай Лагун, экс-собственник "Дельта Банка". Николай Лагун – еще один эксбанкир, который потерял банк при Гонтаревой. Ему принадлежало 70% акций "Дельта
Банка", еще 30% управляла корпорация "Cargill". В 2014 году НБУ признал "Дельта Банк"
проблемным, а в начале марта 2015-го ввел временную администрацию. 5 октября 2015 г.
регулятор объявил о ликвидации банка. "С Лагуном мы очень много говорили о том, что
сам он это не вытянет и имеющуюся в банке дыру, на тот момент — 21 млрд, не закроет.
Мы ему говорили, чтобы он со всеми своими крупными вкладчиками договаривался о
конвертации обязательств перед ними в капитал. У нас получалось, что если все это
сделать, то от 15 до 17 млрд грн можно было закрыть. Даже при пессимистическом
сценарии в 15 млрд государству пришлось бы доложить порядка 5–7 млрд", - отмечала
Гонтарева в сентябре 2015 года в интервью Зеркалу недели. Лагун называл другие цифры.
"Потребность в докапитализации составляет порядка 5-7 млрд грн. Потенциально своими
силами, в том числе за счет конвертации крупных вкладов в капитал, мы бы смогли собрать
порядка 4 млрд грн. При этом удалось бы избежать национализации Дельты", - рассказывал
Лагун в интервью Экономической правде. Лагун говорит, что общался с клиентами,
которые готовы были конвертировать депозиты в капитал и субдолг, и стать акционерами
банка. "Вопрос в том, что для возобновления работы банка деньги должны были быть
внесены достаточно быстро. Фактически, одномоментно... Однако ни технически, ни
практически такой возможности у нас не было", - отмечал экс-банкир. Как выяснилось
впоследствии, в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из "Дельта Банка"
вывели 4,5 млрд грн. По данным ФГВФЛ, в банке подделывали документы и отчетность,
фальсифицировали информацию о залогах (в том числе и под рефинанс НБУ), кредитовали
подставные компании. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших
владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. ФГВФЛ выплатил
вкладчикам "Дельта Банка" около 16 млрд грн. На 1 января 2019 года он выручил от
продажи активов банка 11 млрд грн.
Читать полностью >>>
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Гальмівний супорт: що спиняє
виборчу реформу
19.09.2019

Проведення в Україні всеосяжної та якісної виборчої реформи є однією
з ключових вимог українців та європейських партнерів від часу
проголошення незалежності України.
За 28 років в країні на парламентських виборах застосовувалися кілька типів
виборчих систем, але запровадити абсолютно нову - пропорційну систему виборів з
відкритими списками Україні ще в 2010 році рекомендувала Парламентська асамблея Ради
Європи. У 2014-му відповідна обіцянка була зафіксована в угоді про коаліцію тодішніх
депутатських фракцій, але лише у 2017 році Виборчий кодекс авторства представників
"Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка" ухвалили у першому читанні. І тільки в
липні 2019-го, подолавши понад чотири тисячі правок, народні депутати ухвалили
Виборчий кодекс остаточно.
Спочатку підтримка, потім вето. Основними новаціями кодексу стали відмова
від змішаної, тобто пропорційно-мажоритарної системи, на користь пропорційної з
відкритими списками, нова процедура голосування та підрахунку голосів, уніфікація
виборчого законодавства та зміна виборчої системи на місцевих виборах. Як передбачалося,
під час голосування до Верховної Ради виборча карта України мала бути поділена не на
дрібні понад 200 округів, а на 27 великих. Виборцям пропонували обирати одночасно і
партію, і кандидата із окремого регіонального списку цієї партії. Саме на таких змінах до
виборчого законодавства ніби наполягав і новообраний президент України Володимир
Зеленський. Під час інавгураційної промови у травні він закликав Верховну Раду ухвалити
"багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті виборчі списки". Однак 14
вересня на тлі надшвидких рішень нової Ради, більшість у якій нині становлять
представники партії Зеленського "Слуга народу", новий президентветував цей документ і
повернув його до парламенту з 11-ма сторінками пропозицій. Серед основних зауважень
Зеленського: кодекс не відповідає Конституції та фактично зберігає стару виборчу систему
із закритими списками. Такого висновку Зеленський дійшов, проаналізувавши порядок
застосування виборчої квоти, розподілу депутатських мандатів і визначення обраних
кандидатів у виборчому регіоні та у загальнодержавному окрузі. Спікер Верховної Ради,
представник "Слуги народу" Дмитро Разумков на брифінгу 16 вересня заявив, що
найімовірніше буде підготовлений "або доопрацьований минулий, або новий варіант
Виборчого кодексу". "Треба зробити якісний документ, за яким можна буде проводити
нормальні вибори в Україні. Але на це піде деякий час, тому сказати, що це буде скоро, - не
зовсім коректно", - повідомив Разумков.
"Слуга народу" без чіткої позиції. Водночас голова Верховної Ради підтвердив, що у
новому проєкті планують залишити норму щодо пропорційної системи з відкритими
списками, і наголосив, що підготовкою закону треба займатись завчасно. Між тим перший
заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарях ЗМІ зауважив,
що у нього "багато питань" до процедури відкритих списків, а запропоновану систему
потрібно "якщо не змінювати, то спрощувати". Власне, на цьому публічні коментарі
парламентарів від "Слуги народу" щодо нового Виборчого кодексу вичерпуються. Такий
підхід тривожить деяких експертів. "Це лише гра слів, і при бажанні під пропорційною
системою можна запропонувати будь-що. Дуже непокоїть, що досі влада публічно не
висловила власного бачення виборчої реформи. Усі оголошені раніше заяви зводилися до
популістських ідей на кшталт "електронне голосування" та "підтримка моделі відкритих
списків". Але ж цих моделей існує дуже багато", - зауважує у розмові з DW голова Комітету
виборців України Олексій Кошель.
Зміни реальні чи косметичні? На думку професора Києво-Могилянської академії,
директора фонду "Демократичні ініціативи" Олексія Гараня, більш доцільно було б взяти за
основу напрацьований кодекс і вносити правки у нього. "Натомість ми бачимо, що "Слуга
народу" прагне демонструвати, що попередники нічого не робили, і хоче все розробляти
заново. Але чи вийде щось якісне у підсумку? Чи не запропонують нам знову закритих
партійних списків чи прихованої "мажоритарки"? Адже однопартійну більшість в Раді
дозволила сформувати саме мажоритарна система. Тому поки не зрозуміло, на що це
надихне нову владу", - зазначає політолог у розмові з DW. Те, що виправити вади кодексу
локальними поправками неможливо, переконує експерт з виборчого права, віце-президент
Асоціації народних депутатів України Олександр Барабаш. На його думку, запропонована
система відкритих регіональних списків надміру ускладнена і призведе до технологічного
колапсу уже на етапі підрахунку голосів. У розмові з DW він, зокрема, вказує і на брак
фахівців серед реальних провідників реформи: "Було і є критично мало людей, які б дійсно
глибоко розбиралися і в теоретичних основах виборчого права, і досконало знали практику
і технологічний зміст реальних виборчих процесів". Барабаш вважає, що нині "фатально
домінує егоїстичний підхід до змін виборчого законодавства як до засобу, інструменту
одержання політичних переваг". У Комітеті виборців України, своєю чергою, звертають
увагу і на те, що для ефективної реформи необхідно паралельно мінімізувати вплив
політичної реклами та вдосконалити законодавство про державне фінансування партій,
зобов'язавши їх не менше двох третин коштів спрямовувати на регіональні організації.
Олексій Кошель пояснює, що "в умовах слабкості політичних партій вся оргробота і витрати
ляжуть виключно на кандидатів і фактично доступ до влади лишиться у тих, хто має
олігархічну підтримку чи тіньове фінансування, або є представником місцевого бізнесу".
Олександр Барабаш також вважає, що запропонована система, коли агітацію доведеться
проводити на величезному окрузі розміром з область, унеможливить обрання нових облич.
І у таких умовах перевагу матимуть політики з високою довиборчою впізнаваністю чи
кандидати-"телезірки". Фахівці також звертають увагу на підводні камені щодо дати
набрання чинності нового кодексу. За Конституцією, наступні парламентські вибори мають
пройти у жовтні 2023 року. У ветованому документі дата набуття чинності - 1 грудня 2023
року. Якщо її не змінити, нові правила почнуть діяти лише для виборів 2028 року. Швидше
за все, і чергові місцеві вибори 2020 року відбудуться за чинним законодавством. Утім, в
офісі Зеленського уже розмірковують над тим, чи не варто перезавантажити ще й місцеву
владу з допомогою дострокових місцевих виборів. Група народних депутатів фракції "Слуга
народу" тим часом уже внесла у Верховну Раду законопроєкт, що призначає позачергові
вибори мера Києва та депутатів міської ради уже на 8 грудня 2019 р. Але це - інша історія. ...
Читати повністю >>>
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Последний саммит G7 в Биаррице в очередной раз продемонстрировал,
что Семерка полностью утратила хоть какое-то единство, превратившись в
«6+1», то есть в «Америку против всех остальных».
Для Украины это очень неприятная новость, поскольку одной из главных линий
раскола стал вопрос о возврате России в G7. Хотя в 2014 году участие России в G8 было
прекращено, остальные участники клуба возвратились к формату G7 из-за агрессии
Москвы в Украине, которая так и не прекратилась. Правда, Украина – это далеко не
единственная причина раскола в элитном клубе. Еще одним и далеко не последним таким
вопросом стали отношения с Ираном. И это не говоря уже о торгово-экономических
противоречиях, прежде всего между странами элитного клуба и США, каковые неуклонно
углубляются, информируют Экономические Новости.
Немного истории и «американского классико». Прошлый раз раскол в элитном
клубе можно было во всех красках пронаблюдать во время предыдущего саммита G7 в 2018
году в канадском Квебеке, когда Трамп покинул мероприятие, не дожидаясь окончания,
отказавшись от подписания итогового коммюнике, таким образом унизив хозяина
мероприятия канадского премьера Джастина Трюдо. На сей же раз хозяин встречи
французский президент Эмманюэль Макрон, похоже, изо всех сил старался избежать участи
незадачливого Трюдо, а потому разговор вышел вялым, полным недоверия, разочарования
и взаимных обид. А финальное коммюнике даже и не пытались согласовывать и
подписывать, видимо, по причине полнейшей бесперспективности попыток ввиду
глубоких противоречий. Напомним, что G7 – это не Большая Семерка, как принято почемуто называть этот клуб в постсоветском сегменте информпространства. На самом деле этот
клуб называется Группа Семи (Group of Seven). Он включает Великобританию, Германию,
Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Впервые в таком составе он возник в 1976 году.
Кроме того, в заседаниях клуба обычно принимают участие руководители Евросоюза и
НАТО. Россия стала принимать активное участие в работе клуба с 1997 года. Но все равно
речь шла не столько даже о G8, столько о формате G7+1. После аннексии Крыма, повторим,
уже в марте 2014 года Россия из клуба была исключена, намеченный на июнь этого года
саммит в Сочи был отменен, а остальные страны уже в формате Семерки собирались в
Брюсселе. Впрочем, и здесь не все так просто. Россия была даже не исключена из клуба, а ее
участие было приостановлено, то есть дверь как бы приоткрыта. В том числе и этот факт
дает некоторую возможность ставить вопрос о возврате России за стол переговоров.
Следует отметить, что G7 не является международной организацией, в ее основе не лежит
какой-либо международный договор, она не имеет устава и руководящих органов. Решения
этого клуба не имеют обязательной силы. Обычно встречи G7 служат для фиксации
готовности руководства стран-членов придерживаться согласованной линии, а также для
высказывания «благих» пожеланий в адрес других стран и международных организаций. се
это к тому, что поскольку у клуба нет ни руководящих органов, ни уставных документов, то
сама постановка вопроса о принятии в него или исключении тех или иных стран, включая
Россию, является более чем условной. Это неформальное объединение, и скорее здесь
можно вести речь о неких традициях. Например, Москву можно включить или исключить,
пригласить или не пригласить на саммит клуба, зато Вашингтон в таком саммите должен
принимать участие обязательно, так же как Лондон, Париж и так далее. А скажем, Канаду в
1970-х годах приняли не сразу, и поначалу была вообще не «семерка», а «шестерка».
Причины распада подобных образований чаще всего лежат внутри самих организаций, если
G7 можно назвать организацией. Противоречия между различными, даже дружественными
странами всегда были есть и будут. Это объективная реальность, данная массам в
ощущениях, как говорил вождь мирового пролетариата. Но дипломатия и встречи на
высшем уровне для того и существуют, чтобы сглаживать противоречия и согласовывать
совместные позиции. Процесс согласования, пусть и с переменным успехом, в рамках G7 на
основе неких совместных позиций имел место, примером чего стало исключение в 2014
году из клуба России. Однако с появлением Трампа ситуация в клубе изменилась, как,
впрочем, и во всей геополитике. Трамп затеял глобальную торговую войну с Китаем, что
чревато глобальным же кризисом, большинство членов G7 с этим несогласно, но Трамп
слушать никого не хочет. США по инициативе Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном,
остальные члены G7 с этим тоже не согласны, но Трамп, что называется, «клал прибором»
на мнение своих партнеров и союзников. Трамп упорно продвигает идею привлечения в
клуб Москвы, причем непонятно на каких условиях. Речь идет то ли о полноформатном
участии России, то ли в качестве некоего ассоциированного члена, то ли просто в качестве
приглашенного гостя. В этом Трампа кое-как поддерживает в явном виде только Макрон,
да и то с оговорками на необходимость «разрешения украинского кризиса», который
Москва пока «разрешать» не особо намерена. Ведь если о Донбассе Кремль ведет хоть
какие-то переговоры, пусть даже пытаясь навязать Украине совершенно неприемлемые
условия, то о возврате Крыма в Москве вообще говорить не намерены в принципе. А ведь
Москва была исключена из клуба в марте 2014 года именно за аннексию Крыма.
Получается, в случае возврата Москвы, клуб просто откажется от своих же принципов,
согласившись с тем, что в ХХІ веке можно совершенно беспрепятственно совершать акты
международной агрессии, нарушая признанные границы суверенных государств, в данном
случае Украины. И это, повторим, далеко не все противоречия, которые подрывают G7
изнутри, прежде всего, по причине позиции и, скажем так, психологических особенностей
Дональда Трампа. Все это напоминает цикл рассказов известного американского писателяновеллиста Уильяма Сидни Портера (William Sydney Porter), более известного под псевдо
«О. Генри», под названием «Благородный жулик» (The Gentle Grafter). Цикл новелл
посвящен бурной мошеннической деятельности «благородного жулика» Джеффа Питерса и
его подельника Энди Таккера. В различных штатах Америки им удается одурачивать
доверчивых заскорузлых американских обывателей, но только до тех пор, пока им не
попадаются мошенники более крупного масштаба, тем более связанные с властью, и тогда
«благородные жулики» Питерс и Таккер оказываются одураченными сами. В одном из
рассказов под названием «Трест, который лопнул», Питерс и Таккер на несколько дней
умудряются монополизировать торговлю алкоголем в маленьком городке, создав такой
себе «питейный трест». Трест «Питерс, Таккер и Сатана» мог извлечь изрядную наживу, но
у Энди Таккера вдруг проснулась страсть к морализаторскому ораторству, и он
распропагандировал жителей городка в духе известной антиалкогольной кампании. Таким
образом, трест лопнул, а его участники Питерс и Таккер понесли убытки. В заключение
благородный жулик Питерс делает вывод, что склонность к самоуничтожению чаще всего
заложена внутри любого подобного треста. Этот не лишенный некоторого эпистолярного
дара шулер сравнил любой трест с яйцом, которое само в себе порождает свою же смерть в
виде птенца, долженствующего рано или поздно это яйцо разрушить изнутри. Очевидно,
что нынешняя Большая Семерка с Трампом в своем составе и на лидирующих позициях
слишком напоминает подобное «американское классико», чтобы вспомнить его автора
американского парня Уилли Портера, бывшего еще и автором знаменитых «Королей и
капусты» (Cabbages and Kings). Кстати, именно в этой сатирической повести впервые
увидело мир определение «банановая республика», автором которого тоже можно считать
О. Генри.
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Русский вопрос на «русском курорте» во французской Басконии. Нынешний
саммит проходил в Биаррице (Biarritz) на юго-западе Франции, недалеко от испанской
границы, на Берегу басков Бискайского залива. Это колоритное курортное место считается
«русским курортом», поскольку россияне любили здесь поправлять здоровье еще с царских
времен, включая личностей известных. В частности, здесь бывали Федор Шаляпин,
Александр Блок, Антон Чехов, Владимир Набоков, Василий Аксенов. Поэтому символично,
что разборки относительно дальнейшего участия России в клубе наиболее влиятельных
держав имели место быть именно на «русском курорте» во Французской Басконии. Позиция
Вашингтона еще сильнее разошлась с мнением остальных членов клуба. Трамп изначально
назвал саммит пустой тратой времени и заявил, что двухсторонние встречи считает более
полезными, поскольку «на них можно обсудить конкретные вопросы, а не проблемы
окружающей среды». Кстати, на панель, где обсуждались проблемы экологии, Трамп
демонстративно не пришел. Тот факт, что нынешнее руководство США считает проблемы
экологии несущественными, также отличает позицию США от подходов партнеров по G7,
хотя предыдущая администрация демократа Барака Обамы к экологическим проблемам
относилась весьма серьезно. В каком именно ключе обсуждался «русский вопрос»,
доподлинно неизвестно, поскольку официальных заявлений на эту тему сделано не было.
Известно, что якобы было принято совместное решение о том, чтобы содержание
переговоров по вопросу России, состоявшихся во время неформального ужина возле маяка
Биарриц, гласности не предавать. Но Трамп публично заявил, что кроме Штатов есть и
другие страны, которые поддерживают возвращение России в клуб. Позднее в западных
СМИ появилась информация, что таковыми странами являются Италия и Франция, что
особой неожиданностью не стало. Макрон уже обозначил свою позицию во время визита
Путина, но попал под обстрел местной и европейской прессы и был вынужден вилять,
делая реверансы на тему необходимости решения украинского вопроса как условия
возврата России в клуб ведущих держав. Поэтому Макрону даже выгодно прятаться за
широкой спиной Трампа, который говорит все, что угодно, не особо оглядываясь на
общественный резонанс. В Италии дела обстоят еще хуже. Присутствовавший на саммите
премьер страны Джузеппе Конти буквально накануне объявил о распаде
правительственной коалиции, Очевидно, дело окончится досрочными выборами, которые в
Италии бывают иногда чаще, чем дождь, а потому политические перспективы умеренного
Конти покрыты мраком неизвестности. Зато известно, что в Италии все большую
популярность набирает вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвинии,
являющийся одним из лидеров «Лиги севера».
Сальвинии известен своей пламенно приверженности Москве и Путину, он даже
засветился в футболке с портретом Путина, в том числе и в Москве на Красной площади.
Сальвини и его политическая сила давно выступают за упразднение санкций против
Москвы. А в случае занятия должности премьера, Сальвини почтет за счастье посидеть за
одним столом с Путиным на любых посиделках, включая G7, которая в этом случае станет
уже G8. Итак, мнения разделились. Если Трамп однозначно считает, что возвращение
России «было бы выгодно многим», то глава Европейского совета Дональд Туск выступил
категорически против, предложив пригласить на следующее заседание не Россию, а
Украину пусть даже в качестве гостя. Но каденция Туска в должности главы европейского
парламентаризма, как известно, скоро оканчивается. Известно также, что против
возвращения России в клуб категорически возражает Ангела Меркель, но и ее
политическая карьера вскоре оканчивается. Что же касается Трампа, то он еще на
прошлогоднем саммите G7 в Канаде договорился до того, что Крым является российским,
поскольку население полуострова говорит на русском языке. После этого скандального
заявления Трамп «наехал» на других лидеров G7 за то, что они поддерживают Украину,
которая является одним из самых коррумпированных государств в мире. Что тут можно
сказать?.. Половина – если не больше! – жителей Калифорнии, Техаса и Флориды говорят
по-испански, и если следовать логике Трампа (конечно, если считать, что Трамп и логика
вообще совместимы!), то эти штаты следовало бы отдать Мексике. К тому же в результате
американо-мексиканской войны 1846-1848 года США отобрали у Мексики огромную
территорию площадью около 1,3 млн кв. км, то есть больше, чем две Украины, в результате
чего образовались штаты Калифорния и Техас. Это как аннексия Крыма в чистом виде!
Поэтому не худо бы Штатам вернуть Мексике ранее аннексированное. Тем более что в
Техасе сепаратизм в том или ином виде имеет место быть, и Штаты его периодически
подавляют разными способами. С коррупцией в Штатах тоже далеко не все благополучно, и
это тоже – если следовать логике Трампа – могло бы стать основанием для возврата ранее
«отжатых» территорий Мексике, где с коррупцией, впрочем, намного хуже. Однако
причины заигрываний Трампа с Москвой просты, как первый советский трактор! Это
Китай. Напомним, что Трамп разворачивает широкомасштабную торгово-экономическую
войну против Китая, о чем приходилось неоднократно писать, в том числе совсем недавно.
При этом в Вашингтоне откровенно побаиваются объединения Москвы и Пекина. Того же
опасаются и в Европе. Дескать, если Россия и Поднебесная объединятся в некий союз, то он
будет, как минимум, мощнее европейского. Опасение обоснованное, но есть одно «но». Это
недоверие и настороженность, которые испытывают друг к другу не просто даже Пу
Кремлевский и Си Китайский, но и Москва и Пекин вообще. В подноготной российскокитайских отношений есть слишком много «скелетов из шкафа» еще со времен товарища
Сталина, который в 1949 году долго выбирал, кого ему поддержать Мао Цзедуна с его
компартией или Чан Кайши с его Гоминьданом. А еще между Москвой и Пекином стоят
остров Даманский, явные и неявные территориальные претензии и много другое. К тому
же Трамп пытается заручиться поддержкой Москвы в разрешении проблем Венесуэлы,
Сирии, Ирана, в индо-пакистанском конфликте. Зато с Европой отношения Америки
становятся все более прохладными вплоть до неприязненных. Штаты вводят пошлины на
европейские товары. Европа отвечает «взаимностью», в частности, Франция ввела
«цифровой налог» на американские ИТ-компании, что вызвало у Трампа приступ
негодования. Обсуждение российского вопроса окончилось тем, что Трамп издевательски
заявил, что в будущем году, когда саммит G7 будет проводиться в Штатах, он на правах
хозяина обязательно пригласит на него Путина. Не менее издевательски прозвучало
заявление Трампа о том, что он проведет саммит во Флориде, в одном из своих гольфклубов, поскольку там, дескать, условия хорошие. Едва ли стоит говорить, что возвращение
Москвы в формат «клуба элитных держав», даже сама постановка вопроса об этом с
перспективой ослабления или снятия санкций, для Украины будет настоящим поражением!
Самое забавное, что, понаблюдав за склокой на тему приглашать или не приглашать
Путина на саммит в будущем году, в Кремле высказались в том смысле, что G7 их не оченьто интересно, а Москва отдает предпочтение участию в G20. Это напомнило знаменитую
басню «Зелен виноград»…
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Персидские сказки на Берегу басков. Однако, повторим, не Москвой единой… Не
менее важным вопросом, обсуждавшимся на саммите G7, был Иран. И здесь тоже позиции
участников клуба резко разошлись. Напомним, что в 2016 году при президенте Обаме была
заключена так называемая ядерная сделка с Ираном, согласно которой в обмен на
существенное сокращение иранской ядерной программы Запад снимал целый ряд
экономических санкций против Исламской республики. Прежде всего, это касалось
экспорта из Ирана нефти и других товаров, а также импорта в Иран технологий и
оборудования, в которых он испытывает огромную потребность. Кроме США в ядерной
сделке с Ираном участвовали Франция, Великобритания Россия и Китай, то есть
постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Германия. Трамп посчитал условия
соглашения по отношению к Ирану слишком слабыми, вывел Америку из договора, вернул
санкции для Ирана и объявил о введении санкций против тех стран и компаний, которые
будут покупать иранскую нефть и вести взаиморасчеты с Ираном. В результате Европа,
которая де-юре из соглашения не выходила, де-факто поддержала санкции в отношении
Ирана, чтобы не попасть под американские санкции. Даже Индия и Китай воздерживаются
от явных закупок иранской нефти, боясь попасть, прежде всего, под финансовые санкции
против своей банковской системы. Тегеран около года продолжал выполнять условия
СВПД, надеясь на Европу, которая в лице своих лидеров вроде как крайне отрицательно
отнеслась к разрыву ядерной сделки и формально осталась в СВПД. Но поскольку де-факто
ЕС и ЮВА присоединились к санкциям, боясь Вашингтона, Тегерану терять больше нечего,
и там объявили о приостановке своего участия в сделке и возврату к ядерной программе,
что вызвало в Вашингтоне новый поток угроз в адрес Исламской республики, а также
общее недовольство Запада Ираном, хотя именно Запад нарушил условия сделки. После
ряда терактов в Персидском заливе обстановка накалилась настолько, что на полном
серьезе заговорили о войне между Штатами и Ираном, что чревато непредсказуемыми
последствиями для всего мира. Европа изначально была против срыва ядерной сделки, но
противопоставить Трампу ничего не смогла, равно как и вразумить его. На саммите
европейские лидеры опять пытались склонить Трампа к уступкам в иранском вопросе. В
частности, Макрон пытался убедить Трампа в том, чтобы разрешить продажу иранской
нефти. Но, по имеющимся данным, Трамп остался при своем мнении. Чтобы разрядить
обстановку и сдвинуть вопрос с мертвой точки, Макрон, на правах хозяина пригласил на
саммит министра иностранных дело Ирана Джавада Зарифа. Однако, по официальным
данным, с американской стороной иранский дипломат не встречался.
Brexit, франко-германское соперничество и другие подробности. Трамп не был
бы Трампом, если бы не постарался как можно сильнее «пнуть ногой» своих партнеров по
саммиту. Хотя иные его претензии вполне оправданы… Например, он обрушился на
Германию в лице Меркель с претензией следующего содержания: почему Штаты тратят
миллиарды долларов американских налогоплательщиков на содержание НАТО и всей
системы коллективной безопасности, долженствующей защитить Европу, в частности
Германию, от возможной агрессии Москвы, а Германия в это время вкладывает деньги в
совместные с Москвой проекты, прежде всего в «Северный поток»? Надо сказать, что такая
«предъява» является совершенно справедливой! Кроме того, в пику остальным членам ЕС,
Трамп анонсировал очень большую торговую сделку с Великобританией, поощряя ее к
скорейшему выходу из ЕС. Заговорили об альянсе США и Британии, который будет
конкурировать с ЕС. Есть данные, что новоиспеченный премьер Великобритании Борис
Джонсон очень старался понравиться Трампу, но из этого ничего не получилось. К тому же
Трамп известен своим гипертрофированным протекционизмом по отношению к Америке, а
потому не верится, что указанное соглашение будет таким уж выгодным для Британии.
Наблюдалось, хоть и не слишком явно, противостояние между Францией и Германией,
точнее, попытка Макрона перехватить роль «хозяина Европы» из слабеющих политических
рук Меркель, собирающейся в 2021 г. уходить из большой политики. Вообще, попытка
Макрона стать вторым Шарлем де Голлем терпит неудачу. Не в коня корм, как говорится…
Внутренняя политика Макрону не удалась. Она привела к масштабному социальному
недовольству, нашедшему выражение, в частности, в бунтах «желтых жилетов». Попытка
перекрыть растущие внутренние проблемы успехами во внешней политике также особых
результатов не дали, в частности в иранском вопросе. Заявка Макрона на роль главы
сверхдержавы и вовсе выглядела неадекватной, а попытка заменить место Меркель —
жалкой. Сама же Меркель, похоже, пыталась сохранить свое наследие и не влезть в новую
«халепу», как это получилось с массовым наплывом в Европу беженцев из Ближнего
Востока, которым Европа на свою голову открыла дверь, главным образом стараниями
Меркель. Словом, полнейшая утрата хотя бы минимального единства в рамках G7 в
очередной раз стала очевидной, и в этом нет ничего хорошего, в том числе и для Украины.
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Трамп проти Китаю: чим ризикує Україна в американокитайській торговій війні
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США і Китай по черзі обмінюються ударами, вводячи один одному
нові мита на все більш широкий спектр товарів. Про це пише Максим
Нечипоренко спеціально для РБК-Україна.
У липні Китай девальвував юань, чим значно послабив позиції американських
виробників, які торгують з азійськими компаніями. Підключивши монетарні інструменти,
Китай підвищив ставки в протистоянні зі Штатами.
Між США і Китаєм черговий виток загострення торговельної війни. Штати з початку
вересня підвищили мита на китайські товари вартістю 300 млрд додатково на 5% – до 15%.
А з 1 жовтня, як анонсував президент США Дональд Трамп, до 30% зростуть мита на товари
загальною вартістю $250 млрд. Цей крок Дональд Трамп назвав відповіддю на "політично
мотивований крок" Китаю щодо введення мит на експорт США в розмірі $75 млрд. "На
жаль, колишні адміністрації дозволили Китаю настільки випередити справедливу і збалансовану торгівлю, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як
президент, я більше не можу цього допустити", - заявив Трамп. Ще під час виборчої кампанії
Трамп піддавав жорсткій критиці торговельну політику Китаю, називаючи її "найбільшою
крадіжкою у світовій історії". Серед іншого, на його думку, практика китайської влади щодо
заниження курсу юаня робить товари більш дешевими, руйнує американський бізнес і
знищує робочі місця. "Ми не можемо більше дозволяти Китаю ґвалтувати нашу країну", заявляв Трамп ще в 2016. З часом риторика і дії американського президента по відношенню
до Пекіну чи стали м'якшими. Китай продає в США більше товарів і надає послуг, ніж
американські компанії поставляють на китайський ринок. США перетворилися на основний
ринок збуту китайських товарів: більше ніж у США Китай не експортує товарів і послуг ні в
одну країну світу. І в останні роки торговельний дефіцит у Вашингтона зі своїм заокеаньким партнером тільки зростає. Економічний конфлікт між двома провідними економіками
розвернувся в 2018р. Спочатку США встановили мита на сонячні панелі і побутові пральні
машини. Потім в хід пішло введення тарифів на китайську електроніку, запчастини для
літаків, супутники, медичні товари та інше обладнання на загальну суму $200 млрд. Китай
прийняв виклик, ввівши відповідні мита переважно на американські товари агропромислового комплексу. З квітня 2018 р. КНР підвищив тарифи від 15% до 25% на 128 видів американської продукції загальною вартістю $3 млрд. У попередній список увійшли свинина,
фрукти, авіатранспорт, телевізійне та медичне обладнання. А з 1 червня ц.р. з імпорту були
збільшені загороджувальні тарифи вже на суму близько $60 млрд. Крім цього китайці
вдалися до улюбленого методу – ослаблення курсу національної валюти. Це дозволяє
зробити імпорт більш дорогим, а експорт більш конкурентоспроможним. Тому слабкий
юань дає серйозні торгові переваги китайській стороні.

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

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

З чого все починалося. Те, що зараз відбувається між Вашингтоном і Пекіном –
руйнування давно усталеної моделі взаємодії США і КНР. З 90-х років американські
інвестиції річкою вливалися в китайське виробництво, одночасно американський ринок
відкривався для китайських товарів. КНР, у свою чергу, за рахунок надлишків доларової
виручки купували цінні папери Казначейства США. Комісія за розкрадання інтелектуальної
власності США підрахувала, що збиток, нанесений економіці США від контрафактної
продукції, піратського програмного забезпечення та крадіжки комерційної таємниці
досягає 600 млрд доларів. При цьому на частку Китаю припадає 87% контрафактних
товарів, що надходять в США. Дональд Трамп також регулярно звинувачує КНР в
регулярній крадіжці інтелектуальної власності. "В дійсності, китайців не цікавило все
підряд, а лише певні компанії. Наприклад, ніхто не думав, що китайці задалися метою
створити свою авіапромисловість, поки в Китаї не виявилися виробники ключових
компонентів для авіації", — пояснює радник голови Федерації роботодавців України з
економічних питань Павло Вернивский. Всі спільні авіаційні підприємства прямо або
опосередковано виявилися пов'язаними з державними китайськими компаніями — COMAC
і AVIC. "Тепер в їх руках всі технології для створення повного циклу виробництва авіації, яка
в майбутньому може кинути виклик західним виробникам", — говорить Вернивский.
Тривожний сигнал. Американо-китайський конфлікт ставить світову економіку в
зону серйозних випробувань. "Це стосується не тільки торгово-виробничого аспекту, але і
системи регулювання, зокрема правил СОТ. Руйнується усталений порядок світової
торгівлі. Фактично Трамп ставить його під сумнів", – вважає економіст, радник президента
України Олег Устенко. Взаємні обмеження чинить значний тиск на всі ринки, в тому числі і
сировинних товарів, оскільки у конфлікт втягнуто весь ланцюжок виробництва. В
результаті світова торгівля вже переживає наслідки протекціоністських воєн. Світова
торгівля за підсумками липня скоротилася відносно попереднього року майже на 2%. І, по
всій видимості, в недалекому майбутньому слід очікувати цінове тиску на ключову
сировину – нафту, руду і зерно. І це відбувається, коли більшість країн ще не відновилися
після фінансового шторму 2008 р., а МВФ прогнозує нову хвилю кризи, яку слід очікувати
до 2020-21рр. рр. Причому на цей раз першоджерелом кризи все частіше називають саме
Китай. "Торгові війни – не причина, а наслідок наближається економічної кризи. Ми
знаходимося на початку циклу економічного зростання, готуючись перейти до шостого
технологічного укладу. Але перед технологічним стрибком економіці потрібно пройти
структурні зміни", - говорить директор "Першої Дніпровської інвестиційної компанії"
Олексій Кущ. В цей час економічний розвиток може впасти в тривалу і глибоку стагнацію з
темпами економічного зростання на рівні статистичної похибки – 1%-0,5% в рік. Стагнація
може супроводжуватися "дефляційної пасткою", коли центральні банки, щоб хоч якось
підтримати остигаючу економіку, знижують облікові ставки до значень, близьких до нуля,
або переходять до негативних ставками. Таке явище зараз спостерігається в Швейцарії і
єврозоні, особливо Данії та Швеції. Щоб не скотитися в економічну стагнацію, США одні з
перших почали впроваджувати загороджувальні заходи, які включають комплекс заходів
по зниженню податкового навантаження, ослаблення валютного курсу і політики
кількісного пом'якшення. Все це спрямовано на повернення інвестицій в рідну гавань і
стимуляцію виробництва. Перехід до політики протекціонізму пояснюється уповільненням
зростання економіки США. Коли інвестори не впевнені в завтрашньому дні, більш
популярними стають короткострокові цінні папери, отже, їх прибутковість зростає. Саме це
і спостерігається на ринку цінних паперів США. З кінця липня дворічні облігації
Казначейства США стали більш дохідними, ніж десятирічні. Крім цього, з травня більш
прибутковими стали і векселі з терміном обігу менше двох років, ніж найдовші
тридцятирічні бонди. Дані Федерального резервного банку Сан-Франциско свідчать, що
інверсія прибутковості між тримісячними векселями та десятирічними паперами –
найбільш точний провісник рецесії. Економіка США гарантовано скочується в рецесію через
12-24 місяці після інверсії. Цей тренд сформувався з 31 липня – дня повідомлення про
зниження ставки по федеральних фондах з 2,25%-2,5% до 2%-2,25%. Федеральний резерв
(ФРС) вдався до зниження ставки, щоб відвернути економічний спад, але поки не задіяв
практику кількісного пом'якшення. Тобто, не скуповує іпотечні облігації та казначейські
папери, вкидаючи додаткові долари в економіку, притримуючи цей крок на "чорний день".
Уповільнення темпів зростання можна простежити і на прикладі інших розвинених країн.
ВВП Великобританії в II кварталі 2019 р. скоротився на 0,2%, вперше за сім років. Економіка
ФРН за підсумками II кварталу також знизилася на 0,1%.
Як бути Україні. Україна поки є сировинним придатком світової економіки і
абсолютно не готова до можливих потрясінь на глобальних ринках. Рівень експорту готової
продукції залишає бажати кращого. Обмеження доступу китайських товарів на ринки США
може призвести до скорочення виробництва в КНР. Значить, їм знадобиться менше
сировини, а це і є основний експорт України – чорні метали, вироби з них та зернові. "Якщо
експорт України знижується на 10%, то це тягне за собою зниження економічного
зростання на 3%. Відповідно, якщо експорт падає на 20%, то економічне зростання
знижується на 6%. Якась частина продукції зможе бути переорієнтовано на інші ринки, але
повністю перенаправити сировину не вийде", – вважає Олег Устенко. Торгова війна б'є
також і по кишені китайських споживачів, тому в період турбулентності КНР буде
звужувати інвестиційну активність. Якщо в залізорудній сировині ми будемо дуже залежні
від того, як себе почуває глобальна економіка, то з продовольством простіше – населення
планети зростає і продовольства потрібно більше. А Китай, як найбільша у світі країна за
кількістю населення, завжди викликала інтерес українських аграріїв. На думку аналітика
компанії Agritel Олексія Єрьоміна, найбільш цікавою продукцією з України з точки зору
поставок в Китай виглядає продукція переробки соняшнику, як шрот і масло. "На тлі
проблем у відносинах Китаю та Канади можна було б намагатися форсувати переговори
про постачання ріпаку та продуктів його переробки. Однак це вимагає часу і серйозної
роботи наших державних органів, починаючи від фітосанітарної інспекції та закінчуючи
дипломатичними службами", - говорить він. Коли китайці відмовилися купувати сою із
США, місце американців вмить зайняли виробники Чилі. "У цій країні існує сильне лобі по
просуванню своїх товарів за кордоном, а також держпідтримкою інжинірингових послуг
для приватних виробників. У нас всього цього немає", - пояснює Олексій Кущ. У перспективі
Україна має всі можливості влаштуватися в нові торгові шляхи для китайських товарів. КНР
давно веде підготовку логістичних ланцюжків для торгівлі з ЄС з меншими витратами. "У
цьому випадку ми станемо перевалочним пунктом на шляху руху товарів, а з часом можна
буде претендувати на залучення китайських інвестицій для розвитку внутрішнього
товарного виробництва для безмитних поставок на європейський ринок. Але для цього
потрібно укласти договір про вільну торгівлю", – зазначає Олег Устенко. Можливості для
протистояння КНР і США – справа середньо - і довгострокової перспективи. Із-за зниження
цін на світових ринках на сировину скоротиться валютна виручка, що загрожує
девальвацією гривні та падіння реальних доходів населення. Щоб пом'якшити кризові
явища, Україні слід придивитися до світових тенденцій і вдатися до захисту внутрішнього
виробника. Адже така політика звичайно веде до створення робочих місць, зростання
доходів населення. У разі світової кризи розвинений внутрішній попит завжди підтримає
вітчизняну економіку.
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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой
экономики в 2019г до 2,9% с 3,2%
19.09.2019

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
резко понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году - до
2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%.
Прогноз на 2020 год был снижен еще сильнее - сразу на 0,4 процентного пункта по
сравнению с майской оценкой, до 3%. По итогам 2018 года подъем реального ВВП
составлял 3,6%. "Темпы роста продолжают ослабевать как в развитых, так и в
развивающихся экономиках, - говорится в отчете ОЭСР. - Инвестиции падают на фоне
высокой неопределенности, отсутствия роста торговли и обвала промпроизводства.
Потребительские расходы пока держатся, но им угрожает замедляющийся рост занятости".
В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,1% в этом году и на 3,2% в следующем.
Ранее оценки составляли соответственно 3,4% и 3,6%. Экономика США, как ожидается,
увеличится в 2019 г. на 2,4% и в 2020 году на 2% против прежде предполагавшихся 2,8% и
2,3%. Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был ухудшен на 0,1 и 0,4 п.п.
соответственно, до 1,1% и 1%. В Германии ожидается экономический рост на 0,5% в
текущем году (предыдущий прогноз - 0,7%) и на 0,6% в следующем году (против 1,2%
ранее). Для Франции оценка на текущий год сохранена на уровне 1,3%, на 2020 год снижена на 0,1 п.п., до 1,2%. В Италии по-прежнему ожидается нулевой рост в 2019 году, а в
2020 г. прогнозируется восстановление темпов роста до 0,4% против ранее ожидавшихся
0,6%. Как ожидается, экономика Великобритании в 2019 году вырастет на 1% (в мае
прогноз был 1,2%), а в следующем году подъем ослабнет до 0,9% (ранее предполагалось
1%). Между тем прогноз для ВВП Японии на этот год был улучшен на 0,3 п.п., до 1%, в 2020
году по-прежнему ожидается рост на 0,6%. В лучшую сторону также изменена оценка роста
экономики Канады на текущий год - до 1,5%, однако прогноз на следующий год был
ухудшен до 1,6%. Для всех стран emerging markets прогнозы были снижены, кроме Турции:
ОЭСР ожидает сокращения турецкого ВВП на 0,3% в 2019 году, ранее прогнозировалось
более существенное падение. Ожидания роста экономики Китая на текущий и следующий
год были снижены до 6,1% и 5,7% по сравнению с предыдущим прогнозом, составлявшим
6,2% и 6% соответственно. Прогноз по Индии был снижен особенно резко - в 2019 году
ожидается рост индийской экономики на 5,9%, а не на 7,2%, в 2020 году - на 6,3%, а не на
7,4%. Для ЮАР прогноз был также сильно ухудшен: до 0,5% с 1,2% на текущий год и до
1,1% с 1,7% на 2020 год. ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 0,9% с
ожидавшихся в мае 1,4%, прогноз на 2020 год ухудшен до 1,6% с 2,1%.
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Кристин Лагард назвала рост мирового
ВВП "хрупким"
20.09.2019

Рост мировой экономики является "хрупким" и "находится под
угрозой". Об этом сказала Кристин Лагард, которая сменит действующего
главу Европейского центрального банка после 31 октября 2019 г.
Лагард добавила, что экономический рост слишком сильно зависит от действий
мировых центральных банков, в связи с чем их решения должны быть предсказуемыми.
Говоря о таких угрозах для мировой экономики, как выход Великобритании из
Европейского союза и торговые противоречия США и Китая, Лагард отметила, что они
"созданы руками человека, и человек может их исправить". При этом она призвала власти
мировых государств принимать более активное участие в решении экономических проблем
вместо того, чтобы полагаться на центральные банки. "Я думаю, главы центральных
банков сделали очень многое", - сказала Лагард в интервью агентству France-Presse. Она
добавила, что на протяжении многих лет они считались единственными, кто способен
бороться с угрозами для экономики. Лагард предупредила, что вмешательство политиков в
действия центробанков "не оборачивается ничем хорошим", в то же время отметив, что
"центробанки должны выполнять работу, которая им поручена... они должны опираться на
факты и данные, чтобы быть предсказуемыми". Европейский парламент во вторник на
пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении Лагард на
пост председателя ЕЦБ. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против
проголосовали 206 депутатов, 49 воздержались. С июля 2011 года Лагард выполняла
обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой
международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на
второй срок на этом посту. На саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ.
"Европейский совет считает Кристин Лагард приемлемой кандидатурой для выполнения
функции председателя Европейского центрального банка при условии получения
необходимых рекомендаций и мнений в соответствии с договором (о Евросоюзе - ИФ)", говорилось в постановлении Евросовета от 2 июля 2019 года.
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