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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Нью-Васюки Гончарука: що обіцяє
Програма діяльності Уряду
06.10.2019

Зростання економіки на 40% упродовж наступних п'яти років,
створення мільйона робочих місць, залучення $50 млрд ПІІ та інші
цяцянки від уряду обіцяє його Програма діяльності.
Своїх програм уряди не виконують ніколи, мета їх оприлюднення — це радше
декларація загальних напрямів роботи. Команда Гончарука хоча й спробувала втілити у
життя програмно-цільове планування, довела ці декларації до абсурду. Проблема не в
тому, що цілі недосяжні, вони і мають такими бути, щоб врешті домогтися хоча б середніх
результатів. Проблема в тому, що жодних конкретних кроків для досягнення цих цілей у
програмі немає, як і обґрунтування доцільності задуманого. Просто гасла: людей
народжуватиметься більше, ніж помиратиме; буде збудовано 15 аеропортів; рівень
забруднення зменшиться на 20% тощо. І у цих гаслах інколи є якісь кількісні орієнтири,
але часто вони взагалі відсутні. Уряд просто "збільшить", "знизить", "розширить",
"звузить", "покращить" і "максимально наблизить". …
Економіка. Частка держави в економіці має зменшитися до 5%. Різко, вражаюче і
жахаюче. Але сам по собі рівень перерозподілу ВВП через держсектор не шкодить
економіці. Шкоди завдають неефективні інституції, через які відбувається перерозподіл
державних коштів. Саме тому сучасні економісти наполегливо радять Україні не стільки
знижувати присутність держави в економіці, скільки підвищувати інституційну
спроможність, ефективність, інклюзивність. Якщо державні інституції вдосконалити, то
держава цілком може сама стати потужним і ефективним інвестором. Та оскільки новий
уряд збирається скоротити частку держави до мінімуму, ніхто там не планує сушити
голову над покращенням ефективності самої держави. Рентабельність держпідприємств
буде збільшено з 2 до 5% шляхом банальної ліквідації більш як тисячі неефективних
компаній. Добре, що вони досі не додумалися, що ВВП на душу населення можна
підвищувати аналогічно — скорочуючи непрацююче населення. Ефективність публічних
закупівель має збільшитися на 20%. Ніхто не в курсі, як визначити ефективність
закупівлі і який рівень їхньої ефективності наразі, відтак, досягти цього показника буде
легко. Тим паче, що ProZorro та ProZorro.Продажі давно і натхненно працюють. Після
стрімкої, чесної і прозорої приватизації, яка, може, колись настане, усе, що залишилося у
власності держави, буде акумульовано у Фонді національного добробуту. Керівник якого
певно житиме довго і щасливо. І не один, бо усі підприємства корпоратизують і
перетворять на акціонерні товариства. Тобто теж приватизують, але частково. Просто це
не так пафосно звучить, як корпоратизація. Відкриття ринку земель
сільськогосподарського призначення підвищить продуктивність їх використання на 6%.
А запобіжники проти рейдерства, вирівнювання податку на землю та "сучасна
інфраструктура просторових даних" зроблять цей ринок ефективним і прозорим. Правда,
вже зараз не лишилося жодних сподівань, що за нового міністра юстиції ситуація із
рейдерством покращиться, а податок на землю встановлюється місцевими радами, а не
урядом. Але нічого, просторові дані хоча б дозволять наочно бачити, яких саме помилок
уряд встигне наробити. Не менш амбітними є плани уряду щодо захисту конкурентного
середовища, — у п'яти найбільших галузях нам обіцяють перевірки зловживань
монополістів і примусові розділення. Шкода, що сам Антимонопольний комітет, який ці
перевірки проводитиме, ніхто реформувати не збирається, як і перетворювати його на
ефективний державний орган контролю. Ба більше, одіозне керівництво комітету
залишається на місцях, а вакантні посади, після звільнення небагатьох порядних
уповноважених, заповнюються людьми, які навряд чи щось змінять у роботі АМКУ. І
навіть якщо якісь розслідування будуть, жодних зловживань вони не виявлять, не
кажучи вже про примусові розділення. Наразі АМКУ навіть штрафи можна не платити,
якщо не хочеться. ітчизняним експортерам обіцяють буквально золоті гори — вдвічі
збільшити обсяги експорту, на 10% скоротити мита для наших товарів на топ-20 ринках
збуту та втричі зменшити час на оформлення документації для експортерів. Просто
запам'ятаємо ці цифри, бо зовнішня торгова політика — складний процес, який, крім
іншого, потребує дзеркальних реакцій. Тобто якщо ми хочемо зменшення мита для
наших товарів, маємо запропонувати зменшення мита для країни-партнера. Україні тут
важко запропонувати щось цікаве — наш митний захист є одним із найнижчих у регіоні. І
гонитва за нарощенням експорту може обернутися для нас абсолютно небажаним, з
погляду державних фінансів, зростанням імпорту в Україну. Добре, якщо Міністерство
економіки має ноу-хау зовнішньоторговельної політики, про які ми не знаємо. Але
навряд, бо з безробіттям вони боротимуться модернізацією Державної служби
зайнятості. Так, вона досі існує. Що цікаво, немає у програмі жодної згадки про розвиток
промисловості, стимули для виробництва товарів із доданою вартістю, шляхи інтеграції
у світові виробничі ланцюги. Звісно, добре, що ми забезпечуватимемо доступ для наших
товарів на зовнішні ринки, але не добре, якщо поставляти туди ми будемо лише
сировину, а всю зароблену валютну виручку витрачатимемо на імпорт, аналогів якому не
створили. Що ще більше дивує і засмучує, що уряд країни, яка шостий рік веде війну,
взагалі не згадує у своїй програмі оборонну промисловість.
Фінанси. Платникам податків традиційно обіцяють зниження податкового
навантаження. На скільки і чому, не відомо. Серед заходів: зміна кадрів у фіскальних
органах, зменшення кількості податкових судових спорів, втілення Україною плану ВEPS.
Жоден прямо на податкове навантаження не впливає, але нехай. Митницю повністю
автоматизують, забезпечивши обмін даними із 35 країнами Європейського регіону. Час
проходження товару має знизитися, як і грошові витрати на оформлення. Повна
електронізація процесів, відеонагляд, сканери, моніторинг. Напрями правильні, шкода,
що фінансування митниці у проєкті державного бюджету на наступний рік зросло не
відповідно до заявлених перетворень. Державним боргом управлятиме спеціальне
боргове агентство, яке повинне на кінець 2024-го знизити вартість його обслуговування
та відношення держборгу до ВВП до 40%. Це можливо, якщо агентству дійсно вдасться
конвертувати наші валютні борги у гривневі, а НБУ — зберегти макрофінансову
стабільність. Малим підприємцям Мінфін обіцяє фонди часткового гарантування
кредитів, щоправда, без уточнення, які кошти наповнюватимуть ці фонди, в якому обсязі,
яку кількість кредитів планують видати і яке зниження за наявних відсоткових ставок є
"суттєвим" — на 5, 10, 15%? Цікаво, що одним із заходів суттєвого здешевлення кредитів
в уявленні Мінфіну є входження іноземних інвесторів у капітал українських держбанків.
Ніби банківський сектор тримає такі високі відсоткові ставки не через політику НБУ, а
тому, що так хочуть підступні керівники держбанків. Видно, пхали в Програму уряду все,
що під руками було. Все одно ніхто не читатиме.

Енергетика. Пріоритети Міністерства енергетики і захисту довкілля: ощадливе
використання природних ресурсів, чисте природне середовище, збереження екосистем.
Про енергетичну безпеку зовсім трошки — нарощення імпорту, формування запасів,
розвиток видобутку. Ані критеріїв, ані показників, ані джерел фінансування. Відомо
одне: середня тривалість і частота відключень споживачів мають скоротитися. Ну, вже
непогано. І оскільки ключовою проблемою української енергетики є не монополії та
відсутність здорового конкурентного середовища, а протидія глобальним змінам
клімату, то Міністерство енергетики сконцентрується на впровадженні політики
декарбонізації, енергоефективності, скорочення викидів парникових газів і споживання
озоноруйнівних речовин. Паралельно, правда, Міністерство інфраструктури будуватиме
15 аеропортів, і сумніваємося, що обслуговувати вони будуть не літаки, які руйнують
озоновий шар, а цілком екологічні повітряні кулі.
Інфраструктура. Окрім того, що всі ми літатимемо лоукостами та отримаємо
аеропортів більше, ніж дозволяє здоровий глузд, для нас ще й у два рази збільшать
пасажирські перевезення водним транспортом. Якщо ти берешся щось піднімати з нуля,
вражаюча статистика тобі забезпечена: перевозив водний транспорт 19 тис. осіб,
возитиме 38 тис. Все одно мало, але зростання майже вдвічі. Так само вдвічі мають
збільшитися вантажні перевезення внутрішніми водними шляхами — з 10 до 20 млн т, а
от морські — лише на 10%, бо там ідеться про сотні мільйонів тонн, а не десятки.
"Укрзалізницю" збираються реформувати та розділити, запустивши на ринок
залізничних перевезень інших операторів. Ця історія старша за "прозору велику
приватизацію", як і плани з оновлення рухомого складу та залізничної інфраструктури.
Причому орієнтація традиційна — на пасажирські перевезення, які у більшості країн
світу є збитковими і розвиваються лише за рахунок вантажних. Розвиток цього напряму
— запорука розвитку всієї залізниці, але про це у програмі жодного слова. Також уряд
обіцяє у наступні п'ять років привести в належний стан 24 тис. км автошляхів,
впровадивши вже впроваджені системи контролю якості будівництва та експлуатації.
Добре, коли можна записати собі в актив уже втілені реформи. Шкода, що над усуненням
проблем із практичною реалізацією цих реформ ніхто не готовий працювати.
Соцполітика. Уряд обіцяє впродовж п'яти наступних років працевлаштувати до
40% усіх працездатних людей з інвалідністю, стимулюючи серед них приватне
підприємництво та створюючи соціальні компанії, які наймали б таких людей. Рівень
оплати праці осіб із інвалідністю і осіб без інвалідності за однаковими спеціальностями
обіцяють також зрівняти, але хто і як контролюватиме це, не пояснюють.
Непрацездатним людям з інвалідністю гарантують 100-відсоткові реабілітацію та
забезпечення технічними засобами, але яким чином фінансуватимуться ці заходи, знову
ж таки невідомо. Людям похилого віку гарантують гідні умови для активного життя і
рівень пенсій, не нижчий за прожитковий мінімум. Враховуючи, що до грудня наступного
року прожитковий мінімум для непрацездатних становитиме близько 1700 грн, а вже
зараз середня пенсія дорівнює 3000, а мінімальна — 1600 грн, пенсіонерам по суті
гарантують, що вони не житимуть гірше, ніж зараз. Але і не краще. Прем'єр має амбітну
мету — довести рівень прожиткового мінімуму до реального у 4500 грн. І теоретично
держава могла б це зробити, якби не інша мета прем'єра — спрямовувати 70% доходів
держбюджету не на соціальні виплати, а на розвиток економіки. На жаль, обирати
доведеться, бо фінансовий ресурс обмежений, а десь там у Мінфіні ще й податкове
навантаження знижувати хочуть. І ми вже знаємо, що обере новий уряд, бо витрати
держави на пенсії та зарплати — захищені і не можуть скорочуватися, а нових джерел
бюджетних надходжень ми в програмі так і не знайшли. Кількість фахівців із соціальної
роботи з сім'ями, які опинилися у складних умовах, має зрости. Працездатним членам
таких сімей допомагатимуть шукати роботу або відкривати свою справу. Підтримка
таких сімей стане адресною та знову ж таки прив'язуватиметься до прожиткового
мінімуму, який колись у перспективі сягне 4500 грн. Але знову ж таки ми не знайдемо в
програмі ані пропозицій, ані конкретних кроків з реалізації задуманого, ані джерел
фінансування. Просто буде краще, ніж було. Нам не вдалося відшукати відповідей на
запитання, яким чином народжуваність в Україні за п'ять років перевищить смертність,
звідки візьмуться 50 млрд дол. прямих інвестицій і за рахунок чого прискориться темп
зростання нашої економіки? "Плідна дебютна гра" прем'єра-технократа вочевидь
закінчиться провалом, бо, судячи з усього, кожен з його міністрів сів і написав свій
"список бажань" на наступні п'ять років, навіть не рядячись із колегами. Виконати всі ці
бажання неможливо, навіть частково і фрагментами. На тлі дуже стриманого і
обережного проєкту держбюджету, який уже приготував Мінфін, це все виглядає ще
більш комічним: "Ми знаємо, дитино, що ти хочеш поні, тому даруємо тобі фломастери…
Намалюй собі поні".
Читати повністю >>>
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Маємо боротися за нову людську ментальність, де агресія, гнів
і ненависть будуть атрофованими почуттями
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Президент України закликав світових лідерів разом
працювати для того, щоб воєн у світі ставало менше. Він висловив
сподівання, що цьому сприятиме і його сьогоднішній виступ на
загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

23.09.2019







У вівторок відбулось засідання Верховної Ради України. докладніше
Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха окреслив основні
напрямки роботи Верховної Ради з метою збільшення можливостей доступу для
бізнесу. докладніше
Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина
Третьякова: «Новий Трудовий кодекс буде дуже ліберальним для роботодавця».
докладніше
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
закликав бізнес активно долучатися до обговорення законопроектів. докладніше
24.09.2019



Комітет з питань екологічної політики та природокористування пропонує
доопрацювати законопроекти про зміни до законодавства щодо збереження
родючості грунтів та щодо мораторію на зміну цільового призначення земельних
ділянок рекреаційного призначення. докладніше
25.09.2019



Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк: «Напрацювання змін до
Регламенту потребує широкого залучення експертного середовища та європейських
інституцій, зокрема, Венеційської комісії». докладніше
26.09.2019






Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом провів засідання за
участю заступника Міністра фінансів України. докладніше
В середу відьулось засідання Верховної Ради. докладніше
03.10.2019



В четвер відбулось засідання Верховної Ради. докладніше
04.10.2019





«Мені чесно дуже хотілося б, щоб цю промову колись назвали «15 хвилин, що
змінили світ». Але я чудово розумію: змінити те, що існує тисячі років, за 15 хвилин
просто неможливо. А поведінкові теорії кажуть, що війна є невід’ємною складовою
людської сутності», – зазначив Глава держави. Але світ змінюється, і люди змінюються
разом з ним, додав він. «І якщо колись ми навчилися писемності, математики, винайшли
колесо, пеніцилін і підкорили космос – значить, у людства все-таки є шанс.
Усвідомлюючи всю небезпеку цивілізації, ми повинні генерувати інші смисли. І боротися
за нову людську ментальність, де агресія, гнів і ненависть будуть атрофованими
почуттями», – закликав Володимир Зеленський. Президент навів цитати з передмови до
роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін», який автор характеризував
як «спробу розказати про покоління, скалічене війною. Про тих, хто став її жертвою,
навіть врятувавшись від снарядів». Згадав він і твір «Прощавай, зброє!» Ернеста
Хемінгуея, у якому зазначалося: «Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє
війну, ніколи не перестає воювати…». «Світ мусить пам’ятати: кожне наступне скалічене
покоління – це шлях до нової війни. Яку неможливо, просто неможливо виграти
перемогами», – наголосив Глава держави. Він висловив сподівання, що світова спільнота
усвідомлює всі загрози сьогодення. «Дехто зараз каже: «Третьої світової війни не буде.
Буде остання». Сподіваюся, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не
анонс», – зауважив Володимир Зеленський. Президент також запевнив, що Україна
підтримує реалізацію всіх амбітних пріоритетів цьогорічної Асамблеї. Володимир
Зеленський висловив сподівання, що своєю участю в роботі сесії він зможе донести
світові проблеми та біди своєї рідної країни та свого народу. Відзначимо, Президент
України Володимир Зеленський заявив, що його завданням є завершення війни на Донбасі,
повернення всіх окупованих українських територій і встановлення миру, але це має бути
досягнуто не ціною життя громадян чи права України на власний вибір. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

У Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування відбулася зустріч із делегацією
Представництва Європейської Комісії в Україні. докладніше
02.10.2019

Верховна Рада України затвердила склад Центральної виборчої комісії. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України". докладніше
В п’ятницю відбулось чергове пленарне засідання Верховної Ради. докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ
 ГОЛОВА (СПІКЕР)

Активізація співпраці з МВФ є позитивним
сигналом для інвесторів
24.09.2019

Продовження співпраці з Місією Міжнародного валютного
фонду є позитивним сигналом для іноземного бізнесу та
міжнародних партнерів і запорукою вдалого й успішного
майбутнього України.
Д.РАЗУМКОВ
Таку думку Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив під час
зустрічі з представниками Місії МВФ в Україні на чолі з Роном ван Роденом. Дмитро
Разумков подякував представникам МВФ за підтримку і сталу консалтингову практику.
«Ми цінуємо вашу роботу, яка допоможе провести необхідні реформи, яких потребує
Україна. Я сподіваюся, що ми зможемо вибудувати довгострокові, прозорі та зрозумілі
для обох сторін відносини», - сказав він і підкреслив, що саме зараз у державі склалася
унікальна ситуація, коли всі вертикалі влади працюють як єдина команда заради успіху і
позитивних змін у країні. Голова Парламенту запевнив представників Місії МВФ у
готовності до подальшої ефективної співпраці та виконання зобов’язань України. «Ми
відкриті для діалогу, ми відкриті для співпраці і для конструктивних змін у державі, у
тому числі на законодавчому рівні», - зазначив Дмитро Разумков. Водночас, політик
висловив сподівання на підтримку МВФ в економічних, політичних та консалтингових
питаннях. Своєю чергою Керівник Місії МВФ в Україні відзначив позитивні зміни в
економіці країни та згуртованість владної команди. «Новий Президент і його
адміністрація, Кабінет Міністрів і Верховна Рада України працюють пліч-о-пліч як єдина
команда», - підкреслив він і додав, що Україна змогла вийти з глибокої економічної
кризи і зараз з’являються нові можливості для запровадження низки структурних
реформ. На переконання Рона ван Родена, дуже важливо зберегти досягнуту
макроекономічну стабільність і незалежність Національного банку України. Він також
позитивно оцінив розроблений проект Державного бюджету на 2020 рік і висловив
сподівання на те, що Верховна Рада України підтримає цей проект. Представник МВФ
також запевнив у подальшій співпраці та наданні необхідних консалтингових послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Володимир Зеленський схвалив Цілі сталого
розвитку України до 2030 р.
30.09.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року. Відповідний документ
оприлюднено на сайті глави держави.
Цілями сталого розвитку України до 2030 року визначено подолання бідності,
досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку
сільського господарства, забезпечення здорового способу життя та сприяння
благополуччю для всіх у будь-якому віці, забезпечення всеохоплюючої і справедливої
якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх, а
також забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та
дівчат. Серед визначених цілей також забезпечення доступності та сталого управління
водними ресурсами, забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних
джерел енергії для всіх, сприяння сталому економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, створення стійкої інфраструктури,
сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям і скорочення нерівності.
Крім цього, в указі визначено такі цілі сталого ровитку, як забезпечення безпеки і
екологічної стійкості міст та інших населених пунктів, забезпечення переходу до
раціональних моделей споживання і виробництва, боротьба зі зміною клімату,
раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів, захист та відновлення
екосистем суші, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, зупинка
процесу втрати біорізноманіття. Згідно з указом визначені цілі сталого розвитку України
мають стати орієнтирами для розробки відповідних прогнозних і програмних
документів. У зв'язку з цим Кабінету міністрів доручено залучити фахівців у різних
сферах діяльності і проаналізувати прогнозні і програмні документи з урахуванням
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого
аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте: Указ про Цілі сталого
розвитку України >>>

Глава держави взяв участь у нараді щодо фінансовоекономічного розвитку країни
01.10.2019

Президент Володимир Зеленський взяв участь у спільній нараді з
представниками уряду та Національного банку України, присвяченій
фінансово-економічному розвитку країни.
На зустрічі, що відбулася в Національному банку, були присутні голова НБУ Яків
Смолій і члени правління, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана
Маркарова з командою, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Тимофій Милованов і команда міністерства. Під час наради обговорювалися питання
макроекономічної ситуації, спільні заходи уряду та Національного банку, спрямовані на
підвищення доступності кредитування, та результати роботи місії Міжнародного
валютного фонду. Голова НБУ Яків Смолій зазначив, що стан справ у банківській сфері та
ситуація з платіжним балансом залишаються прогнозованими. «Ми бачимо зростання
економіки – 4,6% у другому кварталі. Інфляція знижується відповідно до прогнозів
Нацбанку, – сказав очільник НБУ. – Ми відповідаємо за створення надійного фундаменту
для сталого економічного зростання. Ми вже багато зробили для цього – приборкали
інфляцію, відновили макроекономічну стабільність, лібералізували рух капіталу,
оздоровили банківський сектор, створили умови для заощадження коштів. І головне –
відновлення кредитування». Президент України зазначив: «Перед нами стоять амбітні
завдання щодо структурних реформ, боротьби з тіньовою економікою та корупцією. І я
вірю, що спільними зусиллями уряду, парламенту та Національного банку ми зможемо
досягти прискореного економічного зростання». За словами Глави держави, подальша
реформа фінансового сектору є важливим елементом стійкого розвитку економіки та
посилення довіри з боку інвесторів і міжнародних партнерів. Перед початком наради
Володимир Зеленський зустрівся з командою НБУ й побажав плідної та конструктивної
роботи. «Національний банк України був, є та буде незалежним – ми за це. Головне, що
люди роблять професійну та складну справу, вдячний вам за це. Я бачу, що у вас багато
енергії. Ви молоді та цілеспрямовані. Бажаю вам залишатися такими ж, працювати на
благо нашої незалежної країни», – зазначив Президент. Відзначимо, Президент України
запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

В уряді розглядають можливість зібрати усі
міністерства в одну будівлю

Настав час для більш системних і ґрунтовних
кроків у законодавчій сфері України

25.09.2019

02.10.2019

Президент окреслив напрями роботи Комісії з питань правової
реформи. Він наголосив, що українське суспільство втомилося від
обіцянок щодо проведення реформ та очікує реальних змін.
«Законопроекти, нещодавно ухвалені Верховною Радою, перезапускають дуже
важливі глобальні процеси в нашій державі. Тепер час для більш системних і ґрунтовних
кроків у законодавчій сфері України», – наголосив Володимир Зеленський, відкриваючи
засідання Комісії з питань правової реформи, що відбулося в Офісі Президента. За
словами Глави держави, Комісія має серед іншого зосередитися на продовженні
конституційної реформи в частині децентралізації. «Зокрема, це – конституційний
фундамент для децентралізації. Його відсутність ускладнює реформу місцевого
самоврядування. Існує невизначений статус та повноваження територіальних громад,
немає можливості реформувати владу на рівні районів та областей. Орієнтирами у цих
питаннях для нас мають бути Європейська хартія місцевого самоврядування та
найкращий світовий досвід», – заявив він. Володимир Зеленський зауважив, що Комісія з
питань правової реформи також має напрацювати зміни до розділу Основного Закону
про права людини. «Громадяни повинні мати права, які дозволяють їм ухвалювати
рішення на місцевому рівні. Маю на увазі, зокрема, плебісцити, а також право участі
громадян в ухваленні рішень на національному рівні», – сказав він. Іще одним
пріоритетом роботи Комісії Президент назвав правові питання реінтеграції тимчасово
окупованих територій. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно розробити
концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та
досягнення миру. «Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам
війни, притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію
права на отримання правди про перебіг подій конфлікту», – зазначив Володимир
Зеленський. Глава держави також заявив про необхідність стратегії з деокупації
тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни, повернення їх під контроль
України і реінтеграції населення. «Це відповіді на складні питання: яким буде життя
людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами сходу
країни, які принципи та форми відповідальності, – а в деяких випадках і звільнення від
неї, – за співпрацю з окупаційною владою», – зауважив Президент. Також Комісія
повинна переглянути підхід до проведення судової реформи, адже неприйнятним є
перебування значної частини суддів у «підвішеному» стані за неефективних процедур
кваліфікаційних оцінювань. Президент вважає, що ручне управління судами необхідно
ліквідувати як явище, і, водночас, потрібно відновити довіру до українського суду.
«Можемо багато чого ще казати, але є один красномовний доказ проваленої реформи –
це рівень довіри громадян до українського суду. Більше, ніж суддям, українці не
довіряють лише російським засобам масової інформації. Нам з вами потрібно це
змінювати», – підкреслив Володимир Зеленський. Ще один напрям роботи Комісії –
законодавчі напрацювання реформи Служби безпеки України. «А саме – позбавлення СБУ
компетенції з протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, корупції та
контрабанди, а також контррозвідувального захисту економічних інтересів держави, що
не відповідає європейським традиціям», – зазначив Президент. Крім того, Комісія має
запропонувати ідеї для реформи прокуратури в частині впровадження ефективних
правових механізмів для координації ролі Офісу Генерального прокурора, злагоджених
дій органів влади, процесуальної самостійності та незалежності прокурорів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Промова Прем’єр-міністра України під час презентації
Програми дій Уряду у Верховній Раді
04.10.2019

Перш за все, хочу подякувати вам за місяць роботи. Ми
зробили багато крутих, класних речей разом. І мені дуже приємно
констатувати той факт, що ми знайшли, як на мене, між Кабінетом
Міністрів і Верховною Радою той необхідний формат роботи, який
О. ГОНЧАРУК
дозволяє нам бути ефективними.
За цей період часу ви приймали законопроекти – ми втілювали їх в життя. Ви
прийняли законопроекти про детінізацію економіки і боротьбу з контрабандою,
уповноважені економічні оператори – це все вже працює, ми все це вже імплементуємо.
Ми створюємо нову митницю і нову податкову. Буквально позавчора на засіданні Уряду
ми утворили нові територіальні підрозділи митниці. Протягом двох-трьох тижнів ми
наповнимо ці територіальні підрозділи новими людьми, і вони будуть якісно та без
корупції надавати послуги нашому бізнесу. Це – наш спільний результат. Ви прийняли
рішення про зняття обмежень на приватизацію і створили механізми концесії, ухвалили
дуже важливі законопроекти. Вже цього тижня ми провели в Одесі зустріч з тридцятьма
інвесторами з більш ніж десяти іноземних країн, які готові інвестувати в українські
порти. І це лише початок. Це також наш спільний результат. Ви спростили порядок
прийняття і звільнення державних службовців, прийнявши законопроект №1066. Ми,
завдяки вам, перезавантажили перші 13-ть органів виконавчої влади – тих, до яких було
найбільше питань щодо корупції: ДАБІ, Держкомзем, Держлісагентство, Держгеонадра. У
всіх цих органів вже будуть інші керівники. Ми оголосили зараз конкурси, і тому я
закликаю вас, шановні народні обранці, також залучайтеся. Будь ласка, розказуйте
людям, дайте нам порядних професійних людей, які очолять роботу в цих органах. Ми на
першому засіданні нашого Уряду ліквідували УБЕЗ в Міністерстві внутрішніх справ
(Департамент захисту економіки Національної поліції України. – Ред.) . Так, я знаю, що
функції на рівні закону ще залишилися, але вчора ви ухвалили в першому читанні закон
про державну фіскальну службу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом вона
запрацює. Все це — приклади нашої спільної роботи, за яку я хочу вам подякувати. З
кожним днем я бачу, як ця робота стає все більш ефективною. Ми напрацьовуємо
особисті контакти. Але є одна обставина, яка, на мою думку, має йти поступово в минуле.
Це оцей так званий "режим форсування", так, ви його називаєте "турборежим". Це
ненормально. Ми мали ухвалювати закони дуже швидко і на рівні Уряду, і на рівні
Парламенту, і ми дякуємо вам за це. Але на майбутнє ми маємо побудувати роботу
системно для того, щоби показати приклад, як український Уряд і український
Парламент може бути передбачуваним, зокрема для суспільства і бізнесу. Основою цієї
роботи ми пропонуємо зробити Програму діяльності Уряду. Це документ, який я сьогодні
хочу вам презентувати, ви його вже бачили, читали, ми з багатьма з вас про нього
дискутували. Він є фундаментом для нашої майбутньої роботи і основою для того, щоби
через рік вам було за чим оцінювати роботу Уряду. Це наші спільні цілі, їх 78. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У перспективі усі міністерства зможуть з’їхатися в одну будівлю на
вулиці Грушевського у Києві. Про це заявив міністр Кабінету міністрів
Дмитро Дубілет, передає hromadske.ua
За його словами, такі зміни можливі у межах розпочатої реформи Кабміну. «У
міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою — бухгалтерія,
базове ІТ, документообіг та багато іншого. Всього попередньо ми нарахували таких 19
напрямків... Перша ластівка вже пішла. На цьому тижні ми домовилися з новоствореним
Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей у два
департаменти (кадри та бухгалтерія), а будуть «аутсорсити» ресурси Секретаріати» —
пояснив Дубілет. Він зазначив, що, з одного боку, кожне міністерство зараз є окремою
юрособою, і багато атрибутів їм передбачається за законом. Однак з іншого боку, «до
останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами (в
прямому і переносному сенсі), а не працювати, як одна команда». Також міністр розповів,
що до кінця 2020 року він має намір централізувати все, що можна, де це не заважатиме
ефективній роботі. «Я впевнений, що у цій централізації є великий потенціал не тільки з
міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів», — додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Кабінет Міністрів України звільнив дев'ять
керівників державних структур
25.09.2019

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що
розпочинається процес повного перезавантаження влади. Про це
повідомляє служба новин Урядового порталу kmu.gov.ua
«Починаємо процес повного перезавантаження влади! Сьогодні маємо перші гучні
звільнення», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Уряд звільнив керівників
державних структур, зокрема: очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції
України (ДАБІ) Сергія Кузьміна; керівника Державної служби геології та надр Олега
Кирилюка; очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову; керівника
Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка; керівника
Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;
голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.
Уряд також звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. «Це позитивний сигнал
для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на
краще», — зазначив Голова Уряду. Серед інших кадрових рішень Уряд звільнив чотирьох
заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія
Нікітіна, Віталія Трубарова. Окрім цього, звільнили заступника голови Державного
агентства лісових ресурсів Володимира Бондара. Під час засідання Уряд прийняв заяви
про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та
голови Національної поліції Сергія Князєва. Уряд також звільнив трьох заступників
Міністра внутрішніх справ — Сергія Ярового (з посади першого заступника), Сергія
Гончарова та Тетяну Ковальчук. Крім того, звільнили Олексія Перевезенцева з посади
державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава
Андронова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та
продовольства. Уряд призначив нового голову Національної поліції — генерала поліції
третього рангу Ігоря Клименка. Серед інших призначень 10 заступників міністрів та
державний секретар. У Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий
та п’ять заступників — Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина
Павліченко та Олександр Гогілашвілі (з 26 вересня 2019 року). У Міністерстві фінансів
призначили заступника Міністра Павла Ходаковського та державного секретаря
Міністерства Костянтина Ващенка. У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — першого заступника Антона
Колумбета. У Міністерстві цифрової трансформації — державного секретаря
Міністерства Олександра Риженка. У Міністерстві юстиції — заступника Міністра з
питань виконавчої служби Андрія Гайченка.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В Україні створена перша централізована
закупівельна організація
25.09.2019

Кабмін визначив державну установу “Професійні закупівлі”
централізованою закупівельною організацією для проведення тендерів та
закупівель за рамковими угодами товарів і послуг для замовників.
«Рішення про визначення ДУ “Професійні закупівлі” централізованою
закупівельною організацією - це крок до оптимізації всього закупівельного процесу,
адже передаючи свої закупівлі до ЦЗО замовники зможуть значно заощадити свої кошти,
за рахунок об'єднання однотипних товарів в рамках однієї процедури. Окрім того,
впродовж роботи пілотного проекту ДУ «Професійні закупівлі», ми переконалися в її
ефективності та результативності. Зокрема за укладеними договорами було досягнуто
економії понад 13 % від очікуваної вартості предметів закупівлі. Разом з цим, середня
кількість учасників склала 3,65, що в 1,5 рази перевищує середній показник по
електронній системі закупівель», - прокоментував рішення Уряду перший заступник
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта. Протягом
2017-2018 років, у рамках реалізації пілотного проекту, державна установа “Професійні
закупівлі” виконувала функції централізованої закупівельної організації. Тож
враховуючи знання та досвід проведення тендерів в інтересах інших замовників, та
позитивні результати від реалізації вищезгаданого пілотного проекту, державна
установа “Професійні закупівлі” буде продовжувати виконувати функції централізованої
закупівельної організації в інтересах замовників, які виявили бажання передати функцію
закупівель до професійної організації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
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Україна та США поглиблюватимуть
співпрацю всфері юстиції

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
25.09.2019

Міністр юстиції України Денис Малюська провів зустріч з Тимчасовим
повіреним у справах Посольства США в Україні Вільямом Тейлором за участі
директора Місії USAID в Україні і Білорусії Сьюзан Фріц.
Головною темою зустрічі стало обговорення пріоритетів подальшої співпраці з
впровадження реформ у сфері юстиції в Україні. На початку зустрічі пан Тейлор
наголосив, що головна мета підтримки США реформ у сфері юстиції в Україні –
забезпечення верховенства права в нашій державі. Денис Малюська зазначив, що в
напрямі забезпечення верховенства права в Україні одним з ключових завдань є реформа
судової системи. Наразі Комісія з питань правової реформи при Президентові України
активно працює над її перезавантаженням. Посилення ролі Міністерства юстиції у
реалізації цього завдання також набуває особливого значення. Міністр юстиції
наголосив, що до першочергових завдань реформування сектору юстиції віднесено:
удосконалення функціонування електронних державних реєстрів, шляхом усунення
прогалин у відповідному нормативно-правовому регулюванні та оновлення програмного
забезпечення таких реєстрів; перезапуск роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації через кадрове оновлення та залучення експертної допомоги
міжнародних донорів; реформу пенітенціарної системи, а саме: модернізація та
будівництво нових приміщень для установ виконання покарань, перегляд підходу до
застосування заходів виправного характеру. Також Денис Малюська зазначив, що
Міністерство юстиції планує реформувати сферу альтернативного вирішення спорів, де
особливе місце буде відведено арбітражним судам. «В майбутньому вони повинні
створити конкуренцію звичайним судам у вирішенні інвестиційних та комерційних
спорів за участю іноземної сторони», – зазначив Денис Малюська. Американська сторона,
у свою чергу, відзначила досягнення у розбудові якісної та ефективної системи
безоплатної правової допомоги в Україні. Вільям Тейлор та Сьюзан Фріц підкреслили, що
створення дієвої системи безоплатної правової допомоги залишається пріоритетом у
співпраці з Мін’юстом. Також вони висловили готовність надати необхідну підтримку у
впровадженні реформи системи виконання судових рішень та альтернативного
вирішення спорів в Україні. Окрема увага була приділена пенітенціарній реформі, а саме
сторони обговорили питання щодо підвищення ефективності роботи закладів охорони
здоров’я при установах виконання покарань.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства юстиції України

Президент підписав закон про реформування
органів прокуратури
23.09.2019

Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи
органів прокуратури» № 113-IX, ухвалений парламентом 19.09.2019 р.
Документ запроваджує першочергові заходи, передусім пов’язані з кадровим
перезавантаженням прокуратури. Згідно з законом, це має відбутися шляхом атестації
чинних прокурорів. Всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання
та практичні навички, надається можливість на конкурсних засадах обійняти посаду
прокурора у будь-якому органі прокуратури. Після проведення атестації замість чинної
структури органів прокуратури буде побудовано нову у вигляді: Офіс Генпрокурора,
обласні прокуратури, окружні прокуратури. Генеральному прокурору надається право
ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Також законом
передбачена ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлюється право
Генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на
правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних
прокуратур. У документі також вказане зменшення максимальної кількості працівників
органів прокуратури з 15 тис. осіб до 10 тис. осіб. Водночас передбачається підвищення
базового посадового окладу прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб зі встановленням обмеження в розмірі 25% для максимального
розміру премії прокурора за результатами календарного року. Прокурори, які на день
набрання чинності цим законом обіймають посади прокурорів у Генпрокуратурі України,
регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, можуть
бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних
прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними
атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому прикінцевими та перехідними
положеннями цього закону. Атестація не поширюється на прокурорів САП …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Спецоперація на Закарпатті: тривають обшуки
в екснардепів Балоги та Ланя, - ЗМІ
25.09.2019

Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК
02.10.2019

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський закон
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення
ефективності інституційного механізму запобігання корупції".
Закон пропонує змінити форму врядування Національного агентства з питань
запобігання корупції з колегіальної на одноосібну. Планується, що голову НАЗК
призначатиме на посаду Кабінет міністрів Повноваження голови Нацагентства може
бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної
оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності. У законі
пропонується усунути законодавчі прогалини для забезпечення належного доступу
НАЗК до реєстрів та баз даних, адміністратором (держателем) яких є державні органи.
Закон передбачає зміну порядку формування та розширення повноважень Громадської
ради при НАЗК. У законі також передбачені зміни до закону “Про політичні партії” передбачено виділяти щорічно на державне фінансування партій 0,01 (нині цей
коефіцієнт становить 0,02) розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1
січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на
загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах
народних депутатів України. Передбачається, що держфінансування отримуватимуть
партії, якщо на останніх чергових або позачергових парламентських виборах отримали
не менше 5 % (наразі — 2 %) голосів виборців від загальної кількості голосів виборців. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

04.10.2019

Центральна виборча комісія обрала своїм головою Олега Діденка,
який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому. Про це
повідомляє pravda.com.ua
За його кандидатуру проголосували 16 членів комісії на своєму першому засіданні
у п’ятницю. Присутніми були 16 членів з 17. Діденко запропонував на посаду заступника
голови Сергія Дубовика (квота "Опозиційної платформи – За життя"). Члени ЦВК
підтримали цю кандидатуру (15 голосів за і 1 проти). Ще одним заступником Діденка
обрано Віталія Плукара (квота "Слуги народу"). Секретарем ЦВК була обрана Олена
Гатаулліна (квота "Слуги народу"). Діденко потрапив до ЦВК по квоті "Слуги народу".
Перед цим, він був членом ЦВК по квоті партії "УДАР". Згідно з повідомленням
громадської мережі "Опора" Діденко закінчив Чернівецький національного університету
імені Юрія Федьковича, Інститут публічного управління та адміністрування
Національної академії державного управління при Президентові України, є аспірантом
докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ. В "Опорі"
вказують, що у період з 2003 по 2014 рік він працював помічником-консультантом
народних депутатів Давида Жванії (в тому числі на платній основі), Миколи
Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва, Валерія Іщенка (на платній
основі). У 2014 році Діденко став членом Центральної виборчої комісії після того, як член
ЦВК Олександр Копиленко написав заяву про звільнення. Верховна Рада 4 жовтня
затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом
Володимиром Зеленським 3 жовтня. 9 вересня 2019 року новий президент Володимир
Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень
ЦВК. Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій
розпуск політично вмотивованим рішенням.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Народні депутати схвалили за основу проект Закону
про Бюро фінансових розслідувань
02.10.2019

ЦВК очолив Олег Діденко, який був у
попередньому складі комісії

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА

В аеропорт із ранку прилетів літак Нацгвардії, а через Нижні
Ворота в область заїхали понад 80 слідчих і спецпризначенців із інших
регіонів України. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
"Спецоперація на Закарпатті. Обшуки в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. В аеропорт із
ранку прилетів літак Національної гвардії, а через Нижні Ворота в область заїхали понад
80 слідчих і спецпризначенців із інших регіонів України. Причина - справа про замах на
начальника управління захисту економіки Іванківа. За моєю інформацією, яку перевірив
із кількох джерел - обшуки проводять і у екснардепів Павла Балоги та Михайла Ланя", зазначив він у Телеграм-каналі. Окрім цього, в Ужгороді за адресою Рилєєва, 4 також
обшуки. Наголошується, що є і перші затримані. "Заарештовано Михайла Данила,
офіційно - керівника федерації боксу Закарпаття. Неофіційно - колишнього міліціонера і
керівника охорони Андрія Стрижака", - пише Глагола. За інформацією журналіста, також
затримано підозрюваного-виконавця стрілянини - діючого поліцейського. Журналіст і
юрист Роман Келемен також підтвердив, що в Ужгороді та Мукачеві проводяться
чисельні обшуки в різних людей, поліція приведена в посилений режим охорони. "У Хусті
навіть взяли в облогу Хустську міську раду та пропускають всіх в будівлю по
посвідченнях (інші кажуть, що взяли когось на хабарі). Обшуки проводяться навіть у
братів Балоги та його друзів, втрата депутатського мандату зразу дала про себе знати", написав він. Келемен зауважив, що не відомо, з чим це пов’язано. "Є такі чутки, що
обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження по замаху на
життя на начальника УЗЕ області Іванківа в якого декілька разів стріляли з автоматичної
зброї", - додав він. За інформацією Келемена, на Закарпаття прилетіли спецпризначенці
літаком та гвинтокрилом, в операції задіяні 600 спецпризначенців.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv

Відповідне рішення під час пленарного засідання Верховної Ради
підтримали 270 народних депутатів України. Про це повідомляє
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
Прийнято за основу проект Закону про Бюро фінансових розслідувань (№1208-2),
розроблений з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової
служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які
ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та
створення Бюро фінансових розслідувань – центрального органу виконавчої влади, що
утворюється Кабінетом Міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання,
попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних
правопорушень, віднесених законом до його підслідності. Законопроектом
передбачається cтворення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра фінансів України. Бюро фінансових розслідувань розслідувань
складається з центрального апарату та територіальних управлінь, зареєстрованих як
юридичні особи публічного права. Загальна кількість працівників встановлюється
Кабінетом Міністрів України і може змінюватись рішенням Кабінету Міністрів України на
підставі звіту керівника Бюро фінансових розслідувань. Передбачається можливість
переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових
розслідувань розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.
Законопроект не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України
та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять
повноваження щодо розслідування економічних злочинів. Передбачається віднести до
основної підслідності Бюро фінансових розслідувань кримінальних правопорушень
детективами Бюро фінансових розслідувань за 25 статтями Кримінального кодексу
(статті 204, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210, 211, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2,
222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК), додаткової підслідності – 5
статей (статті 192, 200, 216, 358, 366), а також досудове розслідування за статтею 222 КК
(якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в тисячу п'ятсот і більше разів
перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом
на час вчинення злочину). Бюро фінансових розслідувань здійснює самостійне
проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами
національної поліції. Відповідно до проекту Закону особливі умови та розміри оплати
праці і грошового забезпечення працівників Бюро фінансових розслідувань
визначаються Кабінетом Міністрів України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

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

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

 АТО & АР КРИМ

СУДОВА СИСТЕМА

Головою Вищої ради правосуддя
став Андрій Овсієнко

Ситуація в тимчасово окупованому Криму дедалі погіршується –
доповідь Генерального директора ЮНЕСКО

24.09.2019

У вівторок, 24 вересня, Вища рада правосуддя обрала нового
голову. Ним став Андрій Овсієнко. Його попередник Володимир Говоруха
подав заяву про припинення повноважень.
“За результатами таємного голосування, за кандидатуру Андрія Овсієнка на
посаду голови Вищої ради правосуддя проголосували 12 її членів, що становить більше
половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя”, – йдеться у повідомленні
ВРП. Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко подякував колегам за надзвичайно
високу довіру, яку йому висловили члени ВРП. «Я надзвичайно ціную ті відносини, які
склалися в нашому колективі з точки зору і професійності, і людяності, і довіри, яку ми
висловлюємо один одному, приймаючи ті чи інші рішення, – наголосив Андрій Овсієнко.
– Я хочу сказати, що за будь-яких обставин я не підведу вашу довіру, не підведу довіру
колективу, який із нами працює і завдяки якому ми можемо ефективно виконувати ті
непрості завдання, які перед нами стоять». Також Вища рада правосуддя 24 вересня 2019
року ухвалила вивести члена Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка зі складу Третьої
Дисциплінарної палати ВРП.
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua

30.09.2019

ЮНЕСКО оприлюднила доповідь Генерального директора
Організації щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах
освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.
Доповідь підготовлено на виконання рішення 205-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО
«Моніторинг ситуації в АР Крим (Україна)». Доповідь містить актуалізовану інформацію
про ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, зібрану ЮНЕСКО,
а також надану українською стороною та низкою міжнародних інституцій – Управлінням
Верховного комісара ООН з прав людини, Представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ,
Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), Amnesty
International. У документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові в
усіх сферах компетенції ЮНЕСКО. Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і
свобод людини, насамперед українців і кримських татар, фундаментальних принципів і
норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав,
перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків
переслідувань і незаконних арештів журналістів. Наголошується на руйнівних діях
російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, що реально загрожують
збереженню універсальної культурної і історичної цінності та автентичності українських
об’єктів культурної спадщини…
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 В ЦІЛОМУ

Формула "Штайнмайера": в чём суть,
и что дальше?
04.10.2019

Уряд схвалив законопроект щодо самостійної розробки
ОТГ перспективних планів
25.09.2019

Уряд схвалив зміни до Закону "Про добровільне об’єднання
територіальних громад", які відкривають можливість територіальним
громадам самостійно розробляти свої перспективні плани.
"Зміни означають, що обласні чиновники більше не зможуть впливати на рішення
місцевих громад, наприклад, з таких питань, як фінансування лікарень, шкіл,
будівництва доріг та інших питань життя громади", - йдеться в повідомлені. За словами
Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, місцеві чиновники в областях робили собі
піар коштом територіальних громад – вимагали спрямувати гроші не туди, куди треба
громаді, а куди хотів обласний чиновник. Потім громаді бракувало коштів на дороги,
садочки, школи та лікарні, і вони потребували дотацій з державного бюджету. "Відтепер
тільки громада визначатиме пріоритети, які будуть в основі її перспективного плану. Бо
філософія спроможних громад означає свободу самоврядування не для чиновників, а для
людей", – сказав Гончарук. Нагадаємо, що 17 квітня цього року уряд схвалив
законопроект, яким вносяться зміни до закону "Про добровільне об’єднання
територіальних громад" та Кодексу адміністративного судочинства України, і
пришвидшується процес створення об'єднаних територіальних громад.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 І ЗОКРЕМА
 КИЇВ

Інвестиційний форум міста Києва об’єднав експертів
навколо ідеї створення Великого Києва
19.09.2019

У Києві в Мистецькому Арсеналі 17 вересня 2019 року відбувся
Інвестиційний форум міста Києва, присвячений побудові успішної та
прогресивної Київської агломерації.
Ідея створення Великого Києва об’єднала близько тисячі експертів, дипломатів,
представників бізнес-кіл і громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та інвесторів, серед яких – щонайменше 120 представників інших країн. Форум
також відвідали мер Кракова Яцек Майхровський та віце-мер Будапешта Габор Багді.
Відкрив форум Київський міський голова Віталій Кличко. «Нам потрібно брати приклади
з розвинутих мегаполісів і реалізовувати їх у нашому рідному місті. Київ залишається
лідером у більшості галузей економіки серед міст України. Столиця формує 20% ВВП
України. Це також освітній, культурний і спортивний центр країни. Тож створення
Київської агломерації сприятиме збільшенню робочих місць, притоку туристів та,
відповідно, надходжень до бюджетів громад Київського регіону», – сказав В.Кличко.
Іноземні експерти, спікери Форуму, підтримали обраний київською владою шлях щодо
створення асоціації «Київська агломерація» та солідарні в думці, що майбутнє Києва – за
розвитком Київського регіону. На їхню думку, крім побудови житла, необхідно розвивати
інфраструктуру міста та різноманітні сервіси. Столичний регіон має перебувати в
авангарді прогресу та демонструвати всім навколишнім громадам еталони середовища,
такі як розумна транспортна система і розумне місто. Віце-мер міста Будапешт Габор
Багді сказав: «Київ, як і Будапешт, має сприяти реноваціям, залученню креативної молоді
до подальшої розбудови міста та розвитку інновацій. Це має відбуватися поступово, крок
за кроком. Місто повинно приваблювати молодих людей реновацією публічного
простору, парків, якісними публічними сервісами, екосистемою компаній, створенням
стартапів, смачною гастрономією, аби всі – кияни та гості міста – насолоджувались
перебуванням у ньому». Кортні Фінгер, головний редактор fDi Magazine групи Financial
Times, підкреслила: «Повернення інвестицій є дуже важливим. Київ – одне з найкращих
міст у світі, яке залучає інвестиції. Порівняно з позаминулим роком спостерігається
збільшення інвестицій на 3,5%. Україна має вкладати більше інвестицій у розвиток
туризму як у Києві, так і в інших містах. Київ є №1 у бізнес-середовищі». В рамках
Інвестиційного форуму відбулись чотири панельні дискусії: «Креативна економіка – нове
дихання Київської агломерації», «Культурні, музичні та спортивні події як каталізатор
урбаністичного туризму», «Сервісні та інфраструктурні рішення розвитку мегаполісу
майбутнього» та «Глобальні тренди. Українські реалії. Візія Київської агломерації», а
також закрита інвестиційна сесія, виставка стартапів, представлена партнерами Форуму.
Модерували діалоги Тарас Семенюк, міжнародний журналіст, Світлана Ковальчук,
виконавчий директор YES, Євген Шпитко, засновник та головний редактор mind.ua, Ігор
Парасюк, директор проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні (ПУЛЬС)», кандидат економічних наук, Дар’я Зарівная,
засновниця бізнес-медіа і контент-студії Vector, соціальної нетворкінг-платформи
Charitum. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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В ночь на 12 февраля 2015 г. лидеры "нормандской четверки"
подписали соглашение, целью которого было мирное урегулирование
конфликта в Донбассе. Об этом пишет euronews.com
В переговорах участвовали лидеры Украины, России, Германии и Франции —
Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Итоговое
название подписанного документа - "Комплекс мер по выполнению Минских
соглашений" или "Минск-2". Он предусматривал: прекращение огня в зонах боевых
действий; отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в
целях создания зоны безопасности; контроль выполнения предыдущих пунктов со
стороны ОБСЕ; начало переговоров о проведении в Донбассе внеочередных выборов в
соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом "О временном порядке
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей";
принятие закона о прекращении преследования лиц, участвовавших в боевых действиях;
освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе
принципа "всех на всех"; обеспечение безопасной доставки и распределения
гуманитарной помощи; разработка плана по полному восстановлению социальноэкономических связей; восстановление полного контроля над государственной
границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно
начаться в первый день после проведения местных выборов и завершиться после
всеобъемлющего политического урегулирования к концу 2015 г. при условии
проведения конституционной реформы; реформа должна основываться на
децентрализации (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие
постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и
Луганской областей; вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной
техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.
Разоружение всех незаконных групп; вопросы, касающиеся местных выборов, будут
обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и
Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы; активизация
деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих
групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Но практически
сразу после подписания соглашения из-за разного интерпретирования формулировок
сторонами, процесс их выполнения зашел в тупик.
В чём суть "формулы Штайнмайера"? Осенью 2016 года нынешний президент
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в то время был министром
иностранных дел, предложил формулу по урегулированию конфликта в Донбассе и
решению одного из наиболее спорных пунктов Минских соглашений — новый вариант
проведения выборов, который предполагает предоставление Донбассу "особого статуса".
Согласно "формуле Штайнмайера": закон об особом статусе вступает в силу сразу после
завершения внеочередных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской
областях на временной основе. Голосование будет проводиться в соответствии с
Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим выборный процесс;
после того, как выборы будут признаны соответствующими демократическим
принципам и Конституции Украины, согласно отчету Бюро по демократическим
институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(БДИПЧ ОБСЕ), закон приобретает юридическую силу и вводится на постоянной основе;
до проведения выборов участникам боевых действий должна быть предоставлена
амнистия. Но 18 сентября 2019 г. на встрече трехсторонней контактной группы (ОБСЕ –
Россия – Украина) в Минске представители Украины отказались подписывать документ.
По разным источникам, свое решение Киев объяснил отсутствием пункта о подписании
такого документа согласно "Минску-2", намерением проводить выборы в Донбассе
только после получения контроля над участком границы с Россией, в противном случае,
по их мнению, процесс голосования будут контролировать сами сепаратисты и Москва, а
также опасением украинской стороны в связи с невозможностью их соответствия
конституции страны. Также на Украине боятся пройти точку невозврата, когда "особый
статус" Донбасса будет признан, и изменить что-то впоследствии будет невозможно.
Официальная позиция Украины по отказу от подписания "формулы" — сугубо
технические проблемы.Несмотря на несогласие оппозиционных сил на Украине,
президент страны Владимир Зеленский согласился подписать "формулу Штайнмайера".
Среди возможных причин такого решения новоизбранного лидера называют: желание
Зеленского выполнить одно из своих главных обещаний во время предвыборной
кампании – урегулирование конфликта в Донбассе; выполнение его главного условия
для возвращения к мирным переговорам – обмен пленными, который состоялся в начале
сентября; давление западных стран, в частности Франции в лице президента Эммануэля
Макрона, в целях посредничества в урегулировании конфликта на востоке Украины и
нормализации отношений с РФ. Но подобная инициатива Зеленского была негативно
встречена на Украине. В разных городах страны прошли акции протеста. Несогласны с
его решением и оппозиционные парламентские партии. Обращаясь к нации, Зеленский
заверил, что "формула" не подразумевает "сдачу национальных интересов", а главными
задачами для него остаются прекращение войны и возвращение территорий. …
Что дальше? >>>
По материалам euronews.com

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

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Україна, Грузія та країни Балтії
створили групу в ПАРЄ

Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним
секретарем ООН
26.09.2019

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів
зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу
Гутеррішем. Про це повідомляє president.gov.ua
Глава держави подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну
підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії. Крім того, Володимир
Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з
моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН. Під час відкриття сесії виступили: Генеральний секретар ООН
Антоніу Гуттеріш, Голова 74-ї сесії Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде, Президент
Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Дональд Трамп.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Делегація Мінекономіки в Женеві взяла участь в підготовці
тексту майбутньої Угоди СОТ
27.09.2019

Делегація Мінекономіки взяла участь у черговому засіданні
співавторів Спільної заяви членів СОТ з питань електронної комерції, що
проходило впродовж 24 - 27 вересня у місті Женева.
Під час робочого візиту Торговий представник України Тарас Качка провів
зустрічі з важливими торговельними партнерами України, зокрема, з представниками
країн США, ЄС, Китаю, Великої Британії, а також керівництвом Секретаріату СОТ та разом
з членами делегації долучився до підготовки тексту майбутньої Угоди СОТ з питань
електронної комерції. “Під час робочих зустрічей з нашими партнерами ми обговорили
важливі питання торговельно-економічного співробітництва та реформування СОТ.
Зокрема, у фокусі уваги: забезпечення функціонування системи вирішення спорів,
активізації функції СОТ як платформи для багатосторонніх торговельних переговорів,
забезпечення прозорості та ефективного моніторингу діяльності СОТ, підвищення
ефективності роботи регулярних органів СОТ та інші важливі питання”, - прокоментував
подію заступник Міністра - Торговий представник України Тарас Качка. В рамках
засідання члени СОТ обговорили текстові пропозиції заінтересованих членів, у тому
числі України, до майбутньої домовленості з питань електронної комерції з таких
питань: сприяння електронним транзакціям (правове регулювання електронних
транзакцій; автентифікація та електронні підписи; електронні контракти, розрахунки,
рахунки-фактури тощо); недискримінація та відповідальність (застосування до
цифрових товарів режиму найбільшого сприяння тощо); захист споживачів при
здійсненні покупок в режимі он-лайн та від спаму; прозорість та співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
ПА НАТО на засіданні у Лондоні присвятить
панель Україні
03.10.2019

На 65-му щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка
проходитиме в Лондоні з 11 по 14 жовтня, запланована панель,
присвячена Україні. Про це йдеться у програмі заходу, передає УНН.
Так, панель розпочинається 13 жовтня о 09:00 за місцевим часом. Запланований,
зокрема, розгляд проекту доповіді підкомітету з питань демократичного управління ПА
НАТО "Україна: п’ять років після Революції гідності" та його обговорення. Відзначимо, на
згадане засідання Парламентської Асамблеї НАТО, яке відбудеться в Лондоні восени
цього року, запросили і Президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, на
полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента
України та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Під час зустрічі було
обговорено подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної
взаємодії України та НАТО. Володимир Зеленський підтвердив готовність нашої країни
продовжити активну взаємодію з Альянсом у рамках реалізації структурних реформ у
секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Президент відзначив
важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться
наприкінці жовтня цього року. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме
активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема
Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в
регіоні Чорного та Азовського морів. Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня
співпраці у модернізації Військово-морських сил України. Пріоритетним напрямом
роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами державчленів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах
військової співпраці. Крім того, Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили
ініціативи української влади для подолання корупції.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 ЄВРОПА & ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
 ЄС & РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ

02.10.2019

Литва, Латвія, Естонія, Грузія і Україна створили в Парламентській
асамблеї ради Європи групу «Baltic Plus». Про це повідомляє пресслужба
литовського Сейму, передає hromadske.ua
У групі пообіцяли дотримуватися «засудження російської політики окупації і анексії
Криму, політики невизнання триваючої військової окупації територій східної України, а
також Грузії і Молдови». Делегації-учасники групи також відмовилися від участі в
офіційних святкуваннях 70-річчя Ради Європи «в знак протесту проти заперечення
цінностей Ради Європи і потурання зневажливим претензіям Росії і фінансовому
саботажу». Раніше повідомлялось, що делегація Грузії ймовірно відмовиться брати
участь в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Нагадаємо, у жовтні
розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на якій планують розглянути проєкт резолюції щодо
становища кримських татар в окупованому Криму. 23 вересня делегація України
офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії. Водночас,
стало відомо, що частина членів української делегації все ж планує відвідати сесію. На
засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації
з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання. Разом із
делегацією України демарш влаштували представники Польщі, Литви, Латвії,
Словаччини, Естонії та Грузії. Також до демаршу приєднались представники Швеції та
Великої Британії в ПАРЄ. Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє
повернення російської делегації до асамблеї попри санкції. 25 червня російську
делегацію «запросили до роботи» в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на
сесії ПАРЄ після повернення Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що
розчарований рішенням ПАРЄ. 17 вересня у Верховній Раді сформували новий склад
української делегації в ПАРЄ. Загалом у делегації 12 учасників, 7 із них від партії «Слуга
народу» — Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна,
Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько та Юлія Овчинникова. Також до складу делегації
увійшли Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності», Сергій Соболєв від
«Батьківщини» та Юлія Льовочкіна від «Опозиційної платформи — За життя», Лесі
Василенко від «Голосу», Дмитро Лубинець від депутатської групи «За майбутнє».
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (БРИТАНІЯ. ІРЛАНДІЯ. ІСЛАНДІЯ. НОРВЕГІЯ. ФІНЛЯНДІЯ. ШВЕЦІЯ. ДАНІЯ)

Володимир Зеленський провів зустріч з
Прем’єр-міністром Швеції
25.09.2019

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України
Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном
Льовеном. Про це повідомляє president.gov.ua
Глава держави подякував Прем’єр-міністру за всебічну підтримку України,
зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони
обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу. «Ми не готові чекати ще 5 років, щоб
переговори у Мінську дали результат», – наголосив Володимир Зеленський. Глава
Української держави також відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни,
зокрема у торговельній сфері. Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена
сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в
енергоефективність, переробку сміття тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України провів зустріч з
Прем’єр-міністром Норвегії
25.09.2019

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України
Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною
Солберг. Про це повідомляє president.gov.ua
Учасники зустрічі відзначили важливість збереження високого рівня взаємодії
між двома країнами. Глава держави подякував Норвегії за незмінну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України. Сторони домовилися працювати над
залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з
відновлення Донбасу. Ерна Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний
інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та
антикорупційні ініціативи. «Ми реформуємо наші правоохоронні органи, матимемо
приватизацію, проведемо реформи, які допоможуть подолати корупцію», – запевнив
Володимир Зеленський. Глава Української держави наголосив на важливості підтримки в
енергетичній сфері. «Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища,
але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне
питання», – підкреслив Президент України. Додатково сторони обговорили розвиток
альтернативної енергетики. Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра
Норвегії про ситуацію на Донбасі. Наприкінці зустрічі Ерна Солберг подарувала Главі
держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна укладе з Великою Британією
нову угоду після Brexit

Вадим Пристайко зустрівся із Високим представником ЄС із
закордонних справ та безпекової політики
27.09.2019

На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністр закордонних
справ України Вадим Пристайко зустрівся із Високим представником ЄС із
закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні.
Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував Ф.Могеріні за її
активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та
відновленні її суверенітету та територіальної цілісності. Відзначимо, 26 вересня 2019 р. в
рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч Міністра закордонних справ
України Вадима Пристайка із новопризначеним Генеральним секретарем Ради Європи
Марією Пейчинович-Бурич. Сторони обмінялись думками стосовно наслідків рішення, яке
дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ у
червні, і шляхів подолання кризи довіри. Міністр В.Пристайко висловив сподівання на
продовження конструктивної співпраці з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного
законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
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Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як
Сполучене королівство офіційно завершить процедури, пов’язані з
припиненням членства в Євросоюзі.
«Заступник міністра Василь Бондар зустрівся з головним переговорником з
країнами Східної Європи та Центральної Азії департаменту економічної дипломатії МЗС
Великої Британії Сарою Крофт та обговорив питання укладення нової угод, яка після
Brexit замінить угоду про асоціацію у наших відносинах», – інформує Міністерство
закордонних справ України. «Маємо спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, який відповідатиме високому рівню наших відносин», – додали в МЗС.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому
випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору. Щодо цього в
Сполученому королівстві триває парламентська дискусія, значна частина депутатів
вважають, що переговори з ЄС треба продовжити.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org

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

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

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

 ЄВРАЗІЯ

Президент України зустрівся з
Президентом Казахстану

Президент України зустрівся з Федеральним
канцлером Німеччини
24.09.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї
сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою
Меркель. Про це повідомляє president.gov.ua
Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської
четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході
України. Володимир Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію
на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого
мосту поблизу Станиці Луганської. Глава держави підтвердив, що Україна залишається
послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із
використанням політико-дипломатичних механізмів. Зі свого боку Канцлер Німеччини
наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на
встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки
зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ПІВДЕННА ЄВРОПА

Володимир Зеленський провів зустріч з
Прем’єр-міністром Італії
24.09.2019

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єрміністром Італії Джузеппе Конте.
Глава держави привітав Джузеппе Конте з нещодавнім перепризначенням на
посаду та формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив здійснити візит в
Україну. Обговорено широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього
порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній
сфері. Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема
порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні. Окремо було порушено
питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави
зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував
створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста
Андреа Роккеллі. Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної
політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути
зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 БАЛКАНИ

Дмитро Разумков зустрівся з Послом Греції в Україні
Георгіосом Пукаміссасом
27.09.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков подякував пану
Послу за сприяння у розвитку взаємовигідних українсько-грецьких
відносин, зокрема, щодо зміцнення міжпарламентської взаємодії.
Голова Верховної Ради також висловив подяку за позицію Греції щодо підтримки
незалежності та територіальної цілісності України. У ході розмови Дмитро Разумков
підкреслив, що євроінтеграційні пріоритети України не змінилися. «Ми рухаємось до
Європейського Союзу і до НАТО», - сказав він і подякував грецькому народові за сталу
підтримку нашої країни у Європі та світі. Спікер також висловив сподівання на плідну
взаємодію України і Греції у майбутньому. Голова Парламенту наголосив, що у нинішніх
унікальних умовах, коли об’єдналися три вертикалі влади заради здійснення реформ,
український парламент змушений працювати у «турборежимі», ефективно і якісно
надолужуючи недопрацювання минулих років. «Ми розуміємо свою відповідальність і
кредит довіри, який український народ надав новим політикам, і саме з цим пов’язана
швидка робота парламенту. Одним із пріоритетних напрямів зараз є здійснення реформ
для детінізації економіки», - підкреслив він. На переконання Голови Верховної Ради, це
відкриє для інвесторів можливості ведення бізнесу в Україні. Проте передувати цьому
мають зміни судової системи та забезпечення рівного доступу до правосуддя. Своєю
чергою Георгіос Пукаміссас високо оцінив рівень останніх двох виборчих кампаній в
Україні: «Це досягнення, за які український народ має бути гордий, нові політики
починають у гарних умовах». Надзвичайний і Повноважний Посол підкреслив, що Греція
і надалі неухильно підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Українсько-чеські економічні
консультації
26.09.2019

В Мінекономіки відбулись консультації на рівні секретаріатів
національних
частин
Українсько-чеської
змішаної
комісії
з
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Обговорено основні тенденції і пріоритети українсько-чеського торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва, хід реалізації домовленостей,
досягнутих за підсумками восьмого засідання Українсько-чеської змішаної комісії з
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (червень 2018 р., м.
Прага), узгодили орієнтовний графік проведення двосторонніх економічних заходів
протягом 2019-2020 рр., включно з підготовкою чергового засідання Комісії в м. Київ та
організацією робочого візиту Віце-прем’єр-міністра, Міністра промисловості і торгівлі
Чеської Республіки К.Гаівлічека до України. Чеська сторона була поінформована про
пріоритети в діяльності нового українського уряду та Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України. У ході консультацій українська сторона
передала чеським партнерам інформацію щодо свого бачення перспективних сфер
двосторонньої взаємодії у торговельно-економічній сфері. Сторони погодилися щодо
перспективності українсько-чеської співпраці у сфері сільського господарства та
туризму. Обидві сторони висловили задоволення щодо позитивної динаміки зростання
обсягів торгівлі між Україною та Чехією протягом останніх років та відзначили значні
можливості для поглиблення співпраці як в традиційних галузях (промисловість,
енергетика, сільське господарство тощо), так і в високотехнологічних та інноваційних
галуззях, зокрема, літакобудуванні, що сприятиме виведенню двосторонніх економічних
відносин на якісно новий рівень. Нагадаємо, в рамках участі в роботі 74-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єрміністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем. Глава держави відзначив послідовну та
потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він
також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua, president.gov.ua
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24.09.2019

На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України
Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Казахстану
Касимом-Жомартом Токаєвим.
Глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці.
Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну. Нагадаємо,
раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у НьюЙорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави мав
зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна і Туркменістан активізують співпрацю
на міжпарламентському рівні
27.09.2019

Відбувся візит Голови Комітету Верховної Ради України з питань
зовнішньої політики Б.В.Яременка в Туркменістан для участі в
урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності Туркменістану.
Богдан Яременко 27 вересня провів конструктивні зустрічі з Головою Меджлісу
Туркменістану Гульшат Маммедовою та Заступником Голови Кабінету Міністрів,
Міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим, під час яких було
обговорено весь спектр двостороннього співробітництва між Україною і Туркменістаном.
Відзначимо, 26 вересня 2019 р. напередодні Дня Незалежності, Президент Туркменістану
Гурбангули Бердимухамедов прийняв керівників українських будівельних компаній: голову
правління Будівельної асоціації «Інтербудмонтаж» Володимира Петрука та голову ради
директорів компанії «Альтком» Олександра Тисленка. Під час зустрічі відбулася
конструктивна розмова щодо подальшої двосторонньої співпраці в будівельній галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Туркменістані
Посол України В.Жовтенко ознайомився з інвестиційним
потенціалом Киргизстану
04.10.2019

Посол взяв участь в ознайомчій робочій поїздці по Чуйській
області, яка була організована для глав іноземних диппредставництв з
метою інформування про інвестиційний потенціал Киргизстану.
Учасники заходу відвідали декілька підприємств різного профілю, а також
ознайомилися з презентацією про інвестиційні можливості Чуйської області. Нагадаємо,
25 вересня відбулася зустріч Посла В.Жовтенка з Представником Торгово-промислової
палати Киргизької Республіки в Україні А.Ісмаіловим. У ході зустрічі відбувся обмін
думками щодо шляхів інтенсифікації торговельно-економічного співробітництва між
Україною і Киргизстаном, зокрема проведення в Киргизькій Республіці українськокиргизького бізнес-форуму.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Киргизії
Під головуванням президентів України та Білорусі
відбулися переговори делегацій двох країн
04.10.2019

Під головуванням Президентів України та Білорусії, Володимира
Зеленського та Олександра Лукашенка, делегації двох країн обговорили
співпрацю у галузях сільського господарства та інфраструктури.
Під час перемовин, що відбулися у рамках Другого форуму регіонів України та
Республіки Білорусь у м. Житомирі, Олександр Лукашенко заявив про готовність Білорусі
створювати з Україною спільні підприємства у машинобудуванні. Крім того, Президент
Білорусі висловився на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Ми
готові разом щось зробити для того, щоб Україна була єдиною, цілісною та потужною», –
сказав Олександр Лукашенко. Президент України подякував білоруському колезі за
допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі. «Я вдячний Олександру Григоровичу за
майданчик у Мінську (для зустрічі Тристоронньої контактної групи. – Ред.) і за те, що
Білорусь захищає Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність», – підкреслив
Володимир Зеленський. Відзначимо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що
Білорусь є важливим торговельним партнером України, тому країни мають працювати
над збільшенням взаємного товарообігу. Одним з інструментів досягнення цієї мети може
бути проведення заходів на кшталт Другого форуму регіонів України та Республіки
Білорусь, що відбувся у Житомирі. «Очевидно, що подібний Форум слід проводити
регулярно. Він зміцнює партнерство між нашими країнами в усіх сферах, і, що дуже
важливо, не тільки на рівні двох столиць – Києва та Мінська, а й на рівні наших областей і
окремих підприємств», – сказав Глава Української держави, виступаючи під час
заключної частини Форуму. «Така глибинна співпраця стає важливою складовою наших
відносин. Як доказ – підписання у рамках Форуму комерційних контрактів на суму
близько 500 мільйонів доларів США, а також розширення географії нашої співпраці», –
констатував він. Окремо Володимир Зеленський відзначив початок діяльності
українсько-білоруської робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного
співробітництва. «Білорусь – наш ключовий торговельний партнер. Товарообіг між
нашими країнами за минулий рік перевищив 5 мільярдів доларів США. Я згоден з
Олександром Григоровичем – ми можемо й повинні подолати позначку 6-8 мільярдів
доларів», – наголосив Президент. Він також зауважив, що це завдання адресоване
спільній Міжурядовій комісії з торговельно-економічної співпраці. За його словами,
найближчим часом буде оновлена українська частина цієї Комісії. Серед пріоритетів у
торговельно-економічних відносинах України та Білорусі Глава Української держави
назвав насамперед співпрацю у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурних і
транспортних проектах, промисловості, виробничу кооперацію, а також взаємодію в
аграрно-промисловому комплексі. На думку Володимира Зеленського, країни мають
великий потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки
інших країн та участі у багатосторонніх проектах. «Вірю, що всьому цьому сприятимуть і
масштабні зміни в Україні, які позитивно оцінить бізнес-середовище, кредитори та
інвестори. Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці й хочу, щоб історія
відносин між Україною та Білоруссю була історією тільки успіху та прогресу», –
резюмував Президент України. Президент Білорусі погодився з тим, що Україна є для
його країни одним із головних торговельних партнерів…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читайте також: Україна та Білорусь
підписали низку документів >>>
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
>>>

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

Представництво УСПП в Катарі провело бізнес-зустріч
з діловими організаціями цієї країни

Китай чекає на Зеленського з
офіційним візитом
26.09.2019

Китай чекає президента України Володимира Зеленського з
офіційним візитом. Про це заявив посол Китаю в Україні Ду Вей,
повідомляють "Українські новини".
Посол сподівається, що Володимир Зеленський відвідає Китай і зустрінеться з
представниками КНР за час президентства до 2024 року. "Можу з великою впевненістю
сказати, що під час президентства Володимира Зеленського він обов'язково здійснить
офіційний візит до Китаю", - сказав Ду Вей. Однак посол не зміг назвати більш точні дати
можливого відвідування Зеленським Китаю. Він додав, що у нього з Офісом президента
хороші відносини і нагадав, що зустрічався з Зеленським ще до інавгурації.
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
На Українсько-Індонезійському бізнес-форумі
презентували туристичний потенціал

20.09.2019

Катарцям представили пропозиції українських компаній у сфері
будівництва, металургії, ІТ та сільського господарства, а також окреслені
перспективні спільні заходи на ближчу перспективу.
Сторони детально обговорили можливості та шляхи з розширення взаємодії між
діловими колами України та Катару та досягли домовленостей про інтенсифікацію
обміну візитами між підприємцями двох країн. Нагадаємо, представництво УСПП в
Катарі відкрите в 2019 році та вже активно провадить свою діяльність. Його керівник –
бізнесмен Михайло Лукашев. Так, влітку цього року вже були проведені зустрічі
представника УСПП із віце-президентом Торгово-промислової палати Держави Катар
Мохаммедом бін Туваром Аль-Куварі та Головою Асоціації бізнесменів Катару шейхом
Фейсалом бін Касімом Аль Тані, власником найбільшого приватного промисловоінвестиційного холдингу “Faisal Holding”.
Читати повністю >>>
За матеріалами УСПП

30.09.2019

Представники індонезійської делегації зацікавлені у кооперації у
сфері туризму (туроператори, готельні комплекси, послуги з організації
турів) та у сфері виробництва кави та какао.
Гості змогли ознайомитись із загальною інформацією щодо роботи на
українському туристичному ринку та запропонувати свої шляхи для розвитку
туристичної індустрії між країнами. «Україні варто докладати зусиль для активізації
стосунків із Індонезією, враховуючи той факт, що країна розвивається дуже стрімко і, за
деякими прогнозами, до 2050 року увійде до #TOP-5 найбільших економік світу. При
цьому інтерес є взаємним, оскільки Індонезія розглядає Україну як логістичний хаб на
шляху до європейських ринків і країн Східної Європи. Ми надзвичайно зацікавлені в
продовженні та зміцненні наших відносин. На сьогодні Індонезія є дуже важливим
ринком для нас, на рівні з Китаєм та Японією. Налагодження туристичної сфери
призведе до ще кращих результатів», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.
Індонезія – це аграрно-індустріальна країна, економіка якої є однією з найбільших у
Південно-Східній Азії. Населення країни – понад 250 млн осіб. Ця країна є недооціненою з
точки зору можливостей для українського експорту, адже вона є 4-ю за кількістю
населення і одним із найбільших торговельних партнерів України у Південно-Східній
Азії. Тому потенціал її ринку для українських виробників величезний. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
Заступник Міністра Сергій Кислиця
прийняв Посла Японії
01.10.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 1
жовтня 2019 року провів зустріч з Послом Японії в Україні Такаші Кураі.
Про це повідомляє МЗС України.
Співрозмовники обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу,
зокрема запланований візит Президента України Володимира Зеленського до Японії, та
співробітництво у рамках міжнародних організацій. Прем’єр-міністр України Олексій
Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японськоукраїнської парламентської ліги дружби Еісуке Морі повідомив, що Україна планує
інвестувати в Чорнобильську зону відчуження. «Будемо раді, якщо Японія буде нашим
партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості
питання безпеки атомних електростанцій», – сказав Олексій Гончарук. Очільник
Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека,
пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків
двосторонньої співпраці. Пан Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане
початком спільної діяльності у сфері енергетики. Під час зустрічі також обговорювалося
питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій. На думку пана Морі, саме
вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: «У мене сформувалося враження,
що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни». Олексій Гончарук додав, що
сьогодні ІТ-індустрія – одна з найпрогресивніших в Україні. «Один із пріоритетів
діяльності нашого Уряду – розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість
поділитися з вами досвідом», – сказав Голова Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
Малайзія відзначила 62 річницю - делегація
ІСС Ukraine взяла участь
03.10.2019

Делегація ІСС Ukraine взяла участь у святкуванні Національного
свята Малайзії. Офіційний прийом відбувся на запрошення Раджи Реза
Раджа Заіб Ша Надзвичайного та Повноважного Посла Малайзії в Україні.
Варто зазначити, що останніми роками економічне співробітництво між двома
країнами активно розвивається. Так динаміка торгового обороту збільшується з кожним
роком. За 2018 зростання на 9 відсотків. А тільки за перше півріччя 2019 становить вже
115 відсотків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цифра перевищила
196 мільйонів доларів. Україна має негативне сальдо у торгівлі з Малайзією. Імпорт
товарів складає більше 111 мільйонів доларів. В основному це електронне устаткування,
продукція машинобудування та сільського господарства. Обсяг українського експорту за
цей рік до Малайзії становить дещо більше 78 мільйонів доларів. В основному це агро та
металургійна продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами ІСС Ukraine
Візит Голови Державної міграційної служби України до
Народної Республіки Бангладеш
04.10.2019

Протягом 30 вересня – 3 жовтня відбувся візит Голови Державної
міграційної служби України Максима Соколюка до Народної Республіки
Бангладеш. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Індія
Робочий візит відбувся для проведення консультацій щодо вирішення актуальних
проблемних питань міграції у двосторонніх відносинах та започаткування співробітництва з міграційними органами Бангладеш. Слід окремо наголосити, що це був перший
україно-бангладешський контакт з даної тематики за всю історію двосторонніх відносин.
Сторонами було здійснено обмін інформацією щодо досвіду обох країн стосовно підходів
до вирішення проблемних питань міграції, обговорено питання двосторонньої взаємодії.
У провідній бангладешській загальнонаціональній газеті «Daily Sun» було розміщено
інтерв’ю М. Соколюка щодо актуальних проблем міграційних процесів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Індія
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Перспективи українсько-турецької співпраці
розглянули на форумі в Анкарі
24.09.2019

Бізнес-форум на тему «Турецько-українські економічні відносини
і можливості двостороннього співробітництва» відбувся в Торговопромисловій палаті в Анкарі.
«За останні три роки наш товарообіг зростає поспіль в середньому на 20%. Разом
Україна і Туреччина - це 120 млн населення, це держави, між якими немає жодних
політичних проблем. Це зростання туристичних потоків та міжлюдських контактів. У
минулому році 1 млн 400 тисяч українців відвідали Туреччину, 300 тисяч громадян
Туреччини – Україну. Щорічне зростання цього показника в середньому на 15%.
Щотижня відбувається 200 рейсів між Україною та Туреччиною», - наголосив у своїй
промові Надзвичайний та Повноважний осол України в Туреччині Андрій Сибіга. За його
словами, відносини України та Туреччини є взірцем партнерства за формулою
«перемога-перемога», оскільки наші країни взаємодоповнюють одна одну, не маємо
серйозних проблемних питань у відносинах, а нині зміни в Україні також відкривають
нові можливості для розвитку бізнесу. Представники турецької сторони говорили про
розширення перспектив та значне підвищення рівня товарообігу після підписання Угоди
про зону вільної торгівлі. «З того моменту, коли вступить в дію Угода про вільну
торгівлю між нашими країнами, обсяг товарообігу, який нині на рівні 4 млрд доларів на
рік, сягне у короткостроковій перспективі 6 млрд доларів, середньостроковій – 8 та
довгостроковій – 10 млрд доларів США. Зараз для турецьких експортерів в Україну
важливо підвищити свою міжнародну конкурентоспроможність через отримання рівних
умов зі своїми конкурентами», - сказав у своїй промові заступник голови правління
Асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв'язків (EkoAvrasya) Кемаль Курназ.
Представники турецького бізнесу відзначили активність двосторонніх контактів наших
країн на найвищому рівні та висловили сподівання, що тісні контакти президента
Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Президента України Володимира Зеленського,
матимуть позитивний вплив на всі сфери двостороннього співробітництва, у т.ч.
торговельно-економічні зв’язки. Перспективним напрямком вважають турецькі
бізнесмени реалізацію інвестиційних проєктів в Україні. «За 28 років, з часу здобуття
Україною незалежності, ми вибудували тісні відносини в різних сферах. Маємо надію, що
обидві країни продовжуватимуть стабільний розвиток відносин, так само як і
долатимуть поточні труднощі, що виникають у комерційних процесах між нашими
країнами… А інвестиційні можливості дадуть подальший поштовх до двосторонньої
співпраці наших країн, які є стратегічними партнерами», - звернувся до присутніх голова
Асоціації незалежних промисловців і підприємців Туреччини MISIAD Ферідун Енсель. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Сергій Кислиця прийняв Надзвичайного і Повноважного
Посла Держави Ізраїль в Україні
27.09.2019

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні
Йоеля Ліона в рамках регулярного українсько-ізраїльського діалогу.
Сторонами обговорено питання взаємодії між сторонами як у двосторонньому
форматі, так і у рамках міжнародних організацій. Співрозмовники наголосили на
виключній важливості якнайшвидшого виконання домовленостей, досягнутих під час
візиту Прем’єр-міністра Ізраїлю Б.Нетаньягу до України у серпні цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
Керівництво ІСС Ukraine взяло участь в
бізнес конференції «Україна – ОАЕ»
29.09.2019

В конференц холі «IQ-Бізнес центр» відбулась бізнес-конференція
«Україна – Об’єднані Арабські Емірати», організована міжнародним
дипломатичний журналом «Fashion of Diplomacy».
На зустрічі обговорили наступні питання: всесвітня виставка «Експо 2020»,
можливість участі та відвідування; перспективи щодо отримання інвестицій в українську
компанію; можливість кооперації з державними інституціями ОАЕ; вільні економічні
зони ринку ОАЕ; правове та податкове середовище ОАЕ; логістика українських товарів в
ОАЕ. З доповідями про ринок ОАЕ, «Експо 2020», та можливу максимальну кооперацію
між нашими країнами і бізнесом виступили Керівник Політичного, Економічного та
Медіа відділу Посольства ОАЕ в Україні Пані Наджла Аль-Раїс та Аналітик з економічних
питань Посольства ОАЕ в Україні Пані Вікторія Рахматулліна. Презентували свої товари
та послуги такі українські компанії як: «RUBARB Digital», «Investment Project BIOC»,
«CHARRETTE», «KINSTELLAR», «FR.MEYER’S SOHN», «VEDSTAR», «ARMADUM LAWYERS»,
«PROFALIANS», «QUADRATE 28» та інші. На бізнес-конференції також були присутні
представники Офісу президента України, Київської обласної державної адміністрації,
Міжнародної Торгової Палати (ICC-Ukraine), банківської, страхової, будівельної та інших
сфер бізнесу. Місія бізнес-конференції – налагодження контактів між представниками
українських ділових кіл та іноземного бізнесу за сприяння дипломатичного корпусу
задля максимального спрощення доступу вітчизняного бізнесу для зовнішніх ринків.
Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати на заході
представляли: Віце-президент з питань розвитку регіонального бізнесу Острянин
Олександр Іванович та керівник регіонального представництва ICC-Ukraine в Київській
області та м. Києві Олександр Покришка.
Читати повністю >>>
За матеріалами ІСС Ukraine

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

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

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Бізнес-форум Україна-Куба об’єднав 60 кубинських
і 100 українських компаній
23.09.2019

Зустріч Посла України з керівництвом
міста Язд в Ірані

Відбулася зустріч Посла України в Державі Кувейт О.Балануци з
виконавчим директором Міжнародного виставкового центру Кувейту
(KIF) Абдульрахмано Аль-Нассаром.
У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва між Посольством та
KIF у проведенні Тижня української культури в Кувейті 19-23 січня 2020 року, а також
інших двосторонніх заходів, що проводяться за участю Посольства. Відзначимо, 29
вересня ц.р. Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца зустрівся з Генеральним
директором Державної адміністрації зв'язку та інформаційних технологій Кувейту
(CITRA) Салемом Аль-Озайна. Сторони обговорили шляхи налагодження співробітництва
між Державною адміністрацією зв'язку та інформаційних технологій Кувейту (CITRA) та
компетентними органами України. Нагадаємо, 25 вересня ц.р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Кувейті

В форумі взяли участь кубинські підприємці, які працюють у сферах
медицини, сільського господарства, туризму, промисловості, металургії,
гірничого видобування, науки та культури, телекомунікацій, тощо.
«Куба – це, без перебільшення, ворота до Латинської Америки. Дуже багато
кубинських бізнесменів навчалися в Україні і зараз, не дивлячись на нашу складну
економічну ситуацію, приїхали в Україну, в Торгово-промислову палату, на двосторонній
бізнес-форум. Коли людей об'єднує настільки добрий намір, то іншого підсумку, як winwin, не може й бути!», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков. Він також
наголосив на особливості цього заходу та на спеціально передбаченій частині, виділеній
після виступів саме для переговорів сторін, яким, на його думку, не вистачає спільних
проектів і програм. Маючи спільні соціальні, культурні й історичні процеси, нашим
країнам варто налагоджувати тісні стосунки, співпрацю. І ТПП України гарантує їм свою
підтримку. Тимчасова повірена в справах Республіки Куба в Україні Натача Діас Агілера
зауважила, що багато представників Куби й сьогодні навчаються в українських
інститутах, відтак, Україна сприяє перетворенню їх у професіоналів. «Це свідчить про
реальне бажання зміцнювати зв’язки між нашими країнами й продовжувати розвиток
науки в них», – сказала вона. Участь у форумі взяли представники Кубинської торговопромислової палати, які відповіли на запитання щодо особливостей співробітництва з
Республікою Куба. Міріам Делгадо, віцепрезидент ТПП Куби, окреслила економічні
можливості Куби в плані експорту. Головний експортний продукт країни – це сервіс: його
пропонують на сьогодні 11 млн 200 тис. жителів, отже, Куба в основному живе наданням
послуг у тих чи інших сферах. Серед них – промислові, сільськогосподарські, туристичні
послуги та дуже важлива сфера медичного туризму. За її словами, уряд Куби зараз
намагається актуалізувати економічні й соціальні моделі ринку, осучаснити країну. Крім
того, наразі відбувається планування розвитку країни до 2030 р., із урахуванням
необхідності зберегти для громадян вже існучі важливі соціальні досягнення. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України

Зустріч Посла України І.Осташа з міністром економіки
та торгівлі Лівану М.Бтейшем

Fecomércio прийняла українську
делегацію

29.09.2019

В неділю, 29 вересня відбулася зустріч Посла України С.Бурдиляка
з мером міста Язд Дж.Азізі та головою міської ради С.Голямалі. Про це
повідомляє Посольство України в Ісламській Республіці Іран.
На зустрічі сторони обмінялися думками щодо співробітництва на рівні областей
у економічній, торгово-промисловій та культурно-гуманітарній сферах. Обговорювалися
питання участі іранської делегації у економічному форумі, що відбудеться у м.Львів у
жовтні ц.р., та налагодження співпраці між університетами міст Львова та Язда.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ірані
Зустріч Посла О.Балануци з виконавчим директором Міжнародного
виставкового центру Кувейту (KIF)
30.09.2019

03.10.2019

Надзвичайний і Повноважний Посол України І.Осташ 02 жовтня
2019 року провів робочу зустріч з міністром економіки та торгівлі Лівану
М.Бтейшем. Про це повідомляє Посольство.
У розмові торкнулися питань розвитку економічних відносин, стимулювання
торгівлі між двома країнами. Були обговорені конкретні кроки з реалізації наявного
бізнесового потенціалу двох країн. Посол поінформував про здійснення української
бізнес-місії, яка планується на листопад цього року. Як наголосив І.Осташ, проведення
такого заходу сприятиме розвитку українсько-ліванських відносин в галузі економіки,
промисловості та торгівлі. Крім того, з метою стимулювання та подальшого поглиблення
широкомасштабного економічного співробітництва Посол України звернув увагу на
необхідності проведення чергового засідання українсько-ліванської міжурядової комісії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
 АФРИКА

Місія Ефіопії з вивчення держсистеми за виробництвом харчових
продуктів в Україні завершила свою роботу
23.09.2019

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа провів зустріч з
представниками Міністерства сільського господарства та тваринництва
Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія.
Вони перебували в Україні з робочим візитом для вивчення вітчизняної системи
державного контролю за виробництвом харчових продуктів. Протягом цього тижня
делегація Міністерства сільського господарства та тваринництва Ефіопії відвідали
Київську та Вінницьку області, де ознайомилися з роботою підприємств в регіоні та
провели оцінку системи контролю за виробництвом харчових продуктів. Також
делегація здійснила візит до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. У ході фінальної зустрічі
представники Міністерства сільського господарства та тваринництва Ефіопії відзначили
ефективну роботу Держпродспоживслужби на місцях. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
Володимир Зеленський обговорив з Президентом Єгипту розширення
торговельно-економічної та інвестиційної співпраці
25.09.2019

У рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Президент України провів переговори з Президентом Арабської
Республіки Єгипет Абделем Фаттахом ас-Сісі.
Лідери двох держав відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного
діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої
співпраці. Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельноекономічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх
економічних проектів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної.
«Потрібно говорити про розвиток туризму», – наголосив Володимир Зеленський.
Президенти обговорили взаємодію України та Єгипту у рамках міжнародних організацій
і актуальну проблематику міжнародного порядку денного. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Вадим Пристайко зустрівся з Міністром закордонних справ
Республіки Кенії Монікою Джумою
26.09.2019

У рамках участі в роботі 74-ї сесії ГА ООН відбулася зустріч
Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка із Міністром
закордонних справ Республіки Кенія Монікою Джумою.
У ході зустрічі співрозмовники обговорили шляхи інтенсифікації політичного
діалогу між Україною та Кенією. Міністри також торкнулися питання подальшої
активізації торговельно-економічного співробітництва, зокрема в авіаційній сфері та
галузі інформаційних технологій. В.Пристайко та М.Джума також обмінялися думками
щодо розвитку співпраці між двома державами у рамках міжнародних організацій та у
сфері освіти. М. Джума підтвердила плани приїхати з візитом в Україну та запросила В.
Пристайка в Кенію.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія
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27.09.2019

Федерацію торгівлі штату Парана (Fecomércio PR) 18 вересня
відвідала українська делегація з Харківської області. Її очолював
Почесний консул Бразилії в Харкові Сергій Куцевляк.
Делегація складалася з представників мерії Харкова та ділових кіл, які працюють у
сферах сільського господарства, телемедицини, інформаційних технологій, вищої освіти,
моди та дизайну тощо. Делегацію прийняв Президент Fecomércio, Віце-губернатор штату
Парана Дарсі Піана та Директор з питань міжнародних відносин Fecomércio Руі Лемос.
Також у зустрічі взяли участь Посол України в Бразилії Ростислав Троненко, Почесний
Консул України в Куритібі Маріано Чайковський, Президент Бразильської асоціації
туристичних агентств штату Парана Антоніо Жоао Монтейро де Азеведо та інші. Від ім.
Fecomércio та уряду штату Парана Д.Піана привітав делегацію. «Я маю подвійну місію, як
представник цієї організації та як віце-губернатор, поєднати наші країни для розвитку
ділового співробітництва, співпраці у сфері туризму та культури», - зазначив він. Посол
України в Бразилії нагадав, що візит української делегації був довгоочікуваним. «Попри
всі виклики, з якими стикається Україна, ми готові співпрацювати та представляти
найкраще, що має наша країна, об'єднуючи бізнесменів обох країн, які хочуть
налагоджувати ділові стосунки». Р.Троненко також підкреслив, що сьогоднішня подія
свідчить про підтримку Бразилією України, яка бореться за визнання свого суверенітету
та територіальної цілісності. «Дуже приємно мати таку можливість співпраці України зі
штатом Парана ”, - відзначив Сергій Куцевляк. Після презентацій обох країн, Директор з
питань міжнародних відносин, Fecomércio провів раунд переговорів. «Візит української
делегації обов’язково розширить наші двосторонні відносини. Сподіваємося, що Угода
про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Меркосул сприятиме розвитку бізнесу
у середньо- та довгостроковому періодах,»- зазначив Руі Лемес.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольствоа України в Бразилії
Посол України зустрівся з Головою Комісії у закордонних
справах Палати депутатів Конгресу Мексики
04.10.2019

Посол України в Мексиці Руслан Спірін 3 жовтня 2019 р. зустрівся з
Головою Комісії у закордонних справах Палати депутатів Конгресу
Мексики Альфредо Фематом. Про це повідомляє Посольство.
У ході зустрічі обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного, а
також можливості поглиблення політичного діалогу між Україною та Мексикою шляхом
активізації міжпарламентських зв’язків, зокрема через налагодження контактів та
розвиток конструктивної взаємодії між депутатськими групами з міжпарламентських
зв’язків у Верховній Раді України та Палаті депутатів Конгресу Мексики. Відзначимо, 1
жовтня 2019 року в Мехіко відбувся організований журналом The Economist форум "Mexico
Summit 2019: Road Ahead", доповідачами на якому були: міністр фінансів Мексики Артуро
Еррера Гут’єрес, міністр економіки Мексики Грасіела Маркес Колін, заступник міністра
економіки з питань зовнішньої торгівлі Луз Марія де ла Мора Санчес, президент
Координаційної ради з питань бізнесу Карлос Салазар Ломелін, голова комітету з
міжнародних відносин Сенату Мексики Ванеса Рубіо, інші представники органів
державної влади Мексики, а також провідних міжнародних компаній та неурядових
громадських організацій. Головними темами виступів стало уповільнення темпів росту
економіки Мексики на фоні нестачі інвестиційних надходжень та перспективи
ратифікації торговельної угоди з США та Канадою (T-MEC). Зокрема, А. Гут’єрес у своєму
виступі акцентував увагу на двох проблемних питаннях: рекордно низьких темпах росту
економіки країни та нерівності між її групами та регіонами. При цьому міністр вважає,
що в умовах міжнародної напруженості та загальмованості глобальної економіки
Мексика перебуває у значно кращому становищі, ніж значна кількість інших країн, у т.ч.
через можливість ратифікації торговельної угоди з США та Канадою, перспективи якої
були оцінені ним позитивно. Висловила згоду з А. Гут’єресом і Г.Колін, яка очікує
приплив іноземних інвестицій у наслідок ратифікації T-MEC. У той же час вона допускає,
що договір буде відкладений через судовий процес проти президента США Дональда
Трампа. Підкреслив важливість збільшення надходжень інвестицій і президент
Координаційної ради з питань бізнесу К. Ломелін, який зазначив, що «інвестиції є єдиним
рішення для зростання, а зростання - єдиним рішенням для бідності». В рамках заходу
відбулись бесіди Р.Спіріна з міністром фінансів, міністром економіки, заступником
міністра економіки з питань зовнішньої торгівлі та головою комітету з міжнародних
відносин Сенату Мексики, у ході яких Посол акцентував увагу співрозмовників на
зростанні вітчизняної економіки в умовах реалізації задекларованих реформ та
наявності значних перспектив розвитку співробітництва між двома країнами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
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Тільки разом зі США та ЄС ми можемо
зупинити війну в Україні
Програма Гончарука: Що уряд готує для
бізнесу, армії, медицини?

25.09.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку
з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він
подякував США за підтримку України.
«Ми маємо дві війни. Перша – з корупцією, але ми в цій війні, я певен, переможемо.
Та моє першочергове завдання – зупинити війну на Донбасі й забрати назад наші
території – Крим, Донбас. Дякую за вашу підтримку у цій справі», – зазначив Володимир
Зеленський під час зустрічі. Президент також подякував європейським країнам за
підтримку. «Тільки разом зі США та ЄС ми можемо зупинити війну», – додав Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна – найбільша країна у Європі, але хоче бути ще й
найзаможнішою. Він розповів, що відбулася зміна парламенту та уряду, перезавантажено
Генпрокуратуру й запущено Вищий антикорупційний суд, ухвалено низку законів, які
допоможуть пришвидшити економічне зростання й подолати корупцію. Володимир
Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях. Зі
свого боку Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС.
Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Українська делегація на запрошення Атлантичної ради США
здійснила робочий візит до Вашингтона
27.09.2019

Делегація Верховної Ради України у складі народних депутатів,
членів Комітету з питань антикорупційної політики здійснила робочий
візит до Вашингтона (США).
Візит відбувся на запрошення Атлантичної ради США з метою ознайомлення
американської сторони з пріоритетами новообраного українського парламенту та поточними національними антикорупційними ініціативами. У ході візиту, під час зустрічей з
конгресменами, сенаторами, представниками Держдепартаменту, експертами та бізнесменами члени Комітету з питань антикорупційної політики поінформували про першочергові кроки, які планує здійснити українська влада з метою посилення боротьби з
корупцією, щоб зробити цю боротьбу дійсно ефективною у найкоротші терміни.
Перебування української парламентської делегації у США збіглося в часі з виступом
Президента України Володимира Зеленського під час дебатів 74-ї сесії Генасамблеї ООН.
Того ж дня народні депутати зустрілися з сенатором-демократом Крісом Мерфі, головою
європейського комітету в Сенаті США. На завершення зустрічі, у ході якої йшлося про
антикорупційну діяльність, К.Мерфі наголосив, що Україна - незалежна демократична
країна, яка повинна діяти лише в інтересах власного народу. Питання боротьби з
корупцією обговорювалися також під час зустрічі з представником Республіканської
партії Браяном Фітцпатріком. Конгресмен запевнив українських парламентаріїв, що з
боку республіканців до України і нової влади є довіра і бажання допомагати.
Представники Держдепартаменту США Бредлі Фреден та Алезія Сурін наголосили під час
зустрічі з делегацією Верховної Ради, що США зацікавлені в захисті українських кордонів
за допомогою високотехнологічних військових засобів і в наданні безпекової допомоги…
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ.

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

Канада та Україна продовжуватимуть співпрацю
щодо втілення реформ
04.10.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з
Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом
Ващуком. Про це повідомляє прес-служба ВРУ.
Голова Парламенту подякував Послу і українській діаспорі в Канаді за всебічну
підтримку України та висловив упевненість, що Канада і надалі залишатиметься другом
нашої країни. Учасники зустрічі обговорили питання щодо двосторонньої співпраці та
взаємодопомоги. Зокрема, Разумков повідомив про найближчі плани Парламенту щодо
реформування суддівської системи на законодавчому рівні. За його словами, це буде
позитивно впливати на розвиток системи судів в Україні. «Таким чином, ми зможемо
побороти проблеми, які є в українському суспільстві – неефективність, корумпованість
системи і нерівність громадян у судах», - наголосив він. Підкреслюючи глибоку і
конструктивну співпрацю між усіма гілками влади, Голова Парламенту зазначив:
«Незважаючи на високий темп ухвалення законів, це не впливає на їхню якість. Ми
можемо і працюємо на користь держави». Голова Верховної Ради також наголосив на
важливості розв’язання конфлікту на Сході країни. «Важливо, щоб ухвалені рішення
несли позитив у розвиток міжнародних відносин, вели до закінчення війни і повернення
територій, повернення полонених і заручників», - підкреслив він. Надзвичайний і
Повноважний Посол Канади в Україні позитивно відзначив тісну кооперацію органів
державної владу та стабільність їх функціонування. Роман Ващук запропонував
підтримку з боку Канадського уряду в реформуванні судової системи України та
навчанні поліцейських і військових Національної гвардії України, а також іншу допомогу
у сфері консалтингу. «Хочемо бути там, де вам потрібно. Можете розраховувати на нашу
швидку реакцію», - зазначив він. Відзначимо, 3 жовтня 2019 року до України відбуває
восьма ротація Канадської військової тренувальної місії. Це вже восьмий канадський
військовий контингент, який цього разу сформований на основі 1-го Інженерного полку
1-ї Канадської механізованої бригадної групи. Напередодні відбуття військових в Україну
посол А.Шевченко та офіцери апарату військового аташе провели зустріч з керівництвом
нової ротації - майбутнім командиром VIII ротації Місії підполковником Джефрі Тупом та
головним сержантом Теренсом Воланюком. Посол А.Шевченко подякував канадській
стороні за підготовку українських військових. Нагадаємо, опозиційна Консервативна
партія Канади обіцяє збільшити підтримку України, включно із наданням летальної зброї.
Про це у Торонто заявив лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир. “Мій уряд
поновить історичну підтримку Канадою України та допоможе Україні убезпечити свої
кордони й захисти населення. Це, зокрема, включатиме розширення чинних місій із
підтримки України та надання українському війську необхідного для захисту кордонів
обладнання”, - сказав Шир, представляючи свою виборчу програму. Він також пообіцяв
відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT-2 та посприяти
розгортанню миротворчої місії ООН на Донбасі. Окрім цього, Шир підтримав більш
рішуче застосування так званого “акту Магнітського”, який дозволяє Канаді накладати
санкції на порушників прав людини по всьому світу. RADARSAT-2 - канадський супутник
дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між
оборонними відомствами України та Канади укладено на початку 2015 р., однак,
незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив її дію,
посилаючись на нестачу коштів і проблеми з ліцензуванням. Україна регулярно
звертається до канадської із проханням відновити дію угоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Кабмін показав українцям свою програму дій. У ній є привабливі
пункти, а є відвертий популізм. Чого у підсумку більше, побачимо по
тому, як уряд усе обіцяне реалізовуватиме.

"Ця Програма – набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того,
щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше. В основу цієї програми
покладено людиноцентричний підхід. Тому запропоновані урядові цілі спрямовані
переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних
проблем людей у різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях. За досягнення кожної із
запропонованих цілей в уряді відповідатиме конкретна особа, що дозволить нам
побудувати роботу в уряді за принципом орієнтованості на результат та ефективно
здійснювати кадрову політику", – йдеться в оприлюдненому документі. Отже,
зупинимося на ключових моментах програми, розрахованої на період до 2025 року. В
освітній сфері – повна калька з того, що робило Міністерство освіти часів Лілії Гриневич.
Насправді, це добре, адже освіта – дуже чутлива сфера і постійне перекроювання реформ
у цій сфері лише шкодить. Хоча, нагадаємо, критика діяльності МОН була одним з
елементів передвиборчої кампанії "зеленої" команди. Інший, чи не найпотужніший
елемент критики – медична реформа. Що ж у цій сфері пропонує уряд Гончарука. Перше –
масову вакцинацію: щепленнями має бути охоплено до 95% громадян. Про це говорила і
Супрун. Друге - стратегію "гроші ходять за пацієнтом", продовження програми "доступні
ліки" - тобто, речі, які працювали при попередниках. Третє – уряд обіцяє створити умови
для трансплантації і вдосконалити роботу швидкої, аби та доїжджала у містах за 10
хвилин, поза містом – за 20 хвилин. Останнє суперечить політиці, яку проводила Супрун.
Однак попри оптимістичність, важко уявити в який спосіб буде забезпечено саме таку
швидкість швидких. Є в медичній програмі і кумедні моменти: забезпечення безплатних
пологів і цим зменшення дитячої смертності щонайменше на 15%. Яким чином
корелюється одне з іншим – незрозуміло. У програмі Мінсоцполітики цікавим є пункт
про збільшення працевлаштованих осіб з інвалідністю, збільшення їх соціального
забезпечення та значного покращення рівня реабілітації. Обіцяє уряд і зменшити рівень
бідності. При цьому наголошується на моніторингу соціальних виплат. У підсумку,
вважають в Кабміні, люди, які реально потребують допомоги держави, у тому числі
субсидій, отримають її у збільшеному вигляді. Не збираються урядовці відмовлятися і від
монетизації пільг. А в перспективі відбудеться перехід на оподаткування доходів
домогосподарств, поступово частково або повністю замінивши систему соціальних
допомог. Впадає у вічі і пункт про пенсіонерів – там немає нічого про пенсійну реформу,
тільки про спрощення солідарної та виведення доходів з тіні. Також відсутнє втілення
обіцянок багатьох "слуг" про перегляд віку виходу на пенсію для жінок. Буде чим
зайнятися і Мінкульту. Приміром, пропонується замовлення державою театрам,
концертним залам і філармоніям сучасних українських і світових мистецьких творів (не
менше 30%), що за задумом авторів програми, має спричинити розвиток українського
композиторського, перекладацького, режисерського, письменницького і виконавського
соціального капіталу. Також цікавий пункт – запуск програми подорожей школярів
країною. Збираються урядовці збудувати Музей сучасного мистецтва, завершити
будівництво Музею і Меморіалу Небесної Сотні. А ще – посилити відповідальність за
недбале ставлення до національної спадщини. У сфері спорту також чекають
нововведення – зменшення фінансованих державою видів спорту і переорієнтація зі
спорту вищих досягнень на масовий спорт. Обіцяють у Мінкульті боротися з контентом
держави-агресора, зменшивши його споживання мінімум удвічі. Тобто, у тут урядовці
продовжують політику попередників, які приймали обмежувальні заходи стосовно
контенту російського походження. Та не обійшлося і тут без кумедних речей: в Кабміні
боротимуться з фейками зменшенням кількості соціальних конфліктів. У нас буде
телебачення добрих новин?
У фінансовій сфері уряд пропонує скорочення відношення державного боргу до
ВВП до 40% на кінець 2024 року, зменшення вартості обслуговування державного боргу,
зниження валютного ризику державного боргу шляхом збільшення частки державного
боргу, номінованого в національній валюті, до кінця 2024 р. до 50%, підняття кредитних
рейтингів України до літер "А". Власне, все це – продовження політики попереднього
уряду Володимира Гройсмана. Як і співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Тобто, на відміну від кіношного "Слуги народу", реальні "слуги" від співробітництва з
МВФ та іншими кредиторами не відмовлятимуться. Для протидії "білокомірцевим"
злочинам у сфері публічних фінансів обіцяється створення Бюро фінансових розслідувань. А у сфері сільського господарства – скасування мораторію на продаж землі с/г
призначення. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 р. Себто, це питання, схоже,
вирішене. І ніхто ніяких референдумів проводити не збирається. Ще кілька цікавих
пунктів – створення Фонду національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства, примусове розділення монополій, розділення "Укрзалізниці" на оператора інфраструктури, вантажного і пасажирського перевізника. А
Центральний вокзал у Києві, залізничні вокзали у Миколаєві і Запоріжжі покращуватимуть із використанням механізму державно-приватного партнерства. Тобто, віддадуть у
концесію. А ось плани по інфраструктурі: відремонтують 5 тис км залізниці, забезпечать
приведення у прийнятний експлуатаційний стан 24 тис км доріг загального користування державного значення, розвиватимуть річковий та морський транспорт, пасажиропотік в авіаперевезеннях має зрости на 60%, для цього, у тому числі, розвиватимуть
модель лоукостів. У сфері енергетики уряд обіцяє розвивати вітчизняний видобуток
енергоресурсів та диверсифікацію їх постачання, в екологічній сфері – пакет законів,
яким запровадиться принцип "забруднювач платить". Як в Європі. Це можна лише
схвалювати. Однак залишається ризик того, що уряд і депутати зіштовхнуться з
проблемою лобізму, яка заважала попередникам прийняти екологічно спрямовані
закони. Міністерство розвитку громад та територій також пропонує цікаві речі: нову
генеральну схему планування території України, Містобудівний кадастр на державному
рівні, Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, завершення децентралізації і заміну державних адміністрацій на органи префектурного типу. Обіцяють
урядовці удосконалити механізм функціонування ринку оренди житла, що має привести
до збільшення пропозиції. У програмі дій Міноборони зберігається активне співробітництво з НАТО та подальший перехід на стандарти Альянсу. Цікавою у контексті
перейняття практик західних партнерів виглядає і пропозиція створення Національної
системи стійкості для посилення спроможності держави запобігати надзвичайним
ситуаціям. В цілому про програму можна сказати, що вона – поєднання планів попередників із пропозиціями, які надходили від різних організацій громадянського сектору.
Окремі речі виглядають дуже навіть привабливо, деякі – як звичайний популізм і "вода".
Але головне зараз для уряду Гончарука – отримати добро на свою програму від парламенту. Аби убезпечити себе від спроб дочасної відставки. Однак, судячи з усього, від
політичної турбулентності і критики Кабмін себе цією програмою точно не убезпечить.
Читати повністю >>>
© Ігор Петренко
За матеріалами depo.ua
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Citi оценил рост ВВП Украины
в 2019 году в 3,4%
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Світовий банк дав прогноз зростання
ВВП України до 2021 р.
24.09.2019

Світовий банк дав прогноз щодо зростання ВВП України. У 2019
році його зберегли на рівні 2,7% ВВП. Про це повідомляє служба новин
порталу fakty.com.ua
У 2020 році очікується економічне зростання України на рівні 3,4%, а в 2021 році –
3,8%. У Світовому банку вважають, що темпи економічного зростання у Східній Європі і
Центральній Азії багато в чому залежатимуть від реалізації структурних реформ і
реструктуризації держпідприємств. Зазначені регіони зберігають прогноз помірного
економічного зростання протягом найближчих років.
Читати повністю >>>
За матеріалами fakty.com.ua
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Аналитики Citi прогнозируют ускорение роста украинской
экономики Украины в текущем и следующем году соответственно до 3,4%
и 3,5% по сравнению с 3,3% в прошлом и 2,5% – в позапрошлом.
В аналитическом отчете банка, выпущенном в конце сентября, отмечается, что
после победы Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" на президентских и
парламентских выборах, в Киеве царит чувство осторожного оптимизма" и предпринимаются реальные усилия, чтобы воспользоваться уникальным окном возможностей и
быстро продвигаться с ключевыми законодательными инициативами. Citi указало также
на высокие амбиции нового премьера Алексея Гончарука и его правительства ускорить
экономический рост до 5% в 2020 году и 7% в 2021-2024 годах за счет разблокирования
экономического потенциала Украины путем "мини-Бальцерович, мини-шоковой"
терапии. Среди важных инициатив аналитики выделили новый список для
крупномасштабной приватизации и законопроекты о земельной реформе, о концессиях,
а также законопроекты, стимулирующие иностранные инвестиции и облегчающие
увольнение и наем работников. "С окончанием выборов, прохождением политической
турбулентности и, что более важно, возобновлением сотрудничества с МВФ, НБУ
прогнозирует большой цикл снижения ставки: до 14% к концу этого года и 9% к концу
2020 года. Это кажется нам достаточно амбициозным, так как мы видим ставку к концу
2020 года на уровне 12,00%", – указано в обзоре, в котором прогноз ставки на конец
этого года составляет 16% по сравнению с 16,5% сейчас. По мнению аналитиков Citi,
новое правительство должно найти общий язык с Международным валютным фондом и
заключить трехлетнее соглашение EFF на $5-6 млрд, включающее структурные меры, в
том числе земельную реформу и широкомасштабную приватизацию, что также
обусловит дальнейший экономический рост в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України
в 2019 році до 3,2%

Мінфін та НБУ застосовуватимуть платформу Bloomberg
для проведення аукціонів з розміщення ОВДП

28.09.2019

Агентство S&P Global Ratings підвищило прогноз зростання
реального ВВП України у 2019 році з 2,5% до 3,2%, очікуючи в наступні
три роки його стабілізації на рівні 3%.
"Україні доведеться залучати більше інвестиційних потоків з-за кордону для
більш значного та стійкого зростання. У цьому контексті законодавчі зусилля
нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть збільшити зростання
порівняно з нашими поточними прогнозами, так само, як і потенційні поліпшення в
діловому середовищі", - йдеться в повідомленні агентства про підвищення рейтингів
України з "B-" до "B". Його аналітики зазначають, що інвестиції становлять лише 19% від
ВВП 2018 р., що нижче пікового рівня в 30% в 2007 р. до глобальної фінансової кризи. Ще
одним чинником, що стримує економічне зростання, є слабке кредитування банківського
сектору: з 2014 до 2018 р. реальне зростання кредитування приватного сектору в
сукупності скоротилося майже на 65%. "Хоча загальне зростання кредитування в 2017 і
2018 рр. було позитивним, в реальному еквіваленті воно було негативним", - констатує
S&P. Серед ризиків для зростання агентство відзначає уповільнення зовнішнього попиту
на експорт основних українських сировинних товарів і загострення геополітичної
напруженості у відносинах з РФ. Згідно з прогнозом, середньорічна інфляція зменшиться
з 11% минулого року до 8,8% цього, 7% – наступного, 6,5% - в 2021-му і 5,5% – у 2022 р.
За оцінками аналітиків S&P, курс гривні на кінець 2019 р. буде в районі 27 грн/$1, а в
наступні роки потроху зменшуватиметься і становитиме на кінець 2020 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Morgan Stanley прогнозирует рост ВВП Украины
в 2020 году на 3,2%
01.10.2019

Рост ВВП Украины составит 3,2% по итогам 2020 года с
дальнейшим ускорением до 3,6% в 2021 г. Это прогнозирует банк Morgan
Stanley, передает БизнесЦензор.
"Поскольку перспектива земельной реформы становится более определенной, мы
повышаем наш прогноз роста экономики (Украины) и курса гривни. Теперь ожидаем
роста ВВП на 3,2% в 2020 году с дальнейшим ускорением до 3,6% ВВП в 2021 г. Мы также
прогнозируем курс 26,5 грн/1$ на конец 2019 г. и 27,5 грн/1$ к концу 2020-го", –
говорится в прогнозе банка. Согласно прогнозу, Morgan Stanley также ожидает первый
транш от Международного валютного фонда для Украины до конца текущего года, что
может последовать за принятием закона "О госбюджете Украины на 2020 г".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз
роста ВВП Украины в 2019 г.
02.10.2019

Аналитики улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 г. с 2,7%
до 3,4% на фоне общего восстановления экономической ситуации и
назначения нового правительства.
"Сильный мандат нового правительства, более четкие обязательства по
проведению реформ и шаги по ослаблению напряженности в отношениях с Россией
способствуют восстановлению экономики", - говорится в отчете Oxford Economics.
Несмотря на растущий официальный оптимизм, аналитики ожидают замедления темпов
роста ВВП, поскольку, несмотря на снижение инфляции, рост частного потребления и
накопления капитала остается медленным. По сравнению с августовским обзором Oxford
Ecоnomics, прогноз роста экономики Украины в 2020 г. сохранен на уровне 2,9%, но
ухудшен на 2021 г. - с 3,1% до 2,6%, а в 2022 г. – с 2,8% до 2,7%. В новом отчете аналитики
также значительно улучшили прогноз курса гривни: на конец 2019 г. – с 28,5 грн/$1 до
26,7 грн/$1, в 2020 г. – с 29,2 грн/$1 до 28,0 грн/$1, в 2021 г. - с 29,9 грн/$1 до 29,2 грн/$1.
"Гривня, выросшая более чем на 10% по отношению к доллару США в этом году,
возобновит умеренную траекторию ослабления после ослабления сезонного притока
валюты", - считают эксперты, допуская заключение новой программы с МВФ на $5 млрд
до конца года и одновременно указывая на существующие для этого барьеры.
Аналитики улучшили оценку дефицита текущего счета: с 3,3% до 3,1% ВВП в текущем
году, с 3,0% до 2,8% ВВП – в следующем и с 2,4% до 2,3% ВВП – в 2021 г. Эксперты Oxford
Ecоnomics также ухудшили прогноз среднегодовой инфляции: в 2019 г. – с 8,1% до 9,0%,
в 2020 г. – с 7,3% до 7,8% и в 2021 г. – с 6,9% до 7,2%. В Oxford Economics приводят оценку
экономического риска для Украины по ряду критериев (наихудшая оценка – 10 баллов).
В частности, из-за макроэкономических дисбалансов, высокого внутреннего и внешнего
политических рисков и дефолта по суверенному долгу, по совокупному критерию
общего экономического риска Украине присвоено 7 баллов – 139 место из 164 стран. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Мінфін спільно з НБУ вирішили запропонувати проведення
аукціонів ОВДП через електронну торговельну систему - Систему аукціонів
Bloomberg (Bloomberg's Auction System).
Це полегшить доступ українським та міжнародним банкам для роботи на
первинному ринку внутрішніх державних облігацій України. “Макроекономічна
стабілізація та постійні зусилля з вдосконалення роботи первинного ринку державних
облігацій в Україні сприяли рекордно великим інвестиціям з боку іноземних фондів в
цьому році. Співпраця з Bloomberg - це наступний етап у впровадженні найкращих
практик у розвитку українського ринку державних облігацій. Підвищення прозорості та
обізнаності інвесторів повинно мати позитивний вплив на розширення бази інвесторів
та збільшення частки державного боргу у національній валюті», - зазначив Юрій Буца,
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом. "Ми раді, що
Міністерство фінансів вирішило співпрацювати з Bloomberg для проведення аукціонів у
більш ефективний спосіб,” сказав Ніколас Бін, голова глобальних торгівельних платформ
в Bloomberg. “Платформа Bloomberg забезпечує оптимальний, економічно ефективний та
безпечний спосіб проведення операцій на первинних ринках для емітентів, яким інакше
доводиться управляти процесом вручну або розробляти та впроваджувати власну
платформу”. “У цьому році ми спостерігаємо стійкий позитивний тренд для економіки зростання попиту іноземних інвесторів на гривневі активи. Переведення первинних
розміщень ОВДП на міжнародні торговельні платформи є черговим кроком
Національного банку та Міністерства фінансів у напрямку посилення прозорості і
ліквідності ринку державних запозичень, поліпшення доступу до нього, дедоларизаціі
державного боргу. У подальшому ми докладатемо зусиль також для розвитку й
вторинного ринку ОВДП на міжнародних платформах”, - сказав Олег Чурій, Заступник
Голови Національного банку України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mof.gov.ua
Обговорення нової програми співпраці продовжиться
в найближчі тижні - заява місії МВФ
27.09.2019

В ході візиту в Київ місія МВФ розпочала обговорення щодо нової
трирічної програми в рамках механізму розширеного фінансування.
Переговори продовжаться в найближчі тижні.
«Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ
в рамках механізму розширеного фінансування. За останні два тижні експерти місії
провели плідні дискусії з питань напрямків політики для нової програми, зокрема,
стосовно податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, а також ключових
заходів реформування. Крім того, було наголошено на важливості Центрального банку та
захисту фінансової стабільності, а також на необхідності докласти всіх зусиль для
мінімізації фіскальних витрат, пов’язаних з реорганізацією чи ліквідацією банків.
Обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями», - йдеться в заяві про
завершення візиту місії в Україну. В ході візиту місія обговорила перспективи та виклики
для української економіки. В заяві підкреслюється, що темпи зростання «залишаються
занизькими, щоб помітно скоротити розрив між рівнями в Україні та в сусідніх країнах».
«Зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій
системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки
домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та
інвестиції. Порівняльний аналіз в регіональному контексті показує, що найбільша
різниця у поступі реформ між Україною та сусідніми країнами полягає в якості правової
інститутційної системи. Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для
боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає. Через погані умови ведення
бізнесу рівень залучення інвестицій та, зокрема, прямих іноземних інвестицій в Україні
значно нижчий, ніж в інших країнах регіону», - йдеться в заяві. «Економічна політика й
надалі має зосереджуватися на підтриманні макроекономічної стабільності з одночасним
створенням умов для пришвидшення економічного зростання». Україні потрібно
проводити розважливу фіскальну політику для забезпечення прийнятного рівня боргу,
підвищувати ефективність та результативність державних видатків, зокрема в галузях
охорони здоров’я та освіти, а також в сфері підтримки вразливих груп населення «за
допомогою чітко спрямованої адресної системи соціального захисту». Крім цього,
потрібна обачна грошово-кредитна політика для сповільнення інфляції та накопичення
резервів. Необхідно також мінімізувати вартість ліквідації банків для платників
податків. Україні потрібні структурні реформи. Необхідно провести судову реформу,
боротися з корупцією, посилити конкуренцію на енергоринку, відкрити ринок с/г
земель, зменшити роль держави та олігархів в економіці. Підкреслюється, що зростання
заробітної плати повинно відповідати підвищенню продуктивності праці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

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

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

Кабінет міністрів України скоротив
кількість митниць із 26 до 16

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

02.10.2019

Володимир Зеленський підписав закон про
режим спільного транзиту
24.09.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1082
"Про режим загального транзиту та запровадження національної
електронної транзитної системи".
Документ впроваджує положення Конвенції про процедуру спільного транзиту,
які дозволять Україні обмінюватися митною інформацією з 35 країнами європейського
регіону, отримувати дані для переміщення товарів транзитом, ввести спеціальні
транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення
товарів від країни-відправника до країни-одержувача через інші країни з використанням
загального ІТ-продукту (New Computerised Transit System (NCTS)). Очікується, що закон
запровадить у країні європейську практику прозорих процедур, від яких "виграють" усі
українські учасники ланцюга постачання товарів і фінансовий сектор, а оновлена митна
служба отримає можливість ввести надійні процеси контролю над переміщенням
товарів. У свою чергу в Міністерстві фінансів України зазначили, що на ухваленні закону
робота над приєднанням до Конвенції про процедуру спільного транзиту не
завершується. "Процедура приєднання є нестандартною для країн-претендентів: спершу
претендент має запровадити і використовувати на своїй території положення цієї
Конвенції і відповідний ІТ-продукт не менше одного року. Лише після цього Україна
зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до Конвенції", - пояснили на сайті
Мінфіну. Як повідомлялося, голова Державної митної служби Максим Нефьодов вважає,
що "це проста красива історія митного безвізу, яка дасть змогу українським гравцям
виїжджати з України та доїжджати до Португалії однією вантажівкою з одним
документом, з однією гарантією". На його думку, це здешевить для українських
споживачів українські товари.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Чи дочекається Україна свого
"промислового безвіза"?
24.09.2019

У 2017 р. між ЄС та Україною запрацював безвізовий режим - для
поїздок у Європу достатньо закордонного паспорту. Тепер на свій
"безвізовий" режим розраховують виробники промислової продукції.
Перші кроки у цьому напрямку Україна вже зробила, але (без)віз і досі там.
Завдяки існуванню зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, середній рівень ввізних мит
для українських експортерів наближається до нульового. Тож, не імпортні тарифи, а
витрати, пов’язані з документальним підтвердженням відповідності українських товарів
вимогам ЄС, є головною перешкодою для промислових виробників. Вони змушені
проходити додаткову процедуру сертифікації та стикаються з подвійним контролем при
перевезенні товарів через кордон. Цю проблему може вирішити Угода про оцінку
відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), яку неофіційно називають
"промисловим безвізом". Після підписання Угоди щодо певного виду продукції, - а між ЄС
та Україною мова йде про 27 категорій промислової продукції (це машини, ліфти,
будівельні вироби, суднове обладнання, іграшки і т.п.), - цей товар отримує вільний
доступ до ринків держав-членів ЄС. Фактично, національна економіка отримує
можливість користуватися всіма перевагами інтеграції у внутрішній ринок ЄС без
набуття членства в Євросоюзі. Очікується, що угода "полегшить життя" ? частині
українського експорту, передусім це стосується продукції машинобудування. А країни ЄС
за такими ж правилами зможуть імпортувати свої товари в Україну. Щоб підписати
"промисловий безвіз", Україна повинна повністю уніфікувати своє законодавство із
законодавством ЄС у сферах стандартизації, метрології, технічного регулювання,
акредитації, оцінки відповідності продукції та ринкового нагляду. Також необхідно
забезпечити якісну роботу інституцій та акредитаційних органів, які залучені в ці
процеси. Україна вже прийняла закон про стандартизацію (та законопроект №1068 від
29 серпня 2019 року про внесення змін до інших законів і кодексів у зв’язку з його
прийняттям) та закон про технічне регулювання. Залишається два важливі виклики —
врегулювання питань ринкового нагляду (це перевірка продукції на відповідність
вимогам) (законопроекти №5450-1 та №10222) та внесення змін у попередні закони, що
описували вимоги до стандартизації (законопроекти №7124 та №9195). Проте,
попередній склад парламенту так і не проголосував за них навіть у першому читанні, і ці
закони були автоматично відкликані з початком роботи нової Верховної Ради 29 серпня.
Але не все залежить тільки від спроможності української влади. ЄС зі свого боку також не
поспішає укладати з нами цю угоду - незважаючи на те, що це є частиною зобов’язань по
Угоді про Асоціацію (стаття 57) між Україною та Євросоюзом. У звіті про виконання
глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі за 2018 рік ACAA наводиться як питання на
перспективу - без конкретних строків її підписання. Та й власне підписання почнеться з
декількох відібраних категорій товарів і лише з часом пошириться на всі 27 категорії
промислової продукції. Угода згадується і у політичний декларації саміту Україна-ЄС за
участі Дональда Туска і Володимира Зеленського, що відбувся у липні 2019 року, але
горизонт планування все одно залишається широким.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.liga.net

© Ксенія Алеканкіна;
аналітик Індексу моніторингу реформ, VoxUkrain

Читайте також: Звіт про виконання глибокої та
всеосяжної зони вільної торгівлі за 2018 рік >>>

Китай став найбільшим торгівельним
партнером України
26.09.2019

Найбільшим торговельним партнером України став Китай. Про це
свідчать опубліковані Національним банком України дані, повідомляє
служба новин порталу prm.ua
За підсумками першого кварталу 2019 року обсяги торгівлі між Україною і Китаєм
зросли до $2,55 млрд. При цьому частка Китаю в загальному товарообігу досягла 10,6%.
У той же час, обсяги торгівлі України з Росією в тому ж періоді склали $2,34 млрд. Частка
Росії знизилася до 9,7%, при тому що за підсумками 2018 р. становила 11,5%($11,05
млрд). В п’ятірку найбільших торгових партнерів України також увійшли: Німеччина
(6,9% і $1,65 млрд); Польща (6,1% і $1,47 млрд); Білорусь (4,5%, і $1,08 млрд). Далі в
списку - Туреччина, США, Італія, Індія і Єгипет. Основу експорту до Китаю з України
складають продукти аграрного сектора (більше половини від усього обсягу).
Імпортується в Україну з Китаю продукція машинобудування, хімічної та легкої
промисловості. Також важливо, що сальдо зовнішньої торгівлі з Китаєм, РФ, Німеччиною,
Польщею, Білоруссю і США є негативним для України. Позитивний баланс відзначений з
Туреччиною, Італією, Індією і Єгиптом.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
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Кабмін затвердив регіональну структуру митниці, згідно з якою
замість 26 митниць залишиться 16. Про це голова Державної митної
служби Максим Нефьодов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр", - написав Нефьодов. Він зазначив, що скорочення кількості митниць
необхідне для економії адміністративних витрат, знищення корупції на місцях та
логістичної оптимізації. "Для чого ці зміни: початок боротьби із «феодалізмом», коли
кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника
ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця і т.д. Економія на адміністративних
витратах - посади будемо перерозподіляти на користь оперативного складу, почнемо
вчитись централізовувати всі функції підтримки. Логістична оптимізація - для суттєвої
кількості митних постів зменшиться відстань до центру", - написав Нефьодов. Він
зазначив, що наступними кроками буде призначення в.о. керівників митниць, реєстрація
юридичних осіб та початок переведення людей в регіонах.
Читати повністю (карта) >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Україні запровадять інститут авторизованого
економічного оператора
02.10.2019

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому проект
закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких
питань функціонування авторизованих економічних операторів.
За проект №1048 проголосували 270 народних депутатів. Метою законопроекту є
запровадження в Україні інституту АЕО (авторизованого економічного оператора)
аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання Україною зобов’язань,
передбачених угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони. Зазначається, що реалізація документа позитивно вплине на ринок праці,
оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької
діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і
внутрішньому ринку, що у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих
місць. Очікується, що схвалення законопроекту забезпечить, зокрема: надання суттєвих
спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри;
закладення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних
операторів, що надається митними органами України, уповноваженими органами країн
ЄС, та участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання
товарів відповідно до вимог Рамкових стандартів ВМО; підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
Іноземному бізнесу планують надавати в Україні
«електронне резидентство»
02.10.2019

Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати проект
«Електронне резидентство», що дозволяє іноземним бізнесменам вести
бізнес в Україні, не приїжджаючи в нашу країну.
«У нас вже є робоча група, готовий указ президента, є підготовлений
законопроект, ми активно працюємо над цим. Ми хочемо, щоб в Україні було зручно
відкрити компанію, відкрити рахунок в банку, не приїжджаючи в нашу країну - отримати
ID-картку в посольстві, і щоб була можливість вести тут бізнес», - сказав віце-прем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зараз міністерство працює
над запуском сайту і додатком, який об'єднає в собі всі доступні електронні послуги.
Проект вже презентували і навіть представили його пілотну версію. Зараз українці
можуть зареєструвати власну ТМ в Україні за допомогою PatentBot - інноваційного
партнерського сервісу ЛІГА:ЗАКОН. Сервіс доступний цілодобово. Ознайомитися з
сервісом можна за посиланням.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.ligazakon.net
Прокуратурою викрито схему, за якою в Україну поза митним
контролем ввезено товарів на 150 млн грн
04.10.2019

Прокуратурою Києва спільно з ДФС виявлено злочинну діяльність
групи осіб, які сприяли контрабанді товарів поза митним контролем з
метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, група осіб розробила та організувала схему власного незаконного збагачення
шляхом прийняття замовлень від різних суб’єктів господарювання на поставку на
територію України контрабандним шляхом товарів різного призначення, як правило з
Китайської Народної Республіки. Оскільки ніякого документального оформлення цих
господарських операцій не проводилось, підприємці уникали сплати необхідних митних
платежів та податків, а оплачували лише винагороду зазначеній групі осіб за вказані
«послуги». Зловмисники здійснювали злочинну діяльність у найбільших регіонах країни
та мали розгалужену систему осередків на території міста Києва, Дніпропетровської,
Львівської, Одеської, Харківської та Хмельницької областей, де розташовувались
пособники із необхідною інфраструктурою (складськими приміщеннями, транспортом,
та тіньовими офісами). У ході розслідування шляхом проведення комплексу слідчих та
оперативних дій задокументовано виконавців та замовників вказаних неправомірних
послуг, встановлено орієнтовані обсяги товарообороту, який упродовж 2018-2019 років
за попередніми підрахунками склав близько 150 млн. грн. Також під час обшуків, які
проведено у містах Києві та Харкові, Харківській та Одеській областях, вилучено
документи так званої «тіньової бухгалтерії», печатки підприємств та кошти на суму $579
тис. та 16,5 тис. грн. На даний час досудове розслідування триває, після проведення
дослідження вилучених документів «тіньової бухгалтерії» та інших процесуальних дій
буде надано правову оцінку діям вищезазначеної групи осіб та підприємців.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба прокуратури м.Києва

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Рада отменила перечень запрещенных для
приватизации госпредприятий
03.10.2019

Держбюджет за 8 міс.-2019 зведено з
профіцитом 2,38 млрд грн
26.09.2019

Державний бюджет України в січні-серпні 2019 року зведено з
профіцитом 2,38 млрд грн за дефіциту загального фонду 4,12 млрд грн,
свідчать дані на сайті Державної казначейської служби (ДКСУ).
Запозичення за зазначений період становлять 318,77 млрд грн за запланованих
336,52 млрд грн, зокрема зовнішні - 262,61 млрд грн. Погашення в січні-серпні досягли
262,7 млрд грн, із них за зовнішніми зобов'язаннями - 210,81 млрд грн. Надходження від
приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд грн за запланованих на цей період
6,42 млрд грн, свідчать дані ДКСУ. Загалом держбюджет країни за січень-серпень 2019
року одержав 671,8 млрд грн доходів, за загальним фондом цей показник становить
594,08 млрд грн за затвердженого плану 624,85 млрд грн. Видатки держбюджету за цей
період були на рівні 668,9 млрд грн, зокрема 600,38 млрд грн за загальним фондом за
плану 655,95 млрд грн. Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений
період року з профіцитом 32,98 млрд грн, за загальним фондом профіцит становить
64,31 млрд грн. Як свідчать дані, зведений бюджет України за січень-серпень виконано з
профіцитом 35,36 млрд грн, за загальним фондом він становить 60,19 млрд грн. Доходи
держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального
фонду - 928,51 млрд грн, видатки - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Профицит сводного платежного баланса с
начала года вырос в 13 раз
01.10.2019

Сводный платежный баланс Украины в августе был сведен с
профицитом $130 млн, что в 4,8 раза больше, чем в августе 2018 г. ($27
млн). Об этом свидетельствую предварительные данные НБУ.
В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с
профицитом $2,15 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года. В то
же время, по данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 г.
вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (2,8% ВВП) в августе 2018 г. Импорт товаров в
августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно,
тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%. Объем экспорта
товаров в августе составили $3,9 млрд. Экспорт продовольственных товаров (в т.ч.
зерновых) вырос на 19,7% (в июле –на 36,5%), минеральных продуктов (в т.ч. руд) – на
38% (в июле – на 37,6%). Объем импорта товаров составил $5,2 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 1,5% (в июле – на 11,3%). Объемы неэнергетического
импорта возросли на 11,2% (в июле – на 16,3%). Больше всего среди неэнергетического
импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 24,8%). В целом за январь-август
2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом
2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП). Чистые внешние заимствования
(суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили
$509 млн (в августе 2018 года – $356 млн). Всего за 8 мес. 2019 г. чистое заимствование
от внешнего мира составило $1,7 млрд (в январе-августе 2018 г. – $2 млрд). Чистый
приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями
частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету
составил $383 млн). Всего за январь-август 2019 г. чистый приток средств по
финансовому счету составлял $3,9 млрд, а за аналогичный период прошлого года – $2,1
млрд. При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил
$294 млн (в августе-2018 года – $185 млн), 77% из которых были направлены в
реальный сектор. За восемь месяцев этого года чистый приток прямых иностранных
инвестиций составил $1,5 млрд (из них операции переоформления долга в уставный
капитал составляли 8%), а за соответствующий период прошлого года – $1,4 млрд
(операции переоформления долга в уставный капитал составляли 30%). За январьавгуст 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за
соответствующий период 2018 года – на $723 млн. Как сообщалось, сводный платежный
баланс Украины в июле 2019 года был сведен с профицитом $1,28 млрд по сравнению с
дефицитом $170 млн в июле 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Уряд хоче “розвантажити” міністерства - передати спецфонду
контроль за держпідприємствами
02.10.2019

Фонд національного добробуту - установа, яка здійснюватиме
управління у секторі державних підприємств, сприятиме зростанню
дохідності ДП, адже там працюватимуть професіонали.
"Ідея створення відповідного фонду полягає в тому, щоб створити такий
інструмент, під який би усі державні підприємства працювали. Щоб там працювали
інвестбанкіри, люди, які розуміють як керувати бізнесом, щоб вони керували і дивилися
баланс, бізнес-план, інвестиційні програми затверджували, керували б активами. Таким
чином, ми знімаємо конфлікт інтересів і передаємо професіоналам в управління активи і
очікуємо, що дохідність від цього зросте"- сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на
брифінгу за підсумками засідання уряду. Він наголосив на тому, що в Україні - тисячі
різних підприємств, які перебувають в управлінні десятків міністерств та органів. Тому
міністри замість того, щоб формувати політику, фактично змушені керувати цими ДП
."Уряд не повинен керувати держпідприємствами, це неправильно" - сказав прем'єр. На
його думку, нині варто проаналізувати у рамках великої приватизації усі державні
підприємства і продати, але частина має обов'язково залишитися в управлінні держави.
Йдеться про великі ДП, але поки що це список уряд погоджує, тому не оприлюднює. "По
окремих компаніях, як, наприклад, Нафтогаз, Укренерго, треба уважно подивитися на
обсяг зобов'язань перед зовнішніми кредиторами, тобто там є курс обмежень, а якісь
компанії об'єднувати не можна за ідеологією побудови цих систем ти не можеш
об'єднати одну і другу компанію під управлінням одного органу",- зауважив Гончарук.
Він запевнив у тому, що кошти, які надходитимуть від приватизації, обов'язково будуть
спрямовані в інтересах держави. "У будь-якому разі у бюджет. Це тонкощі витрачання
державних коштів. Вони мають піти інтересах держави", - запевнив глава уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Верховная Рада Украины приняла закон "О признании утратившим
силу закона "О перечне объектов права государственной собственности,
не подлежащих приватизации".
За принятие соответствующего законопроекта №1054-1 во втором чтени во
время пленарного заседания в среду проголосовали 250 народных депутатов. Законом
признается утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной
собственности, не подлежащих приватизации" и вносятся изменения в закон "О
приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения
критериев объектов, не подлежащих приватизации. Также устанавливается, что объекты
права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных
территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного
строя Украины. Кроме того, законом установлено, что процедура банкротства
госпредпритий, которые не подлежали приватизации до его принятия, подлежат
прекращению, кроме тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, главная цель принятого законопроекта –
снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества.
"Перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не
подлежащих приватизации по закону 1999 года требует пересмотра, поскольку был
сформирован на советских подходах определения государственной собственности и
модель управления таким имуществом не могла обеспечить его эффективное
использование", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Тимофей Милованов. В свою очередь первый заместитель министра Павел
Кухта отметил, что принятый законопроект открывает возможности не только для
продажи, но и для корпоратизации предприятий. "Ведь только при таких условиях
можно рассматривать вопрос о продаже. Сегодня важно обеспечить дальнейшее
существование этих предприятий в управлении эффективных собственников, которые
обеспечат их развитие, модернизацию и создание условий труда с сохранением
трудовых коллективов", – сказал заместитель министра. В Минэкономики отмечают, что
принятые новации не коснутся объектов, обеспечивающих национальную безопасность,
предприятий, производящих вооружение для ВСУ, атомной энергетики, спортивных
объектов, объектов связи, культуры, предприятий, обеспечивающих безопасность
движения и навигации. Напомним, Кабинет министров на заседании в среду 25 сентября
утвердил четырех советников для проведения "большой" приватизации. Об этом сообщил
премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге после заседания правительства.
"Это техническое решение", – сказал Гончарук, однако названий компаний не уточнил.
Как сообщалось, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Тимофей Милованов анонсировал намерение правительства утвердить пять советников
по "большой" приватизации для ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ЧАО
"Объединенная
горно-химическая
компания"
(ОГКХ),
угольной
компании
"Краснолиманская", ГП "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар". При этом стало
известно, что Фонд государственного имущества за два дня до утверждения Верховной
Радой его нового главы издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар"
на аукционе с привлечением советника в пользу возможного выкупа его нынешним
миноритарным акционером на условиях преимущественного права на такой выкуп.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Мінекономіки затвердило етапи підготовки і проведення приватизації
перших 800 державних підприємств
04.10.2019

В Мінекономіки під головуванням Першого заступника Міністра
розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павла Кухти
відбулась установча зустріч проектного офісу з питань приватизації.
У заході взяли участь представники Мінекономіки, ДП “Прозорро.Продажі”, Фонду
держмайна (ФДМУ), Фонду гарантування вкладів (ФГВ), Команди з підтримки реформ
Мінекономіки та низка консультантів, які увійшли до проекту. Мета зустрічі - організація
та початок проектної роботи над якнайшвидшим запуском приватизації державних
підприємств, що входять до сфер управління різних органів центральної виконавчої
влади. В Україні близько 3600 державних підприємств, що демонструють різні
показники фінансової та операційної ефективності - від небагатьох успішних до
переважної більшості збиткових і зовсім занедбаних. Мінекономіки наразі готує майже
800 держкомпаній до приватизації, запропонувавши організувати і структурувати цей
процес, як цілісний проект, до якого залучаються всі відповідальні органи влади.
“Проектна форма роботи дасть нам змогу швидко та ефективно реалізувати і
проконтролювати всі етапи підготовки підприємств до приватизації, налагодити
ефективну комунікацію між різними залученими органами влади і якнайшвидше дати
позитивний результат. Ми нарешті зрушимо процес, що мав бути розпочатий та
завершений ще у дев’яностих роках минулого століття, зменшивши вкрай неефективний
державний сектор в економіці та залучивши до неї необхідні для зростання інвестиції”, зазначив Павло Кухта. Учасники зустрічі затвердили структуру і головні напрями роботи
з підготовки підприємств до малої та великої приватизації. “Ми маємо досвід успішної
роботи у напрямку малої приватизації, яка за рік вже принесла більше 1,5 млрд грн у
бюджети різних рівнів, - відзначив директор ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев. Ми погодили чіткий план дій, який передбачає передачу об’єктів до ФДМУ від органів їх
управління, підготовку до продажу та усунення можливих проблем і ризиків,
безпосередній продаж через процедури малої та великої приватизації”.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

БІЗНЕС ГРУПИ

Как Ахметов, Порошенко и Тарута повлияли
на бизнес ливанца Рафика Дау
21.09.2019

Ливанец Рафик Дау свернул бизнес в Украине с $1 млрд в год
практически до нуля. НВ Бизнес узнал о причинах такой ситуации,
сделках с Порошенко и Ахметовым и суде за $50 миллионов.

РАФИК ДАУ

Ливанский бизнесмен Рафик Дау работает в Украине с начала 1990-х. За это время
он успел экспортировать несколько десятков миллионов тонн украинского
металлопроката, купить и продать глубоководный порт и судостроительный завод в
Крыму, а в этом году инициировать суд за $50 млн. До этого, вероятно, наиболее
известной бизнес-операцией господина Дау был контракт его компании LITAT с
корпорацией ИСД в 2010 г. Тогда она купила 4,8 млн тонн слябов и квадратной заготовки
Алчевского и Днепровского меткомбинатов. Или 50% их годовой мощности. Стоимость
сделки оценивалась примерно в $3 млрд. Тремя годами ранее Рафик Дау продал свои
крымские активы. В частности, владельцем глубоководного порта «Авлита» стал Ринат
Ахметов. Но это не повлияло на отношения между ними. В прошлом году, уже после того
как на Днепровском МК корпорации ИСД появился менеджмент, приближенный к
богатейшему человеку Украины, у ливанского бизнесмена начались сложности. Теперь
он судится почти за $ 50млн, уплаченные за украинский металлопрокат. НВ Бизнес
удалось получить письменные ответы Рафика Дау об истории развития его бизнеса в
Украине, отношениях с акционерами корпорации ИСД, контактах с Ринатом Ахметовым
и продаже «Севморзавода» пятому президенту Украины Петру Порошенко. ...
Читать полностью >>>
© Артем Ильин
По материалам biz.nv.ua
Король квадратных метров. Как бывший продавец газировки
стал лидером на рынке киевских ТРЦ
30.09.2019

Вагиф Алиев 30 лет назад продавал газировку в Ашхабаде, а
теперь задает правила игры на рынке торгово-развлекательных
центров в Украине. НВ выяснил, как сейчас устроен его бізнес.

В. АЛИЕВ

О коло 20 лет назад предприниматель Вагиф Алиев приехал в США и побывал в
58‑ этажном небоскребе Trump Tower, в котором расположены гостиница, офисы и
апартаменты владельца здания — нынешнего американского президента Дональда
Трампа. В Украине, в которую выходец из Туркменистана Алиев тогда поставлял газ,
ничего подобного не существовало. И бизнесмен решил, что ему пора заняться в Киеве
недвижимостью. Сейчас у рожденного в Туркмении этнического азербайджанца Алиева в
украинской столице имеется около 240 тыс. кв. м торговых и офисных площадей общей
стоимостью около $ 400 млн. Среди них такие крупные торгово-развлекательные центры
(ТРЦ), как Lavina Mall и Мандарин-Плаза, а также бизнес-центр Парус. Алиев
контролирует 10% рынка столичной торговой недвижимости и 5% офисной. И его доля
вот-вот станет больше: девелопер хочет построить сеть из 10 огромных ТРЦ во всех
районах столицы. Площадь каждого составит 300−500 тыс. кв. м, что в два-три раза
больше, чем самый просторный на сегодня алиевский объект — Lavina Mall с ее 170 тыс.
кв. м. Никто другой пока не рискует строить в Киеве центры подобной площади. Уже в
ближайшие месяцы Алиев откроет первенца этой суперсерии — Blockbuster Mall на
проспекте Бандеры на 350 тыс. кв. м. Его компания достраивает также Ocean Mall (300
тыс. кв. м) и начала возводить еще два ТРЦ — Lesnaya Mall (300 тыс. кв. м) и Hippodrome
Mall (450 тыс. кв. м). «Я готовился к этому на протяжении 25 лет», — заявил НВ Алиев. И
пояснил, что лет десять подряд скупал землю в Киеве, и таких хороших участков, как у
него, в столице нет ни у кого. «Сейчас я могу воплотить в жизнь свою стратегию», —
удовлетворенно говорит бизнесмен, сидя в своем роскошном кабинете среди множества
детских игрушек его внуков. Если Алиев реализует собственные намерения, то станет
крупнейшим владельцем торговой недвижимости в стране с портфелем около 4 млн кв.
м. Впрочем, не все готовы поверить в эти планы. «Вагиф Алиев — большой оптимист в
наше время», — говорит его бывший партнер Игорь Никонов, основатель компании KAN
Девелопмент и экс-заместитель главы КГГА Виталия Кличко.
Газ и недвижимость. В начале своего бизнес-пути Алиев, по его словам, и не
думал о недвижимости: в конце 1980-х он владел сетью из 500 киосков по продаже
газированной воды в родном Ашхабаде, столице Туркменистана. А в 1990‑ х, уже в
Украине, он - в рамках корпорации Республика - занимался бартерными поставками
туркменского газа вместе с Игорем Никоновым, Владимиром Крапивиным и Игорем
Бакаем. Этот бизнес приносил до $ 500 млн в год. Но был непростым. Республика и ее
гендиректор Бакай - понятия в Украине легендарные: последний стал любимцем
президента Леонида Кучмы, возглавлял НАК Нафтогаз, посидел в кресле главы
Госуправделами и бежал из страны после Оранжевой революции, опасаясь
коррупционных расследований. А у Крапивина, Алиева и Никонова была своя история созданная ими девелоперская компания КАН. Ее название - это аббревиатура из первых
букв фамилий партнеров. Первым проектом Алиева в Киеве - его он осуществил в 2003 г.
- стали торговый центр класса премиум Мандарин-Плаза на Бессарабке и
расположенный в пристройке бизнес-центр Доминант. «Мандарин-Плаза успешно
функционировал», - вспоминает Александр Носаченко, управляющий директор
компании Colliers International Украина, занимающейся консалтингом недвижимости.
Этот ТЦ был, по его словам, первым объектом подобного класса в центре Киева,
концепцию которого разрабатывала Colliers International. Она же в дальнейшем
занималась подбором арендаторов. Носаченко уточняет, что непосредственно проектом
Мандарин-Плаза занимался Алиев, а бизнес-центр Доминант (небольшая пристройка к
Мандарин-плаза) строил Никонов. В 2006 году партнеры разошлись. Сейчас все активы,
которыми управляет Алиев, зарегистрированы на компанию Мандарин-Плаза, а Никонов
создал свой KAN Девелопмент.
H&M и IKEA. В изитная карточка девелоперского бизнеса Алиева — Lavina Mall —
открыла двери в конце 2016 года, в кризис. Помпезную презентацию центра, на которой
выступала певица Светлана Лобода, посетили многие известные бизнесмены, среди
которых оказались совладелец компании Эпицентр-К Александр Герега и бывший
партнер Алиева Никонов. Появление Лободы не было случайным — дочь Алиева
Нателла Крапивина продюсирует певицу, а еще выпускает известное телешоу Орел и
решка. На старте заполненность Lavina Mall арендаторами выглядела катастрофически
низкой — 30%. Притом что общая площадь объекта была рекордной для страны — 170
тыс. кв. м. «Тогда действительно открылось лишь несколько магазинов, но я был уверен,
что центр будет заполнен», — говорит сейчас Алиев. Он признается, что участок под
Lavina Mall был самым слабым из всех, на которых он планировал строить ТРЦ. «Я хотел
протестировать, будет ли этот объект работать, — рассказывает Алиев. — И он показал
хорошие результаты». Действительно, экономический кризис в стране миновал и сейчас
этот объект — один из самых успешных в Украине: его ежемесячно посещает 1,5 млн
человек. А вакантность, то есть количество свободных арендных площадей, упала до 4%.
В среднем по рынку этот показатель выше — 5,5%. Девелоперу очень повезло: в момент,
когда он запускал Lavina Mall, Украиной в очередной раз заинтересовался одежный
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ретейлер H&M — этот бренд украинцы называли одним из самых желанных среди тех,
что еще не присутствовали в стране. Шведская марка одежды категории масс-маркет
обычно открывает магазины большой площади, а этого добра хватало в полупустом ТРЦ
на окраине города, что и позволило скандинавам сделать там магазин почти в 3 тыс. кв.
м. «Это и являлось одной из основных причин, почему выбор пал именно на данный
торговый центр», — сообщили НВ в пресс-службе сети H&M. В первые сутки работы
бренда в Украине посещаемость магазина побила рекорд: около 100 тыс. человек
приехало в ТРЦ только в день открытия. Алиев уверяет, что это он пригласил H&M в
Украину. Так же, как и IKEA — еще один ожидаемый украинцами бренд: магазин мебели
из Швеции вскоре откроется в другом проекте бизнесмена — Blockbuster Mall. Сам Алиев
утверждает, что приводить в Украину новые бренды — одна из его фишек. «Мои
представители регулярно посещают международные выставки и проводят переговоры с
международными ретейлерами, — говорит он. — В свое время я привел в страну такие
магазины, как Chanel, Tiffany, Dolce&Gabbana». Договор между торговым центром и IKEA
уже подписан. Планируется, что общая площадь магазина составит около 6 тыс. кв. м. В
пресс-службе IKEA не комментируют процесс переговоров. Алиев же более откровенен:
он рассказал, что рядом с магазинами мебельного гиганта планирует открывать
маркеты по продаже стройматериалов площадью до 40 тыс. кв. м под брендом Building
Mall. Они станут конкурентами для лидера этого рынка — сети Эпицентр.
Оптимист. О громная площадь задуманных Алиевым ТРЦ — это не только
преимущество, но и риск для бизнеса. Найти покупателей на большие объекты
девелоперу будет сложно, говорят инвестбанкиры. Да и эксперты рынка сомневаются:
стоит ли строить такие масштабные торговые центры, если украинские потребители
уходят в интернет-магазины? По данным компании EVO, в 2017‑ м объем национального
рынка электронной коммерции составлял 50 млрд грн, а в 2018‑ м — уже 65 млрд грн. И
он растет быстрее, чем в других странах мира. Поэтому в ближайшие несколько лет
отечественные магазины превратятся в пункты выдачи заказов клиентам и
необходимости в крупных торговых центрах не будет. Ситуация действительно
меняется, признает Алиев, уточняя, что знал об этой тенденции еще 15 лет назад.
Поэтому, говорит он, в каждом новом ТРЦ запланирована большая развлекательная зона
в 80−100 тыс. кв. м: кинотеатры, роллеродромы, фудхоллы, американские горки. В
некоторых своих объектах бизнесмен даже готов разместить киноконцертные залы.
«Как привлечь людей в торговые центры? Нужно создавать большие развлекательные
зоны, которые будут магнитом привлекать посетителей», — рассуждает он. В
нескольких проектах Алиев готов отдать под развлечения до 30−40% от общей площади.
«Это новый подход в Украине: девелопер делает так, чтобы посетители проводили в
торговом центре весь день», — говорит Александр Грибан, директор по развитию новых
рынков консалтинговой компании Concorde Capital. Подобная концепция влечет за собой
финансовые риски. Арендная плата за площади под развлекательными зонами редко
превышает в столице $ 10 за 1 кв. м, тогда как в сегменте магазинов ставка может быть и
$ 100. Если формат развлечения будет больше, чем 10−15%, это приведет к увеличению
сроков окупаемости проекта, говорит Носаченко из Colliers. Алиев соглашается: да, так
может быть. Но утверждает, что, по его расчетам, срок возврата инвестиций составит
пять лет, а это средний показатель по рынку. При этом, по данным экспертов, стоимость
каждого нового подобного объекта составляет не менее $ 200 млн.
Умеет ждать. А лиев может и подождать с возвратом инвестиций, говорят
профильные аналитики, - в этом смысле его возможности больше, чем у конкурентов.
Сам предприниматель уточняет, что партнеров у него нет. Но игроки рынка, которых
опросил НВ, уверяют: в объекты Алиева идут внешние вложения, просто делают их
крайне непубличные бизнесмены. Проще говоря, люди с сомнительными источниками
доходов. «У Алиева есть инвесторы, которые готовы ждать возврата инвестиций более
длительный срок, - рассказал НВ один киевский инвестбанкир на условиях анонимности.
- У него талант привлекать такого рода деньги». «Такого рода деньги» помогают Алиеву
играть даже на заполненном конкурентами поле: свои ТРЦ он строит в местах, которые и
так насыщены торговыми площадями. Например, тот же Blockbuster Mall расположен по
соседству с одним из самых успешных столичных ТРЦ — Sky Mall. А запланированный
Алиевым Нippodrome Mall находится недалеко от строящегося гигантского ТРЦ
Respublika. Алиев о теме «непубличных инвесторов» говорит так: «Это все сплетни и
слухи. Если бы у меня были такие инвестиции, то я бы все свои объекты построил за
год». По словам девелопера, в новые проекты он вкладывает всю прибыль, которую его
компания получает от аренды на действующих объектах. А если денег не хватает, то он
привлекает кредиты или продает другие активы. Что касается конкуренции, то ее Алиев
не боится, поскольку считает, что места расположения его ТРЦ значительно удачнее, чем
у конкурентов. По этому поводу бизнесмен вспоминает историю из своей молодости времени, когда он продавал газированную воду в Туркменистане. Тогда Алиев подметил,
что людям некомфортно делать даже совсем небольшой крюк ради покупки. «На улице
жара, люди выходят из автобуса, и в 3 м от них расположен автомат по продаже
напитков. Но они к нему не подходят, - вспоминает он. - А все потому, что тот стоит в
стороне, противоположной их движению». Заметив это, начинающий бизнесмен стал
размещать свои точки по продаже газировки «попутно» самым популярным маршрутам
пассажиров. И выяснил: люди готовы пройти ради покупки воды гораздо дальше, чем им
нужно, но только если это им по дороге. «Тогда я и понял, как правильно оценивать
потоки», - улыбается Алиев. И заверяет напоследок: «У меня нет конкурентов, поскольку
я строю абсолютно новые проекты. Аналогов в Украине и в мире нет».
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.nv.ua
Міжнародний арбітраж: держава має повернути Юркевичу
$9 млн, втрачених у Кредитпромбанку
01.10.2019

Київський апеляційний суд 16 вересня задовольнив заяву
компанії «Сіті-Стейт Н.В.» (Сity-State N.V., Нідерланди) та надав
дозвіл на виконання рішення Міжнародного центру по
А.ЮРКЕВИЧ
врегулюванню інвестиційних спорів.
Мова йде про рішення від 26.07.2018 в справі №АRB/14/19 за позовом «Сіті-Стейт
Н.В.», ТОВ «КУА «Практика», ТОВ «Кристалл-Інвест», ТОВ «Продіз» до держави Україна (в
особі Мін’юсту) про стягнення 8,9 млн дол та нарахованих відсотків. Згідно з судовими
матеріалами, позивачі стверджували, що були позбавлені коштів, розміщених в “Кредитпромбанку” на підставі депозитного договору №0052 від 05.07.2010, “в результаті дій
(бездіяльності) України”. Як зазначається, 01.05.2013 банк перестав виконувати взяті
депозитні зобов’язання, а 02.03.2015 НБУ визнав Кредитпромбанк неплатоспроможним.
За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ “КУА “Практика” і ТОВ “КристаллІнвест” є Анатолій Юркевич та його матір Ольга Юркевич. А. Юркевич контролює групу
Milkiland. Раніше повідомлялося про її борги перед західними банками на десятки
мільйонів доларів. Про свої вимоги в судовому порядку заявляв також Укргазбанк. Крім
того, А. Юркевич мав конфлікт зі Сбербанком довкола ТРЦ “Магелан”, а з Укрексімбанком
- по іншим девелоперським проектам. При цьому НБУ пов’язував з А. Юркевичем
збанкрутілий “Український професійний банк” (УПБ), а правоохоронці здійснювали
досудове розслідування в кількох кримінальних провадженнях щодо сумнівних операцій
УПБ. Щодо історії відносин між Кредитпром-банком і структурами Юркевича. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Вторая фирма Коломойского выплатила долг НБУ по
рефинансированию для "Приватбанка"
02.10.2019

ООО "Арлан" 1 октября выполнило обязательства перед
Национальным банком Украины по мировому соглашению,
частично погасив задолженность "Приватбанка" по кредиту
И.КОЛОМОЙСКИЙ
рефинансирования.
Напомним, в мая 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд
Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое
имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в
качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.
18 сентября Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое
соглашение между Национальным банком и ООО "Арлан", инициатором которого
выступила сама компания, обязавшись обязывалось погасить задолженность
"Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости
ипотечного имущества. "Это уже второй пример решения судебного спора с
имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк" путем
заключения мирового соглашения. Впервые мировое соглашение между Национальным
банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в сентябре НБУ заявил о втором мировом соглашении с имущественным
поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные
бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом
случае – недвижимость в Днепре. По мировому соглашению, ООО "Арлан" должно
выплатить Нацбанку 17,35 млн грн. Согласно первому мировому соглашению,
утвержденным постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28
августа, "Никопольский завод ферросплавов" как имущественный поручитель по
кредиту рефинансирования "Приватбанка" выплатил НБУ 21,85 млн грн плюс 191 тыс.
грн судебного сбора. Завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября. В уже 20
сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис
"Приватбанка", утверждая, что выплата долга Нацбанку оставила предприятие без
средств для выплаты зарплат. "Никопольский завод ферросплавов" также обратился в
Хозсуд Киева с иском к "Приватбанку" о взыскании 22,04 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Виктор Пинчук купил 24 квартиры вернувшимся
из плена морякам
02.10.2019

Освобожденным 7 сентября 24 морякам, которые
находились в российском плену, вручили двухкомнатные
квартиры в Одессе. Об этом сообщили уполномоченный по
В.ПИНЧУК
правак человека Людмила Денисова и Фонд Виктора Пинчука.
"В гостинице Decameron завершилась торжественная церемония вручения
сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября.
Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые
расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в прилегающем районе
города Одессы. Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе
президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении Денисовой. Как
сообщили в Фонде Пинчука, олигарх поддержал инициативу президента Украины
Владимира Зеленского по обеспечению жильем 24-х военнопленных украинских
моряков и взял на себя обязательства приобрести для них квартиры в Одессе или
пригороде. Отмечается, что новые двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71
квадратных метров расположены в новостройке в прилегающем районе города Одессы и
будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года. Напомним, в июне во время встречи с
представителями бизнеса Зеленский договорился, что Пинчук профинансирует 24
квартиры и будет заниматься вопросами военнослужащих на Донбассе. После этого,
глава государства договорился и с другим олигархом Ринатом Ахметовым, о том, что тот
будет вкладывать в медицину на Донбассе и поддерживать регион. ...
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
Суд взыскал с экс-владельца банка Финансы и кредит
Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ
02.10.2019

Шевченковский райсуд Киева 1 октября принял решение
о взыскании с бывшего владельца банка Финансы и кредит
Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка. Об этом
К.ЖЕВАГО
сообщила пресс-служба регулятора.
Суд постановил взыскать средства в счет погашения задолженности банка по
предоставленным ранее кредитам рефинансирования. В то же время суд отказал
Константину Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора
поручительства, заключенного с Национальным банком. "В 2015 году Константин
Жеваго, который на тот момент был владельцем банка Финансы и кредит, заключил с
Национальным
банком
договор
поручительства
о
погашении
кредитов
рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по
погашению задолженности финансового учреждения перед Национальным банком.
Поскольку Константин Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно
выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015
года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном
порядке. Национальний банк обращает внимание, что фактически судебный процесс
тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для
затягивания процесса ", - заявили в НБУ. В Нацбанке добавили, что будут принимать все
возможные правовые меры для взыскания средств после того, как решение суда вступит
в законную силу. На сегодняшний день общий объем задолженности банка Финансы и
кредит перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет
6,75 млрд грн. Напомним, Национальный банк Украины 17 сентября 2015 года принял
решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. На момент принятия
этого решения Жеваго опосредованно владел 97,67% акций. Ликвидация банка должна
завершиться к 17 декабря 2020 года. Как сообщалось, 27 сентября в Госбюро
расследований заявили, что заочно вручили подозрение экс-нардепу Жеваго по делу о
растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. В пресс-службе бизнесмена сообщили,
что он не явился в ГБР для вручения подозрения и допроса, поскольку находится на
лечении за границей. Жеваго отрицает любые обвинения. По делу о растрате 2,5 млрд
грн банка фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

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

15

Возвращение "легитимного": какие структуры переходят
под контроль Януковича
02.10.2019

Недавно в СМИ пройшла новость о возможном возвращении
Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в
Киев мало кто поверил. Между тем, в руки беглого президента
В.ЯНУКОВИЧ
возвращается резиденция "Межигорье" - и это не шутка.
На очереди - споры по выставочному комплексу "Парковый" в Киеве, аэропорту
"Одесса", стратегическому предприятию "Кузница на Рыбацком", 800 км трубопровода
Виктора Медведчука и многих других объектах. Кроме Януковича, в схемах задействован
еще один чиновник-беглец - экс-министр энергетики и угольной промышленности
Эдуард Ставицкий. Третий в их компании - российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же
украинская власть не замечает тройку мошенников? Ответ прост: она ими
контролируется. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица
оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджменту
активов (АРМА), каким именно образом - в нашем расследовании.
Неравный обмен. Ни для кого не секрет, что российский олигарх Павел Фукс с
2015 года неплохо интегрировался в украинском бизнес среду. В его сфере интересов девелоперский бизнес, банки и нефтегазовая отрасль. Россиянин известен тем, что после
Революции Достоинства помог Эдуарду Ставицкому сохранить бизнес-активы. Позиции
Ставицкого на тот момент были хуже некуда. Он входил в украинскую делегацию в
Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Также был
членом переговорной группы, договаривался о российском кредите на $3 млрд зимой
2013 г. - в то время, как в Киеве уже месяц стоял Майдан. Через свой кипрский оффшор
HartlogLimited Фукс выкупил у Ставицкого 67% акций "Голден Деррик" (переименована
в ООО "Ист Юроуп Петролеум"). Еще 33% остались в собственности НАК "Надра
Украины". Государственная служба геологии и недр, в области управления которой в
2017 г. находилась НАК "Надра Украины", передала "Ист Юроуп Петролеум" 16 лицензий
на газовые месторождения. То есть бизнес Ставицкого не только сохранился, но и
развивался. В начале 2019 "Надра Украины" продала 33% в "Ист Юроуп Петролеум"
фирме "АвантТрейдЛимитед", которое тоже относится Фуксу. Почему государственная
компания так лояльна к россиянину? Ответ надо искать к северу от Киева, в живописной
резиденции на берегу Днепра. Как известно, Генпрокуратура уже много лет безуспешно
ведет досудебные расследования, в рамках которых арестовано имущество "Межигорье".
Летом 2018 прокуратура получила постановления Печерского районного суда Киева,
согласно которым все арестованное имущество "Межигорья"были переданы в
управление АРМА. В мотивировочной части одной из этих постановлений подробно
описывается, кто и как украл "Межигорье". В 2007 году "Надра Украины" находились в
управлении Министерства охраны окружающей природной среды. Советником
тогдашнего главы Минприроды был Эдуард Ставицкий. Кроме того постановлением
Кабмина Ставицкого был назначен председателем правления НАК "Надра Украины". Так
беглый чиновник получил полный контроль над госкомпанией, который благодаря
"правильным" кадровым назначениям сохраняет и сегодня. Тогда же "Надра Украины"
предложили правительству передать им в собственность все имущество резиденции
"Межигорье", за которое к тому же отвечал Кабмина во главе с Януковичем. По
независимым оценкам, активы резиденции тогда стоили 540 млн грн. Однако, Фонд
госимущества оценил все имущество лишь в 91 млн грн, и именно по такой стоимости
"Межигорье" перешло на баланс НАК. Более того, своим распоряжением Янукович
разрешил "Надра Украины" самостоятельно, без каких-либо согласований,
распоряжаться всем имуществом резиденции. А также перевел "Межигорье" из статуса
"государственной резиденции" в статус "государственной дачи", что позволило "Надра
Украины" в дальнейшем передать ее в частные руки. Наряду с этими событиями Фонд
госимущества провел оценку помещений и недостроев на Парковой дороге в Киеве.
Тогда они принадлежали ООО "Мединвесттрейд" и по рыночной стоимости стоили 33
млн грн, однако Фонд назвал другую цифру - 93 млн грн. Оценочная стоимость двух
активов совпала не случайно. "Надра Украины" заключили договор обмена с
"Мединвесттрейд", поскольку считали недвижимость на Парковой более ценной, чем все
имущество резиденции "Межигорье". Обмен состоялся. В тот же 2007 года 100% ООО
"Мединвесттрейд", которое только что стало владельцем "Межигорье", было выкуплено
фирмой "Танталит", подконтрольной Януковичу, за смешные 179 тыс. грн. Сейчас,
согласно постановлениям Печерского районного суда Киева, корпоративные права ООО
"Танталит" переданы в управление АРМА.
Фукс против китайцев. У Фукса есть и собственный бизнес-интерес в Агентстве
по розыску активов. Национальная полиция осуществляет досудебное расследование в
уголовном производстве №42019000000000113 от 14.01.2019, где речь идет о
мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В деле фигурирует ООО "Восход
Солар", имущество которого и стало объектом противоправных действий. Речь идет об
имуществе электростанции на источниках солнечной энергии. Постановлением
Печерского райсуда арестованное имущество передано в управление АРМА. Эта передача
является первым прикосновением к Агентстве со стороны рейдерской группы,
возглавляемой Фуксом. Дело в том, что "Восход Солар" является дочерней компанией
китайской государственной корпорации CNBM - одной из крупнейших корпораций в
мире. С начала 2019 она регулярно подвергается рейдерским атакам со стороны ООО "ФК
"Веста", которую украинские СМИ опять-таки связывают с Фуксом. Есть обоснованное
подозрение, что Генпрокуратура, Минюст и СБУ играют на стороне рейдеров. Поэтому
китайские инвесторы обратились с жалобами на действия этих госорганов к Владимиру
Зеленскому. К сожалению, никакой реакции со стороны президента они пока не
получили. Затем китайцы обратились в Кабмин, и даже включил этот вопрос на повестку
дня заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов,
которое состоялось 20 августа. Комиссия поручила Генпрокуратуре и Нацполиции
продолжить контроль за ходом досудебного расследования, а также рекомендовала
китайским инвесторам обратиться с жалобой в Высший совет правосудия. …
Свои люди у власти. Просмотр Единого государственного реестра судебных
решений показывает, что во всех судах интересы рейдерской группы Фукса
представляют адвокаты и юристы МЮФ Integrites. Например, партнер Integrites
Владимир Павленко выступал от имени ООО "ФК "Веста" в Верховном суде по
хозяйственному делу №904/9479/14. О тесной связи МЮФ Integrites и адвоката
Павленко с рейдерскими схемами Фукса подробно рассказывалось в эфире программы
"Зашквар недели"с Александром Дубинский по теме "Новый СЭ-министр юстиции и
старые надзиратели Павла Петренко". В частности, Дубинский сообщил о Наталье
Бернацкой (девичья фамилия - Севастьянова), которая была заместителем министра
юстиции Павла Петренко. Ее муж Руслан Бернацкий - партнер МЮФ Integrites. ЗЕминистр юстиции Денис Малюська уже имеет "смотрящего" от МЮФ Integrites - Андрей
Гайченко, который стал заместителем министра юстиции по вопросам Государственной
исполнительной службы (ГИС), а до этого работал на должности советника в Integrites.
Ожидается, что Владимир Павленко, который ранее рассматривался на заместителя
министра юстиции по вопросам регистрации, может стать заместителем председателя
АРМА. Вполне вероятно, что с приходом Павленко в Агентство рейдерские схемы Фукса
продолжатся. Бизнес Эдуарда Ставицкого процветает и дальше. Резиденция "Межигорье"
возвращается под контроль Виктора Януковича. И, судя по всему, будут и другие
интересные истории. Но о них - в следующий раз.
Читать полностью >>>
© Антон Чижов
По материалам apostrophe.ua
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ЗМІ: Компанія Бахматюка заробила більше
мільярда рублів в Криму

Суд отпустил столичного застройщика Микитася
под залог в 5,5 миллиона
02.10.2019

З 2014 по 2018 рік компанія "Чернышевское" показала 1
млрд 114,5 млн руб (420,5 млн грн) виручки. Про це свідчать дані
російського аналітичного порталу СБИС, передає УНН.

04.10.2019

О.БАХМАТЮК

Найбільшу виручку компанія показала в 2015 році, на другий рік після окупації
Криму - 307,1 млн руб (114,9 млн грн). У 2014 році виручка "Чернышевское" становила
176 млн грн (65 млн грн), в минулому році - 198,4 млн рублів (74,2 млн грн). При цьому,
прибуток компанії в минулому році впав - на 155 млн рублів (58 млн грн), роком раніше на 38,1 млн рублів (14,2 млн грн). Крім того, в 2017 році впала ринкова вартість компанії
- на 4,9 млн рублів (1,8 млн грн). Найприбутковішим для "Чернышевское" з моменту
окупації Криму був 2016 рік. Тоді прибуток компанії становив 128 млн грн (47,9 млн грн).
Дані СБИС говорять про те, що "Чернышевское" працює на ринку 17 років. Її директором
є Віталій Любов, власником - офшорна компанія Менітум Трейдинг Лімітед. Статутний
капітал "Чернышевское" становить 1,2 млн рублів (450 тис. грн). У переліку пов'язаних
осіб "Чернышевское" значиться компанія "Аграрно-торгова фірма Макон і Компанія". На
території окупованого Криму компанії об'єднує єдиний власник - згаданий вище
кіпрський офшор Менітум Трейдинг Лімітед. Разом з тим нагадаємо, згідно з
українським реєстром юридичних осіб, "Чернышевское" і "Аграрно-торговая фирма
Макон и Компания" входять до групи компаній "Укрлендфармінг", бенефіціаром якого
донині є Олег Бахматюк. Компанії не знаходяться в процесі припинення, займаються
вирощуванням зернових і технічних культур. УНН звернувся з офіційним запитом до
групи компаній "Укрлендфармінг" з проханням прокоментувати, який зв'язок на
сьогодні мають група компаній "Укрлендфармінг" і кримські компанії, які здійснюють
свою діяльність за російськими законами в окупованому Криму. Відповідь очікується.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Экс-нардепу Березкину, подозреваемому в хищении $20 млн
Ощадбанка, назначили залог в 15 млн гривен
03.10.2019

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру
пресечения для экс-нардепа Станислава Березкина, которого
подозревают в причастности в хищению $20 млн Ощадбанка.

С.БЕРЕЗКІН

По решению суда, назначена сумма залога почти в 15 миллионов гривен. Об этом
сообщают "Украинские новости" со cсылкой на его адвоката Анжелику Моисееву. "Суд
избрал залог 14 млн 983 тысяч гривен. Также суд возложил обязанности: не отлучатся из
населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и
суда, сообщать детективу и суду о смене своего места проживания, воздержаться от
общения с некоторыми свидетелями по делу и сдать на хранение заграничный паспорт",
- сказала адвокат и добавила, что суд отказался обязать Березкина носить электронный
браслет. Также отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию. Напомним, в
Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о подозрении
народному депутату 8-го созыва, который был в группах "Видродження" и "Воля народа",
Станиславу Березкину. По делу о хищении $20 миллионов Ощадбанка были задержаны
10 человек, включая сына нардепа Березкина. Им были избраны меры пресечения в виде
содержания под стражей с возможностью внесения залога. Шесть арестованных были
освобождены после внесения залога. Также мы сообщали, что дочери нардепа Березкина
заочно сообщили о подозрении в деле о хищении $20 миллионов Ощадбанка.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал
меру пресечения бывшему бизнесмену, народному депутату 8-го
созыва Максиму Микитасю (группа "Воля народа") в виде залога в
сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала установить
М.МИКИТАСЬ
меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой
внесения 300 млн грн залога.
"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", – сказал
представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В
прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с
полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет
обжаловано. Суд также определил для экс-нардепа ряд процессуальных обязанностей,
постановил сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти
паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в
Украину. Кроме того, в отношении Микитася будет применен электронный браслет. Как
сообщалось, 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму
Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.
По данным следствия, бывший депутат, используя подконтрольные ему строительные
компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии,
генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими
лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью
Национальной гвардии. Так, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД
Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик
заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны
были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми
помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева,
Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым
Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в
доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции
метро "Красный хутор"). В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как
установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 млн
грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить
Нацгвардия на старте договоренностей". В ведомстве напомнили, что в мае 2019 о
подозрении в совершении преступления было сообщено экскомандующему Нацгвардии,
гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых
пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование
указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года. Напомним,
детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали
Аллерова 14 мая по подозрению в завладении имуществом Главного управления
Нацгвардии в сумме более 81 млн грн. Были задержаны также генеральный директор
компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в
размере 4,8 млн грн. Перед этим президент Украины Петр Порошенко 7 мая указом
уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией. 19 сентября гендиректор
корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного
бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд
Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Хомутынник создал отдельное направление
Cascade Ventures
04.10.2019

ДБР оприлюднила подробиці 12 справ
проти Петра Порошенка
03.10.2019

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове
розслідування у рамках 12 кримінальних проваджень, в яких
фігурує колишній президент Петро Порошенко. Про це йдеться
у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

П.ПОРОШЕНКО

Зокрема, досліджуються обставини організації проходу кораблів Військовоморських сил через Керченську протоку 25 листопада 2018 р., можливого ухилення від
сплати податків і подальшої легалізації доходів під час укладання угоди щодо продажу
заводу "Кузня на Рибальському" і телеканалу "Прямий". Також розслідується справа про
можливий неправомірний вплив Порошенка під час проведення конкурсного відбору
кандидатів при призначенні членів Вищої ради правосуддя, втручання в роботу суддів
Апеляційного суду Києва, Окружного адмінсуду Києва у справі про націоналізацію
Приватбанку, а також втручання в роботу суддів шляхом несвоєчасного призначення на
посади. Перевіряються можливі порушення при направленні подання на призначення
колишнього прем'єрміністра Володимира Гройсмана до Верховної Ради за відсутності
коаліції в парламенті та порушення при скасування розпоряджень Первомайської
районної державної адміністрації при зарахуванні земельної ділянки загальною площею
1 500 га до земель запасу державної власності. Крім того, ДБР займається розслідуванням
справ про можливу втрату матеріальних носіїв секретної інформації, про протиправне
заволодіння майном бази "Івушка" Українського товариства сліпих, а також можливої
незаконної переправки через кордон із використанням завідомо підроблених
документів. Водночас ДБР зазначає, що слідчі не дали дозвіл на розголошення інформації
про проведення обшуків та експертиз для недопущення порушення прав учасників
кримінальних проваджень. Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив,
що Петра Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у
крадіжці грошей у армії. При цьому колишній президент Порошенко проігнорував допит
в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як екс-перший
заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом
свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв м нерухомості. Крім того, 13
вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про
захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами ukranews.com
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Владелец
инвестиционного
фонда
Cascade
Виталий
Хомутынник занялся инвестициями в высокотехнологичные и
быстрорастущие компании. Об этом он сообщил на своей странице в
В.ХОМУТИННІК
Facebook.
"Все эти компании совсем недавно были чьими-то идеями, позже стали
стартапами, сейчас это компании, которые меняют целые отрасли, а их стоимость
выросла в сотни раз. Сегодня в мире есть очень много новых технологичных компаний,
которые ещё малоизвестны, но имеют высокий потенциал быть лидерами в тех или
иных сферах, вытесняя традиционные, устоявшиеся десятилетиями бизнесы. Именно
поэтому появилась идея создать отдельное направление Cascade Ventures, которое
отвечает за поиск и инвестиции в высокотехнологичные и быстрорастущие компании", написал он. Напомним, после выборов Хомутынник заявил, что будет заниматься
общественной деятельностью и бизнесом и возглавил инвестиционный фонд Cascade,
где он ранее был бенефициаром. Отметим, недавно Cascade Investment Fund в ходе IPO
купила акции Beyond Meat, одного из основных производителей заменителей мяса. В мае
2019 года Beyond Meat, один из основных производителей заменителей мяса, провел IPO.
За 2, 5 месяца цена акций производителя выросла на 800% – с 25 до 200 долларов, а ее
капитализация превысила стоимость ресторанных сетей Shake Shack, Wendy и
множества других отраслевых компаний. На конец июля она достигала более 13,2 млрд
долларов. Как сообщалось, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским
являются совладельцами ЧАО “Укрнафтобуриння” — одной из крупнейших частных
газодобывающих компаний в Украине. Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы
о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга “Кернел”, а также рядом активов
в аграрной и энергетической сфере.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
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НАДРА & ЗЕМЛЯ
 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

ФОНДОВИЙ РИНОК

Рішення про розпорядження землями с/г призначення
державної власності стануть публічними

Жити буде: як реанімувати український
фондовий ринок
27.09.2019

Україна цього року почала відкривати нові можливості для
залучення на ринок цінних паперів і фондового ринку нерезидентів. Про
це пише Міндаугас Бакас, голова Національного депозитарію України.
Так, у травні 2019 р. запрацювала система міжнародного депозитарію
Clearstream, яка дозволить нерезидентам купувати українські цінні папери. Крім
того, з початку року в Україні можна легально купувати ЦП таких компаній, як
Tesla і Apple. Про ці та інші нововведення на ринку цінних паперів і про те, як їхня
поява вплине на оновлення фондового ринку України, розповів Mind голова
Національного депозитарію України (НДУ) Міндаугас Бакас.
Спрощення введення на український ринок фінансових інструментів з-за
кордону. Класичний приклад helicopter view – методу, який полягає в тому, щоб
піднятися не лише над своїми парканами, а й над іншими. Ми, звичайно, часто читаємо в
пресі, що фондовий ринок мертвий, що є лише ОВДП – і все. Але коли починаєш
розглядати сітку фінансових продуктів і можливостей, знаходиш інструменти, які
використовувалися раніше – наприклад, заведення цінних паперів з-за кордону. Ініціюєш
необхідні зміни, щоб зробити цю послугу затребуваною. Минає час, і ось перші кейси –
поява в Україні держоблігацій департаменту казначейства США (Treasuries) і акцій Apple.
Поки що заведення іноземних цінних паперів – все ще не надто частий процес, але чим
частіше їм користуватимуться, тим ефективнішим він ставатиме.
Закон про номінального утримувача. Глобальні фінансові кастодіани повинні
мати можливість відкривати рахунки для своїх клієнтів в Україні. Тому був ініційований
закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
залученню іноземних інвестицій» – про номінального утримувача. На жаль, регулятори
затягнули процес формування підзаконних актів, необхідних для функціонування цього
закону (хоча дедлайн процесу вже минув). Але закон обов'язково почне діяти на практиці
та зіграє свою важливу роль в активізації фондового ринку України. Впровадження номінального утримувача має відкрити простіший і швидший шлях для заходу іноземних
інвесторів на ринок акцій, державних і корпоративних облігацій, а також вирішити
проблему з правильним відображенням власності таких активів. Так, обсяги іноземних
інвестицій в акції на цьому етапі будуть не такі великі, як в ОВДП. Але кожен маленький
поштовх – введення інституту номінального утримувача один із них – створює цю сумарну інерцію руху до нормального функціонування ринку. Якщо потенційні інвесторинерезиденти отримують можливість прийти на цей ринок швидше, на ці гроші зможуть
розраховувати й ті, хто планує залучення капіталу через біржу, й ті, хто збирається
активізувати торгівлю на українських майданчиках. Процес пожвавлення ринку
неможливий і без дій регулятора, який повинен вести діалог із учасниками фондового
ринку, наприклад, про простіші та ефективніші процедури емісії цінних паперів тощо.
Заміна IT-платформи депозитарної системи України. 30 вересня відбудеться
промисловий запуск нової системи DEPEND Q, якому передувала дуже інтенсивна робота
з формування вимог до програмного забезпечення, навчання представників депозитарних установ, тестування тощо. Постачальником системи за результатами конкурсу,
проведеного у 2017 році, стала британська компанія Percival Software Limited. Вкладення
в нову систему становили $800 000. Сюди входить не лише ліцензія, але й роботи із
впровадження. Порівнюючи з іншими прикладами на світовому ринку (аналогів, до речі,
дуже небагато), можна сказати, що це дуже хороша ціна. Нова IT-платформа дозволить
депозитарним установам (ДУ) використовувати для обліку на своєму боці альтернативне
ПЗ для взаємодії з Центральним депозитарієм. Обмін повідомленнями про корпоративні
дії відбуватиметься в стандарті ISO – загальноприйнятому на розвинених ринках,
відповідно – зрозумілим для західних гравців, що полегшить нашу інтеграцію в
європейський фінансовий простір. Крім того, система дає безліч додаткових
можливостей у частині функціоналу. Наприклад, відображення в обліку множинних
застав, інших видів обмежень прав за цінними паперами. Система підтримує всі
загальноприйняті типи рахунків у ЦП, зокрема й рахунок номінального утримувача. А
також специфіку ведення таких типів рахунків, як рахунок держави, рахунок нотаріуса,
рахунки співвласників. Також на вибір ДУ можна використовувати функціонал
«чотирьох очей». Це загальноприйнята практика, яка мінімізує ризики помилок і
зловживань. Такий принцип широко застосовується в банківському секторі. Отже, його
використання в депозитарній системі при проведенні операцій з ЦП буде добрим тоном.
Це основні можливості в межах діджиталізації, які в сукупності змінять саму логіку
системи, суть взаємодії центрального депозитарію і депозитарних установ. У цілому
депозитарна система стане більш прозорою і масштабованою. Негайний ефект, який
отримає ринок цінних паперів від впровадження нового ПЗ, – безпека. Якщо депозитарна
установа, що веде облік цінних паперів клієнта, працює в системі DEPEND, Центральний
депозитарій гарантує її безвідмовність, підтримку, а також резервне копіювання даних.
Так, ми пропонуємо можливість ДУ працювати на альтернативному ПЗ, але як один із
заходів для підвищення захисту власності сьогодні вимагаємо наявність договору про
його підтримку між ДУ й розробником такого ПЗ.
Що ще потрібно зробити в Україні. Необхідно рухатися далі – вивчати
можливості й потреби в застосуванні нашої інфраструктури, яка отримує високий
функціонал, захищеність, гнучкість і стабільність в інших сферах, крім фондової.
Наприклад, є інструменти, як-то аграрні розписки і складські свідоцтва, для яких
депозитарна система (ДС) може надати свою інфраструктуру. Крім того, ДС може стати
частиною інфраструктури для пенсійних фондів (а в Україні наразі триває підготовка до
пенсійної реформи). Є безліч законодавчих аспектів, які слід спростити для ефективнішої
роботи фондового ринку, наприклад, питання захисту прав власників не лише
акціонерних товариств, а й ТОО – йдеться про облік часток компаній. Також чекаємо
вимог НБУ, які необхідно виконати для передання ОВДП в інфраструктуру НДУ для
централізації депозитарної системи України, аби підвищити ефективність. Також в
Україні варто розвивати потенціал використання інвестиційних фондів, який далекий
від повноцінної реалізації. Є велике питання в регулюванні їхньої діяльності, і це
причина для серйозного діалогу з НКЦПФР. Але його варто вести, оскільки інвестиційні
фонди – це один із способів допомогти людям дістати свої гроші «з-під матраців» і
змусити їх працювати. Коли ринок дуже волатильний (як в Україні сьогодні), для
непрофесійного інвестора розумний вихід – довіритися керуючій компанії. Але гроші
інвестиційних компаній – це ті ресурси, на які дивляться компанії, що хочуть вийти на
ринок із розміщеннями цінних паперів. Процес виходить двосторонній. Також необхідно
розвивати похідні фінансові інструменти, такі, наприклад, як товарні деривативи
(commodity derivatives). Це те, що давно чекає своєї черги у вигляді законопроєктів, які
слід ухвалювати. Отже, щоб зрушити процеси на ринку цінних паперів України, потрібно
робити відразу все, комплексно й не зупиняючись. Головне зараз мати діалог між
учасниками та регулятором. Бо надто часто сьогодні в Україні доводиться спостерігати,
що сторони з більшою охотою йдуть на протистояння, аніж на діалог.
Читати повністю >>>
© Міндаугас Бакас, голова НДУ
За матеріалами mind.ua
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Держгеокадастр започатковує практику оприлюднення 100%
рішень, що приймаються його територіальними органами з питань
розпорядження землями сільськогосподарського призначення.
Інформація розміщується у розділі “Оприлюднення наказів щодо розпорядження
землями” на сайті Держгеокадастру за посиланням https://land.gov.ua/t/. У відкритому
доступі надається інформація про дату реєстрації, номер та тематику клопотання,
категорію осіб, що звертаються з клопотанням, статус розгляду заяви територіальним
органом Держгеокадастру, дату, номер та вид наказу, виданого територіальним органом
Держгеокадастру, кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки,
відносно якої виданий наказ. Також завдяки системі буде можливість переглянути
деперсоналізовані накази головних управлінь Держгеокадастру щодо розпорядження
землями. Оновлення інформації відбувається автоматично, оскільки функціонал
синхронізований з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.
Користувачам доступна функція пошуку за будь-яким параметром, зокрема за регіоном,
де було прийняте рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності. Запровадження нового функціоналу дає можливість
забезпечити подолання корупційної складової у сфері розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності та дозволяє зробити
прозорими та публічними всі етапи розпорядження землями.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеокадастра
СБУ розслідує, як учасників АТО за $500 використали для
виведення 232 га земель «Пущі-Водиці»
04.10.2019

Слідчі СБУ розслідують виведення 323 га земель держпідприємства
«Пуща-Водиця» через учасників АТО. Про це свідчить ухвала
Дніпровського райсуду Києва від 12 вересня.
Слідство встановило, що службові особи Держгеокадастру Київської області
шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють розтрату земельних
ділянок, які належать державі. Для цього вони створили та використовують злочинний
механізм відчуження землі, який складається з декількох етапів. Перший етап – пошук та
встановлення вільних ділянок поза межами населених пунктів, які підлягають державній
приватизації з тим чи іншим цільовим призначенням (як правило це землі для
особистого селянського господарства – ОСГ). Пошуком займаються керівники районних
підрозділів обласного Держгеокадастру, які безпосередньо займаються моніторингом
вільних держземель. Другий етап схеми полягає в пошуку та встановленні особистих
відносин з особами, які за своїм правовим статусом мають право претендувати на
приватизацію земельних ділянок. Як правило це особи до 45 років, які брали участь в
антитерористичній операції на сході України та мають відповідний статус учасника АТО.
Ці учасники АТО за винагороду як правило у $500-1000 надавали копії своїх особистих
документів, а довіреність на представлення їхніх інтересів підконтрольним особам у
відповідних органах державної влади. Таким чином, на підставних осіб було відчужено
232 га земель сільськогосподарського призначення у Києво-Святошинському районі.
Спочатку ділянка була виведена з балансу держпідприємства з метою подальшої
приватизації. Надалі були підібрані 163 особи, частина з яких є учасниками АТО, які у
червні цього року по дорученню звернулися до Держгеокадастру у Київській області з
клопотанням про надання їм ділянок у власність. Ці клопотання були одразу погоджені і
підписані відповідні накази про дозвіл на розроблення технічної документації. У
подальшому ці особи за власний кошт замовили технічну документацію (по дорученню)
та розпаювали загальну ділянку в 323 га на 163 частини по 2 га. І вже 30 липня
начальник Головного управління Держгеокадастру у Київській області підписала накази
про передачу цим особам у приватну власність ділянок. Після цього ділянки практично
одразу переоформили на інших осіб. Зокрема, 34 ділянки, що становить близько 70 га
землі, 14 серпня внесли в статутний капітал ТОВ «Фермери Київщини» Юрія Ревізюка.
Особа з таким ПІБ раніше згадувалась у повідомленнях про рейдерське захоплення ПАТ
“Дашуківські бетоніти”. Слідчі встановили, що жоден із власників ділянки не
зареєстрований у Київській області, у деяких – змінилися паспортні дані, а один на
момент підписання наказу 30 липня взагалі вже помер. За даними слідства, ринкова
вартість земельної ділянки у вказаному регіоні становить близько $1500 за сотку. З 2016
року Головне управління Держгеокадастру у Київській обл. очолює Людмила Приходько.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Нелегально вирубані українські ліси стають
деревним вугіллям для ЄС
18.09.2019

Офіційно близько 22% деревного вугілля для грилю, яке імпортує
ЄС, походить з України, але реальна цифра є більшою, оскільки часто
походження вугілля на упакуваннях вказують некоректно.
Про це заявив, відкриваючи в Києві семінар з протидії лісової злочинності,
провідний консультант з питань лісової політики WWF (Всесвітній фонд природи) у
Німеччині Йоханнес Захнен. За його словами, про це свідчать дослідження та статистика,
які має WWF. Так, одним із ключових покупців деревного вугілля з України є Польща,
водночас саме вона є серед найбільших постачальників вугілля-гриль до Німеччини.
Власне українського продукту на ринку – лише 12%. Перевірки вугілля різних
виробників виявили порушення у 89% випадків, зокрема – неправильно вказані вміст та
країна походження, або є ознаки того, що деревина для вугілля зрубана нелегально.
Також, додає дослідник, від моменту заборони експорту з України лісу-кругляку держава
за два роки майже удвічі наростила експорт деревного вугілля. За словами експерта
WWF, лісова злочинність є комплексною проблемою для декількох країн-сусідів,
оскільки злочинні групи є інтернаціональними та пов’язаними з місцевою корупцією. У
Всесвітньому фонді природи пропонують використовувати для виявлення й запобігання
лісовій злочинності сучасні технології – супутникове спостереження, радіомітки на
деревині, аналіз її ДНК, визначення сорту деревини пошуковими собаками. Також у WWF
наголошують, що боротьба з лісовою злочинністю має відбува-тися синхронно з
антикорупційними реформами. За даними Інтерполу, екологічна злочинність є третьою
за прибутковістю в світі. Так, найбільша її частина, злочини, пов’язані з деревиною,
щороку приносять злочинним угрупованням світу від 51 до 152 млрд дол. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


В Енергоатомі обговорили проекти інвестпрограм АЕС
і каскаду ГЕС-ГАЕС на 2020 рік

ДТЕК в трійці найкращих компаній
CHARGE Awards 2019
03.10.2019

Бренд ДТЕК увійшов у трійку лідерів у номінації «The Best
Distribution Brand» серед 86 енергетичних компаній світу. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Фіналісти конкурсу презентували унікальні рішення, які впроваджують для своїх
клієнтів. У рамках конкурсу ми презентували проєкти ДТЕК Мережі щодо системної
комунікації та багатоканального інформування клієнтів: цифрові рішення для клієнтського сервісу, просвітницькі проєкти щодо реформи енергоринку та відповідального
енергоспоживання, а також проєкт «Світлі справи», мета якого – зробити роботу «мережевих» компаній ДТЕК простою і зрозумілою. На щорічній міжнародній конференції
Charge Energy Branding Conference, яка триває у Рейк’явіку (Ісландія), команда ДТЕК
поділилася досвідом успішної присутності компанії на енергетичному ринку України.
ДТЕК - стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в енергетичній галузі. На
підприємствах компанії працюють 73 тис. осіб. Генеральний директор ДТЕК - Максим
Тімченко. Підприємства ДТЕК ведуть видобуток вугілля та природного газу, виробляють
електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло й
електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги. Безпосереднє
управління виробничими підприємствами в кожному з напрямів бізнесу здійснюють
операційні компанії. Виробничі показники ДТЕК за 2017 рік: видобуток вугілля - 27,7
млн тонн, видобуток природного газу - 1 655 млн куб. метрів, виробництво (відпуск)
електроенергії - 37,1 млрд кВт∙год, з яких 637,8 млн кВт∙год забезпечили станції
відновлюваної енергетики; передавання електроенергії мережами - 43,2 млрд кВт∙год.
Входить до складу фінансово-промислової групи SCM, акціонером якої є Рінат Ахметов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК


УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАБУ оголосило підозру експосадовцю Східного ГЗК
в розтраті 25,4 мільйона грн.
02.10.2019

Детективи Національного бюро повідомили двом особам про
підозру у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Про це інформує пресслужба НАБУ.
Зокрема, йдеться про колишнього заступника генерального директора із
забезпечення виробництва ДП «СхідГЗК» та директора ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс».
Оскільки їх місцезнаходження не встановлено, про підозру було повідомлено заочно. У
подальшому колишніх посадовців оголосили у розшук. Як встановило слідство, з лютого
по травень 2015 року екскерівник ДП «СхідГЗК» уклав з директором ТОВ «Торговий дім
«Еко-Сервіс» додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб
підприємства, внаслідок чого протиправно збільшено ціну за одиницю товару на 31%, а у
подальшому на 57%, що призвело до збитків для державного підприємства в сумі 25,4
млн грн. При цьому закупівля ДП «СхідГЗК» сірки кожного разу здійснювалась із
залученням не менш ніж трьох посередників, що зумовлювало завищення на кожному
етапі кінцевої ціни на ці мінерали для державного підприємства. На підставі матеріалів,
зібраних детективами під час досудового розслідування, вдалося домогтися анулювання
угод із закупівлі ДП «СхідГЗК» сірки за завищеним цінами. Рішення суду набуло законної
сили, відтак, створено підґрунтя для стягнення з приватної компанії на користь ДП
«СхідГЗК» переплачених безпідставно 25,4 млн грн. Раніше НАБУ і САП викрили та
розслідували іншу корупційну схему на ДП «СхідГЗК» - із закупівлі уранового
концентрату за завищеною ціною. Це розслідування закінчено й наразі слухається в суді.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua


ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

01.10.2019

Обговорення проектів інвестиційних програм АЕС, Ташлицької
ГАЕС і Олександрівської ГЕС на 2020 рік відбулося в центральному офісі
НАЕК «Енергоатом» в Києві 30 вересня у режимі відеоконференції.
У числі запрошених на южно-українському майданчику у відкритих обговореннях
взяли участь також представники органів місцевої виконавчої влади міста-супутника
АЕС заступник міського голови Олександр Кольчак, начальник управління економічного
розвитку Інна Петрик і голова Олександрівської ОТГ Микола Бензар. Відкриваючи захід,
керівник Дирекції з інвестицій і перспективного розвитку НАЕК «Енергоатом» Тетяна
Амосова підкреслила: «Для забезпечення стабільної роботи ядерно-енергетичного
комплексу необхідне ретельне планування середніх і довгострокових проєктів і їх
належне фінансування. У Енергоатомі є чітке розуміння, що від сьогоднішніх інвестицій
залежить не лише майбутнє компанії, а й добробут населення нашої країни та стабільний
розвиток економіки в цілому. Кошти інвестпрограм спрямовуються на пріоритетні
проєкти, які мають стратегічне значення для нашої країни. Це, насамперед, виконання
Комплексної програми підвищення безпеки вітчизняних атомних станцій, продовження
їх строку експлуатації, будівництво Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива, а також реалізація дороговартісного проєкту з реконструкції
техводопостачання на Южно-Українському енергетичному комплексі». У процесі
обговорення проєкту інвестпрограми АЕС у 2020 році було зазначено, що на реалізацію
заходів з підвищення безпечної експлуатації, зокрема, Южно-Української АЕС, закладено
4 млрд 820 млн 828 тис. грн.* На підвищення безпеки планується спрямувати 2 млрд 197
млн 190 тис. грн, на продовження строку експлуатації - 2 млрд 100 млн 511 тис. грн, на
підвищення надійності - 523 млн 127 тис. грн. Під час доповіді було зазначено також, що
наступного року з загальної суми інвестицій на нове будівництво 1 млрд 126 млн грн
передбачено на реалізацію проєкту реконструкції системи техводопостачання ЮУАЕС.
Об'єкт важливий для зняття обмеження виробництва електроенергії через високі
температури циркуляційної води та для збільшення відпуску електроенергії. За умов
втілення цього проєкту додатковий відпуск електроенергії складе від мінімальних 547
млн кВт-год до максимальних 2 млрд 549 млн кВт-год на рік. Окрему увагу на відкритих
обговореннях приділили питанню непромислового будівництва на майданчиках АЕС.
Зокрема, на будівництво 2-х секцій 9-поверхового будинку №6 по вул. Дружби народів у
м.Южноукраїнськ, яке веде ЮУАЕС, у інвестиційній програмі на 2020 рік заплановано 40
млн 100 тис. грн. Під час розгляду проєктів інвестиційних програм каскаду ГЕС-ГАЕС
наступного року було сказано, що загальний обсяг коштів для Ташлицької ГАЕС за
рахунок власних джерел фінансування складе 1 млрд 346 млн 938 тис. грн. У тому числі
за рахунок амортизаційних відрахувань - 62 млн 380 тис. грн, за рахунок прибутку від
ліцензованої діяльності - 75 млн 254 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування - 1
млрд 209 млн 304 тис. грн. Поряд з основними витратами на добудову третього
гідроагрегату ТГАЕС інвестиційною програмою також передбачено фінансування
соціальних і екологічних заходів, пов'язаних з будівництвом Ташлицької ГАЕС у сумі 110
млн 461 тис. грн. Завершення будівництва передбачене «Енергетичною стратегією
України на період до 2030 року». Проект затверджено НАЕК «Енергоатом» у березні 2019
року. Добудова Ташлицької ГАЕС дозволить підвищити надійність і економічність
роботи об'єднаної енергосистеми України за рахунок покриття пікової та заповнення
провальної частини графіка навантажень, надавати системні послуги, включаючи
виконання функцій аварійного та частотного резервів, а також забезпечувати надійний
базисний режим роботи АЕС. Введення в експлуатацію третього гідроагрегату ТГАЕС
заплановане на 2021 р. Загальний обсяг коштів інвестпрограми для Олександрівської
ГЕС на 2020 р. за рахунок власних джерел складе 40 млн 487 тис. грн. З них фінансування
за рахунок амортизації та інших необоротних матеріальних активів закладене в сумі 7
млн 483 тис. грн, за рахунок інших джерел передбачено 33 млн 004 тис. грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Енергетики змушені закуповувати
вугілля за кордоном

В Укргідроенерго обговорили перспективи
розвитку гідроенергетики
24.09.2019

Напередодні старту опалювального сезону експерти з енергетики
заявляють, що в країні не вистачає вугілля. Теплоелектростанціям
довелося попрацювати і за себе, і за атомну генерацію!
Зараз на українських АЕС ремонтують 5 з 15 атомних блоків. Тому ТЕС довелося
спалювати більше вугілля, ніж планували. "Сьогодні" з'ясовували – як виходить так, що в
шахтах вугілля є, а на складах – немає. І де його взяти, щоб взимку в українців були теплі
батареї? Енергетики – чекати не можуть. Щоб мільйонам українців було тепло цієї зими,
потрібно запасатися вугіллям. Його на складі мало: близько 700 тис. тонн. А на рік
потрібно – 26 млн. тонн, говорять фахівці. Де поділося? Спалили. За себе і атомну
генерацію, ту саму, яка поставляє 70% електроенергії в країні. Адже зараз 5 з 15 атомних
блоків на ремонті. Їх запустити планують не раніше січня. Щоб країна нічого не відчула –
тепловикам довелося підкинути вугілля в печі. Але чому в Україні (сьома в світі за
запасами покладів) не вистачає вугілля? Воно є! Але більшість шахт залишилася на
непідконтрольному Донбасі. "Більше 60 шахт, які видобували вугілля, антрацит, виявилися на непідконтрольній території. І тому, власне, з 2014-2015 р. Україна почала в таких
значних масштабах закуповувати вугілля", – пояснює експерт з питань енергетики Юрій
Корольчук. Купували тоді, щоб країна не замерзла. "На державних шахтах тривав тренд
зниження видобутку – вони надалі перебувають в жалюгідному стані. А приватні шахти
змогли наростити видобуток вугілля десь приблизно на півтора мільйона тонн", –
говорить Юрій Корольчук. Возити вугілля з непідконтрольних територій – заборонено
законом. І за цим пильно стежать СБУ і військові. Тому пішли, як весь світ, цивілізованим
шляхом – купували за контрактами. За ціною, яку визначали в міжнародному вугільному
хабі – в Роттердамі, за єдиною для всього світу формулою: "Вартість плюс доставка". І до
2016 це була найнижча ціна з можливих. Сьогодні вона б становила 1700 грн за тонну.
Втім, зараз формула "Роттердам +" не діє, а платити доводиться більше. "З Колумбії
завозиться вугілля за 1945 грн за тонну, вугілля з Росії – в межах 2050-2070 грн, вугілля з
Південно-Африканської Республіки – теж більше 2000 грн", – каже лідер Незалежної
профспілки гірників Михайло Волинець. А українським шахтарям пропонують навіть
менше. "Заробили так звані прайс-кепи на вартість електричної енергії. Це означає, що
вуглевидобувні компанії можуть продавати свою продукцію на ТЕС не дорожче 1700 грн.
за тонну", – пояснює експерт з питань енергетики Олександр Трохимець. Платити ще
менше – означає вбити галузь, в цьому одностайні експерти. Державним компаніям,
принаймні, обіцяють відшкодувати збитки за рахунок субвенцій з бюджету. …
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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В контексті зустрічі керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» та
представники ТОВ «АльпінаГідроЕнерджі» підписали Угоду про наміри
щодо співробітництва.
Сторони обговорили перспективи співпраці компаній у питаннях подальшого
співробітництва в рамках програми модернізації ГЕС Дніпровського каскаду. Під час
зустрічі йшлося про те, що ТОВ «АльпінаГідроЕнерджі» разом з провідними
європейськими компаніями в сфері гідроенергетики розробить інноваційне технічне
рішення з будівництва гідроелектростанції потужністю 50 МВт на водозливній греблі
Середньодніпровської ГЕС. Таке будівництво сприятиме поліпшенню екологічної
ситуації на Дніпрі та може залучити в економіку країни інвестиції в розмірі 70 млн євро.
Нагадаємо, раніше між Укргідроенерго та ТОВ «АльпінаГідроЕнерджі» було підписано
Меморандум про співпрацю.Відзначимо, ПрАТ «Укргідроенерго» - найбільша
гідрогенеруюча компанія України, до складу якої входять десять станцій на річках
Дніпро та Дністер - Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС,
Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС,
Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі
підготовки до будівництва. На початок 2019 року загальна кількість гідроагрегатів на
станціях товариства становить 103, а їх сумарна встановлена потужність досягла 5 758
МВт. Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та
потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Укргідроенерго

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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 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Група Нафтогаз розпочала імпорт
електроенергії з Білорусі

Калуську ТЕЦ вирішили повернути
в держвласність
24.09.2019

Комісія у сфері розгляду скарг із державної реєстрації при Мін’юсті
вирішила повернути Калуську ТЕЦ у державну власність. Про це заявив
представник Президента у Кабміні Андрій Герус у Facebook.
"Комісією у сфері розгляду скарг із державної реєстрації (при Мін’юсті) прийнято
рішення відмінити перереєстрацію Калуської ТЕЦ на нового власника та повернути її у
державну власність", - повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики
та житлово-комунальних послуг, представник Президента у Кабміні Андрій Герус. Він
назвав це хорошою новиною для українських громадян, адже підприємство повернуто у
державну власність. "Це хороша новина для шахтарів держшахт Львівсько-Волинського
басейну, буде збережений технологічний ланцюжок видобутку-збуту-споживання
вугілля. Це хороша новина для організаторів спроб виведення Калуської ТЕЦ із
держвласності, бо за спробу крадіжки дають менше років, аніж за завершений злочин", додав Герус. Раніше представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що після
того, як Прем'єр-міністр В.Гройсман оголосив про свою відставку, на "непрозорому"
засіданні уряду було ухвалено рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ у
комунальну власність міста Калуша, економічна доцільність такої безкоштовної передачі
є дуже сумнівною. В уряді тоді підтвердили виведення ТЕЦ із держвласності.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Банкрутство "Центренерго": хто
знецінює державні активи
30.09.2019

Прибуткове держпідприємство "Центренерго" перетворилося на
збиткове, суд відновив процедуру його банкрутства. Про це повідомляє
служба новин порталу segodnya.ua
При цьому компанія витратила мільйон гривень за кілька місяців, а також завдала
шкоди на мільярди гривень. Хто знецінює державні активи? І чому латати діри мусять
платники податків з власної кишені? Минулого року компанія "Центренерго" приносила
державному бюджету мільйони гривень, але близько півроку тому щось пішло не так.
"Підприємство завдало збитку майже на 2 млрд грн. Це по 60 грн з кожного українця.
Начебто, і пересічний українець не відчує, і собі 2 млрд заробити можна", – каже
президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець. Хто ж на нас заробляє? З
червня виконуючим обов'язки гендиректора "Ценренерго" став Володимир Потапенко.
Кореспонденти "Сьогодні" неодноразово направляли запити на інтерв'ю, але відповіді
так і не отримали. Зі схожою ситуацією зіткнулися й інші редакції, а журналіст Андрій
Вишинський уже публічно поскаржився на прес-секретаря "Центренерго". "На сайті
вказано, що компанія відкрита для журналістів і всіх, хто цікавиться, але це не так. [Прессекретар "Центренерго" Оксана] Єгорова досі не відповіла на запит редакції від 2
вересня", – повідомив Вишинський. Чому Потапенко ховається від журналістів і що
приховує? "Потапенко керується Уваровим, а через Уварова здійснюється зв'язок з
Коломойським", – говорить голова Незалежної профспілки гірників України Михайло
Волинець. Журналіст "Цензора" Юрій Бутусов питав і безпосередньо у Коломойського,
його люди зайшли в "Центренерго", на що отримав відповідь: "Не мої люди, а професійні і
зрозумілі нам люди – директор Потапенко". Щоправда, для енергетичних експертів
Потапенко не така вже й зрозуміла фігура. Щойно він очолив "Центренерго",
підприємство раптово почало скорочувати співпрацю з державними шахтами. У травнічервні відбулися масштабні акції протесту, зокрема шахтарів з Львівщини, тому що
"Центренерго" не забирав вугілля з державних шахт. Така поведінка, таке ставлення
Коломойського і його оточення, менеджменту "Центренерго", яке йому прислуговує
призводить до повного знищення державних шахт", – говорить Волинець. Проте
"Центренерго" почав закуповувати вугілля у приватної кишенькової фірми "Нафта Форс"
групи "Приват". І це вугілля компанія возить з Росії за значно вищими цінами, ніж в
Україні. Тонна – за 2700 грн! Звичайно, вироблену з дорогого вугілля електроенергію
держпідприємство може продати бізнесу за великі гроші і заробити на цьому. Але як би
не так! Дороге "світло" за копійки отримали феросплавні заводи тієї ж групи "Приват".
"Фактично йдеться про корупцію. У нашій країні тільки в однієї людини завершилася
епоха бідності. Це пан Коломойський", – говорить економічний експерт Борис Кушнірук.
У країні вже почалися акції протесту. "Це неправильно, коли з державного бюджету
людині, який є олігархом, йдуть відшкодування за наш рахунок", – обурюється учасниця
акції протесту Анна Золотар. Врятувати ситуацію можуть правоохоронці, якщо
підтвердять, що схема – злочинна, і змусять її автора повернути державі збитків. Нардеп
Михайло Бондар уже звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
Офіційна заява ДТЕК щодо початку
розслідування АМКУ
05.10.2019

В ЗМІ опубліковано інформацію про те, що АМКУ прийнято
розпорядження про початок розгляду справи за ознаками порушення
компанією ДТЕК Західенерго законодавства про захист економічної
конкуренції.
Компанія ДТЕК вважає озвучені АМК України в розпорядженні висновки
безпідставними. Компанія є одним із найбільш послідовних прихильників впровадження
в Україні вільного і конкурентного ринку електроенергії. На жаль, відкриття ринку
відбулося з низкою обмежень: зберіглося адміністративне втручання у вигляді
державного регулювання цін на біржових сегментах ринку, встановлено штучний
розподіл ринку, відсутній повноцінний балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
Все це є штучним адміністративним втручанням в конкуренцію на ринку. Ці
обмежувальні чинники впливають і на зону Бурштинського енергоострова, який дефакто є частиною єдиної європейської енергосистеми. Міждержавний перетин в
Бурштинському острові з країнами ЄС – Словаччиною, Угорщиною та Румунією –
становить 1050 МВт потужності. Можливості імпорту електроенергії нічим не обмежено
за умови забезпечення державою реальних ринкових умов роботи. ДТЕК максимально
сприятиме розслідуванню Антимонопольного комітету. Ми впевнені, що його
результати стануть підставою для рекомендацій державним регуляторним органам і
органам виконавчої та законодавчої влади щодо реалізації взятих на себе зобов'язань і
завершення реформи ринку електроенергії, зняття адміністративних перешкод для
розвитку конкуренції на ньому.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
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ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що входить
до Групи Нафтогаз, розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її
продаж на українському ринку.
«Група Нафтогаз використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам
енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі
електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з «Беленерго», –
зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов. Перші
імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку «на добу наперед» та на
балансуючому ринку. Нагадаємо, «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
займається постачанням газу та електроенергії на всій території України. З 1 липня в
Україні почав функціонувати новий ринок електричної енергії. За два місяці Україна
імпортувала близько 586 млн кВт•год електроенергії.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
НЕК «Укренерго» планує інвестувати майже 6,6 млрд грн
для розвитку мереж у 2020 р.
25.09.2019

НЕК «Укренерго» представила на громадських обговореннях
проєкт інвестиційної програми на 2020 рік. Компанія планує подвоїти
обсяг капітальних інвестицій — до майже 6,6 млрд грн.
З них у реконструкцію мереж передбачено інвестувати понад 5 млрд грн, у нове
будівництво – 1,6 млрд грн. Інвестиційна політика передбачає, що будівництво великих
об’єктів проводяться переважно за рахунок кредитних коштів. Так, у 2020 році частка
інвестицій за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій - 5,1 млрд
грн, а за рахунок прибутку, амортизації та інших джерел - близько 1,5 млрд грн. Разом з
тим Укренерго має великий кредитний портфель і співпрацює з потужними
міжнародними фінансовими установами, такими, як Світовий банк, Європейський банк
реконструкції та розвитку тощо. Вони мають можливість надавати великі позики на
тривалий період під низький відсоток. Серед найбільших інвестиційних проєктів
наступного року будуть: будівництво підстанції 330 кВ “Західна” із заходами повітряних
ліній 330 кВ, для підвищення надійності енергопостачання Київського енерговузла;
реконструкція ПС 330 кВ “Броварська” з встановленням трансформатору (АТ-3), яка є
складовою частиною так званого «київського кільця»; будівництво ЛЕП 750 кВ
Запорізька АЕС-Каховська для зняття обмежень видачі потужності з ЗАЕС та підвищення
надійності споживачів південної частини ОЕС України; …
Читати повністю >>>
За матеріалами НЕК «Укренерго»

Читайте також: Проект інвестпрограми
НЕК «Укренерго» >>>

Мінекоенерго визнало постачальника
«останньої надії» банкрутом
01.10.2019

Міністерство енергетики та захисту довкілля визнало, що ДПЗД
«Укрінтеренерго» на сьогодні являється банкротум у зв’язку з наявністю
значної непогашеної дебіторської заборгованості.
«Укрінтеренерго» - це вже банкрут, який генерує лише збитки» - сказав міністр
Олексій Оржель на нараді з державними вугільними підприємствами, відповідаючи на
пропозицію представника «Первомайськвугілля» зафіксувати мінімальну ціну на
електроенергію для державних шахт та ввести мораторій на відключення вугледобувних
підприємств до виходу цих компаній на рівень беззбитковості. Відзначимо, НКРЕКП,
знизила тариф постачальника електричної енергії «останньої надії» - держкомпанії
«Укрінтеренерго» з 1 жовтня на чверть – до 373,77 грн за МВт-год (без ПДВ). У НКРЕКП
відзначили, що тариф на третій квартал на послуги «Укрінтеренерго» становив близько
500 грн за МВт-год, але в зв'язку з запуском нового ринку електроенергії змінився підхід
до розрахунку тарифу, що дозволяє з IV кварталу знизити його до 373,77 грн за МВт-год.
В грудні 2018 р. Кабмін визначив «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії», в
результаті протягом січня-березня 2019р підприємство було вимушене здійснювати
поставку електроенергії ряду компаній з низькою платіжною дисципліною. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expro.com.ua
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
02.10.2019

Украина 1 октября т.г. возобновила коммерческий импорт
электроэнергии из России. Об этом сообщили LIGA.net сразу два источника,
один их которых - собеседник в Укрэнерго.
Один из собеседников LIGA.net предоставил таблицу с распределением мощности
электрических сетей на октябрь. Согласно ей, пять украинских компаний выкупили за
0,02 грн/МВт доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта
электроэнергии из России: 301 МВт сечения купила компания ДЭ Трейдинг, владельца
Донбассэнерго Максима Ефимова; 250 МВт приобрела ЭРУ Трейдинг Ярослава Мудрого и
Дейла Пери; Еще 249 МВт сечения получила компания ТАС Энергия Украины Сергея
Тигипко; 199 МВт купил Д Трейдинг, входящая в ДТЭК Рината Ахметова; 100 МВт
выкупила компания Юнайтед Энерджи - поставщик газа для предприятия Днипроазот
Игоря Коломойского. Электричество уже поступило на украинский рынок, сообщили
LIGA.net в Укрэнерго. По данным БизнесЦензора, все трейдеры закупили российскую
электроэнергию для продажи на рынке на сутки вперед (РСВ). Однако собеседник
LIGA.net в ГП "Оператор рынка" сообщил, что закупки, скорее всего, были для продажи по
прямым договорам. Официально ГП эту информацию отрицает. "ГП Оператор рынка не
владеет информацией о том, какая электроэнергия продается по двусторонним
договорам. Предприятие отвечает за организацию торгов только на рынке "на сутки
вперед" и внутрисуточном рынке, происхождение электроэнергии "Оператору рынка"
неизвестно", - сообщили в госкомпании. Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины
разрешила покупать по двусторонним договорам электроэнергию у стран, которые не
входят европейское Энергетическое Сообщество. Глава энергокомитета Рады Андрей
Герус утверждал, что изменениями планируется разрешить импорт из Беларуси, чтобы
увеличить конкуренцию на рынке. В последний раз коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ проводился в октябре 2015 г. по заключенному между
компанией Укргидроэнерго и Интер РАО договору …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
>>>
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АО «Укргаздобыча» планирует до конца 2020 г создать
34 модели 3D газовых месторождений
За І півріччя 2019 р. Група НАК «Нафтогаз України»
збільшила прибуток майже вдвічі
24.09.2019

За 6 місяців Група отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд
грн, що майже в два рази більше за результат 6 місяців 2018 р. Про це
повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».
Прибуток до оподаткування за 6 місяців 2019 року склав 31,9 млрд грн, що на 79%
перевищує результат 6 місяців 2018 р. Група досягла такого показника в основному за
рахунок покращення фінансового результату сегментів «Інтегрований газовий бізнес» та
«Транзит природного газу» (результат сегменту являє собою операційний прибуток/
(збиток), до якого додається ефект операційних курсових різниць). Загальні обсяги
реалізації природного газу в межах ПСО зменшились за 6 місяців 2019 року на 1,2 млрд
куб. м або на 11% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зміни у структурі
ресурсу придбаного природного газу та газу власного видобутку, а також зменшення
вартості придбання природного газу у першому півріччі 2019 року призвели до
зниження загальної собівартості реалізованого природного газу в межах ПСО на 6,4 млрд
грн. За 6 міс. 2019 р. відбулось зниження обсягу реалізації природного газу споживачам
поза межами ПСО на 0,5 млрд куб. м у порівнянні з відповідним періодом минулого року,
що призвело до зниження результату цієї діяльності на 3 млрд грн. Обсяг транзиту газу
за результатами 6 місяців 2019 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року на 6% та склав 45,1 млрд куб. м. Одним із головних чинників збільшення
обсягів транзиту є підвищений попит на природний газ у Європі. Результат сегменту
транзиту природного газу за 6 місяців 2019 року збільшився до 12,5 млрд грн …

.

Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»

Читайте також: Консолідована звітність
Групи можна побачити за посиланням >>>

27.09.2019

Компания АО «Укргаздобыча» планирует к концу 2020 года
разработать 34 полноценные 3D гидродинамические модели ключевых
месторождений, на которых работает компания.
«Начинается процесс моделирования петрофизических данных по ключевым
месторождениям. В планах - к 2020 году мы будем иметь 34 полноценных 3D гидродинамические модели», - сообщил менеджер Департамента разработки «Укргаздобыча»
Богдан Боднарук в ходе международной конференции Odesa Offshore Conference 2019. По
словам Боднарука, в 2016 компания приобрела программный комплекс для построения
3D-моделей, потом начались обучение персонала, а в 2017 г. была проведена первая
построение данной модели. Построение 3D гидродинамических моделей позволяет
оптимизировать технологический процесс и сократить расходы на добычу
углеводородов. Напомним, в рамках программы по созданию постоянно действующих
геолого-технологических 3D моделей месторождений АО «Укргаздобыча» заложило и
пробурило новую скважину на Гадяцком месторождении. Место расположения скважины
выбрали по результатам моделирования геологии, динамики разработки и особенностей
дренирования запасов месторождения. 25 сентября скважину уже ввели в эксплуатацию
с суточным дебитом 85 тыс. куб м газа. После внедрения в марте 2018 программного
обеспечения Petrel и Eclips специалисты УкрНИИгаз совместно с представителями
Schlumberger построили 10 трехмерных моделей месторождений, в настоящее время
ведется работа над построением еще 10 моделей. В планах компании обеспечить все
месторождения УГД геолого-технологическими 3D моделями до конца 2024 года.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Украина за 8 мес. увеличила
добычу газа на 1%

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

01.10.2019

Компанії львівського бізнесмена пробурять
дві свердовини на Західній Україні
20.09.2019

Прикарпатська енергетична компанія та компанія «Горизонт»
планують провести будівництво двох свердловин з метою виявлення
покладів газу в Львівській та Івано-Франківській області.
В реєстрі Оцінки впливу на довкілля йдеться, що бурова компанія «Горизонт»
проведе розвідувальне буріння та будівництво свердловини №13 Гірської площі,
глибини 1500 м. Компанія «Прикарпатська енергетична компанія» планує будівництво
та підлючення до 3 свердловини Грабівська в Івано-Франківській обл. Богородчанському
районі на території Старобогородчанської ОТГ. Львівський бізнесмен Зіновій Козицький
у газовому бізнесі з початку нульових. Компанії “Горизонти”, “Західнадрасервіс”,
“Укрспецзамовлення”, “Геологічне бюро “Львів” та “Прикарпатська енергетична
компанія” належать близько 10 спецдозволів на видобуток вуглеводнів. Крім газового
бізнесу, Козицький займається і альтернативною енергетикою. Його компанія “ЕкоОптіма” реалізує проекти з будівництва вітрових і сонячних електростанцій, малих
гідроелектростанцій та установок виробництва струму з біомаси на заході країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.ua
Небезпечне паливо? У Росії повідомили про недоцільність
видобутку нафти й газу в Криму
24.09.2019

Видобуток нафти і газу в Криму у великих обсягах недоцільний і
може завдати шкоди екології анексованого півострова. Про це сказав
президент Союзу нафтогазопромисловців Росії Геннадій Шмаль.
На думку Шмаля, нафти й газу в Криму «не так багато», а якщо станеться якась
аварія, «ми вб’ємо унікальне місце, яке є не тільки нашим надбанням, а й надбанням
усього світу». Видобутком вуглеводнів у Криму займається підприємство «Чорноморнафтогаз», яке після анексії українського півострова було «націоналізоване» російською
владою Криму. Президент українського центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло
Гончар вважає, що відмова російської влади від видобутку нафти і газу в Криму
пояснюється зовсім не турботою про екологію. «Це досить дивна заява. Що стосується
нафти, ніколи в Криму її багато не видобували: на рік усього кілька десятків тисяч тонн.
По-друге, немає там гігантських запасів, які можна було б видобувати, але, мовляв,
недоцільно з екологічних міркувань. Інша справа ? шельф. Перспективи є, але різні.
Північно-Західний шельф між Кримом і Одеською областю освоювався, і там
видобувається газ, який надходить на півострів. Східний сектор більше нафтовий, але це
все поки що в надрах. Ніхто деталізовану геологічну розвідку не проводив. І ось тут
найважливіше щодо того, що сказав Шмаль: без іноземних партнерів Росія не в змозі
навіть розібратися, що може бути видобуте на шельфі як уже підтверджені запаси, а не
якісь прогнозні ресурси», – каже він. Михайло Гончар нагадує, що ще з початку 2000-х
«Роснєфть» підписувала меморандуми з іноземними компаніями для розвідки запасів на
шельфі уздовж чорноморського узбережжя Краснодарського краю Росії, але видобуток
так і не почався. «Російських нафтогазовидобувачів шельф особливо не цікавить. Поперше, вони не вміють на ньому працювати. Ось Шмаль там правильно сказав: коли є
Сибір, навіщо нам щось інше? З іншого боку, в Арктиці вони видобувають, хоча там
екологічні ризики на порядок вищі. І тут ось корінь проблеми: в арктичних умовах
можна списувати колосальні суми з корпоративних бюджетів, із держбюджету
абсолютно легально, з поправкою на екстремальні кліматичні умови. У чорноморських
умовах списати - грубо кажучи, вкрасти - великі суми набагато проблематичніше. І зновутаки, потрібні західні технології для глибоководної розвідки й видобутку, яких Росія
позбавлена через анексію Криму. Це не просто дірку пробили, і давай качати газ потрібен постійний інвестиційний процес. Але в Крим не прийдуть навіть великі
російські компанії - «Газпром» і «Роснєфть» - через санкції», – наголошує аналітик. У
травні 2019 р. гендиректор українського «Чорноморнафтогазу» Світлана Нєжнова
розповіла в ефірі Крим.Реалії ТБ, скільки газу видобула Росія за п’ять років на захоплених
у Чорному морі українських вежах. «Росія досі видобуває газ. І сьогодні Росія нелегітимно
з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 мільярда кубометрів. Коли я
бачила наші бурові «Петро Годованець» та «Україна», на них зафарбували назви.
Візуально бурові вежі в дуже поганому стані, в порівнянні з тим, який вигляд вони мали у
2014 р. Росіяни не вкладають у родовища, в обладнання - все працює на виснаження», –
звернула тоді увагу фахівчиня. осія використовує надра дев’яти родовищ «Чорноморнафтогазу». У 2017 р. компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою
відшкодувати п’ять мільярдів доларів збитків від втрати активів унаслідок анексії
Криму. З урахуванням відсотків ця сума становить уже понад вісім мільярдів доларів. Суд
при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті
кримських активів НАК «Нафтогаз України». ...
Читати повністю >>>
© Олександр Янковський
За матеріалами radiosvoboda.org
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Добыча природного газа в Украине в январе-августе 2019 года
увеличилась на 1% (на 132,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 13 млрд 889,1 млн куб. м.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за восемь месяцев увеличили добычу газа
на 0,04% (на 4,5 млн куб. м) – до 10 млрд 851,2 млн куб. м. В т.ч. числе АО
"Укргазвыдобування" обеспечило добычу 10,073 млрд куб. м (-0,6%), ПАО "Укрнафта" –
773,6 млн куб. м (+9,9%), ПАО "Черноморнафтогаз" – 4,6 млн куб. м газа (-17,9%). Другие
работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-августе нарастили
добычу газа на 4,4% (на 128,1 млн куб. м) – до 3 млрд 37,9 млн куб. м. Крупнейшими
независимыми газодобытчиками за восемь месяцев стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" –
1 млрд 85,82 млн куб. м (-1,6% к январю-августу-2018), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 487,84
млн куб. м (+41,7%), ООО "Эско-Пивнич" – 376,49 млн куб. м (+9,5%), ООО "ПГНК" – 174,28
млн куб. м (+68,6%), ЧАО "Природные ресурсы" – 124,55 млн куб. м (-7,5%), ЧАО
"Укргазвыдобуток" – 106,74 млн куб. м (+33,2%), ООО "Куб-Газ" – 92,6 млн куб. м (-2,1%),
ООО "Регал петролеум" – 94,11 млн куб. м (+27,5%), ЧАО "Девон" – 67,05 млн куб. м (16,7%), ООО "Захиднадрасервис" – 58 млн куб. м (+89,3%), ООО "Надра-Геоинвест" – 50,87
млн куб. м (+31,8%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 43,82 млн куб. м
(-35,5%), ООО "Энергия-95" – 35,23 млн куб. м (-16,3%), ООО "Стрыйнафтогаз" – 37,9 млн
куб. м (-5,2%), ЧП "Нордик" – 35,42 млн куб. м (+6,5%), ООО "Пром-энерго продукт" – 32,8
млн куб. м (+56,6%), ООО "Пари" – 14,84 млн куб. м (+10,9%), ООО "Надрагаз" – 13,33 млн
куб. м (+15,1%), ЧАО "Пласт" – 12,77 млн куб. м (+2,2 раза), ООО "СП "Укркарпатойл" –
11,99 млн куб. м (+22%), ООО "Системойлинжиниринг" – 10,62 млн куб. м (-88,4%), ООО
"Арабский энергетический альянс" – 7,42 млн куб. м (+3 раза), ООО "Украинская буровая
компания" – 6,63 млн куб. м (-15,2%), ООО "Актив Газ Ресурс" – 5,09 млн куб. м (-23,7%),
ООО "Бориславская нефтяная компания" – 5 млн куб. м (+8,3 раза). Как сообщалось,
Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 млн куб. м) по
сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз
Украины" увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн куб. м, в т. ч.
"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн куб. м,
тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд куб. м. "Черноморнафтогаз"
сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн куб. м. Другие работающие в стране
нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с
2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укрнафта обойдётся без денег
налогоплательщиков
01.10.2019

В СМИ появились призывы использовать деньги украинских
налогоплательщиков, чтобы погасить налоговый долг «Укрнафты».
«Укрнафта» считает данные заявления сознательной манипуляцией.
Предложенное решение предполагает взаимное погашение долгов государства
перед НАК «Нафтогаз Украины», «Нафтогаза» перед «Укрнафтой» и «Укрнафты» перед
бюджетом. Таким образом, данная операция будет нейтральной для бюджета. Для
реализации данных предложений требуется получить согласие Кабинета министров.
Погашение налогового долга позволит компании увеличить инвестиции в добычу нефти
и газа и сохранить рост объемов добычи углеводородов, который продолжается с
прошлого года. «Укрнафта» в полном объеме выплачивает текущие налоги и погасила
часть налогового долга. Вместе с тем, в первом полугодии 2019 года отчисления
компании на обслуживание налогового долга в 2,5 раза превысили объем капитальных
инвестиций. С начала 2019 года «Укрнафта» увеличила добычу нефти на 4,3% и газа - на
6,5%. Как сообщалось ранее, за 8 месяцев 2019 года ПАО «Укрнафта» выплатило 4,89
млрд грн рентной платы в государственный и местные бюджеты разных уровней за
пользование недрами. Из них 244,9 млн грн поступило в местные бюджеты согласно
закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу
нефти и газа. За август в бюджеты всех уровней «Укрнафта» уплатила 527,6 млн грн
рентной платы, в том числе 26,4 млн грн в местные бюджеты. В 2019 году самые
большие поступления из рентной платы «Укрнафты» получили бюджеты Сумской (104,3
млн грн), Ивано-Франковской (53,8 млн грн) и Полтавской (39 млн грн) областей.
Поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или
ином регионе и используются общинами преимущественно для реализации локальных
инфраструктурных и социальных проектов.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Укрнафта»

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

Читайте также: Готовы ли мы
заплатить за "Укрнафту"? >>>

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

Cadogan Petroleum продаст «Укринвест Групп» свою
дочернюю компанию за $2,8 млн
02.10.2019

Rомпания Cadogan Petroleum продаст компании «Укринвест Групп»
свою дочернюю компанию «Газвидобування» за $ 2,8 млн. Об этом
сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
Продажа компании объяснили частью плана компании Cadogan по росту в
Украине с помощью разумного использования своих денежных средств и монетизации
активов. «Успех на скважине Блаж-10, продолжение работы по которой будет и дальше
будут финансироваться в значительной степени за счет продажи компании«
Газвидобування »», — цитирует «Интерфакс» сообщение генеральный директор Cadogan
Guido Michelotti. В ноябре 2018 году компания должна была начать бурение скважины
«Блаж-10» глубиной 3,5 км Монастырецкая месторождении. Cadogan занимается
разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений. По итогам 2018 году
компания уменьшила чистый прибыли до $ 1,2 млн, по сравнению с $ 1,6 млн чистой
прибыли в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов в прошлом году выросла на
61% — до 250 баррелей нефтяного эквивалента. ООО «ПК Газвидобування» является
одной из двух дочерних компаний, руководство Cadogan активно пытается продать
последнее время. «Газвидобування» не имеет лицензий на разработку углеводородных
участков. Как сообщалось ранее, акционеры британской нефтегазовой компании с
активами в Украине Cadogan Petroleum Мишель Миус (Michel Meeus) и SPF Devola SA,
владеющие совместно 18,42% акций, требуют созвать общее собрание акционеров, и
рассмотреть на нем вопрос увольнения двух членов совета директоров, сообщается на
сайте Лондонской фондовой биржи. Согласно полученному компанией письму от
акционеров, речь идет, в частности, об увольнении независимого неисполнительного
директора Энрико Теста (Enrico Testa), а также неисполнительного директора Адельмо
Скенато (Adelmo Schenato). Кроме того, решения, которые планируется вынести на
затребованное собрание, будут включать вопрос о назначении трех новых директоров
компании. "Совет директоров рекомендует акционерам пока не предпринимать какихлибо действий относительно данного объявления", – отмечено в тексте сообщения. Там
также указано, что в связи с поданной на собрание акционеров заявкой, правление
компании решило временно приостановить процесс найма нового генерального
директора. "Правление обратилось к действующему генеральному директору (Гвидо
Микелотти, Guido Michelotti, который в июле 2019 года подал совету директоров
заявление об отставке – ИФ) с просьбой рассмотреть вопрос о продлении срока своих
полномочий после 30 сентября – ранее объявленной даты ухода в отставку, – и ожидает
его ответа", – указано в сообщении. Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и
Монастырецкого месторождений. По итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой
прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча
углеводородов увеличилась в прошлом году на 61% – до 250 баррелей нефтяного
эквивалента. Согласно данным на сайте компании и Лондонской фондовой биржи,
28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel
Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, SPF Devola SA –
7,39%, Пьер Салик – 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА

Група Нафтогаз розпочала імпорт нафтопродуктів для
продажу на українському ринку
24.09.2019

Група Нафтогаз вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку, повідомляє
Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».
«У вересні ми поставимо на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива
виробництва Мозирського НПЗ. Реалізуємо ці обсяги разом з паливом власного
виробництва. Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, адже питання
ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел постачання дуже
актуальні», – зазначив керівник дивізіону «Нафта» групи Нафтогаз Микола Гавриленко.
За рахунок реалізації імпортного дизпалива група Нафтогаз збільшить свої продажі цієї
продукції у вересні більше, ніж удвічі. Це матиме позитивний вплив на ринок,
враховуючи дефіцит дизпалива в Україні у вересні-жовтні. Нагадаємо, група Нафтогаз
виробляє до 10 тис. тонн дизельного палива на місяць. При цьому власне споживання
підприємств групи складає близько половини від цього обсягу. Раніше група Нафтогаз
імпортувала виключно продукти для переробки на власних потужностях.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
НПЗ Коломойского планирует увеличить переработку
нефти до максимума за 8 лет
24.09.2019

ПАО "Укртатнафта" в сентябре-октябре планирует удвоить закупки
импортной нефти и довести объем переработки на Кременчугском НПЗ до
300 тыс. тонн в месяц.
По словам главы правления компании Павла Овчаренко, 28 сентября будут
приняты два танкера с нефтью американского сорта Bakken и азербайджанского Azeri по
80 тыс. тонн каждый. "На октябрь планируется аналогичная поставка двух танкеров по
80 тыс. тонн", – добавил Овчаренко. С учетом плановой добычи ПАО "Укрнафта" на
уровне 128-130 тыс. тонн, объем доступной Кременчугскому НПЗ нефти в сентябре
составит 288 тыс. тонн. В октябре этот объем превысит 300 тыс. тонн за счет
законтрактованных 23 сентября у "Укртранснафты" 15 тыс. тонн Azeri Light, которые
будут перекачаны на НПЗ с терминала МНТ "Южный" в первой декаде октября. По
данным издания, в сентябре переработка нефти в Кременчуге составит около 255 тыс.
тонн, что выше на 30%, чем в летние месяцы. В сентябре завод протестировал выход на
максимальный уровень переработки в объеме 9,5 тыс. тонн нефти в сутки. Если
заявленные компанией планы по поставкам нефти в сентябре-октябре будут
выполнены, завод увеличит производство на 44-50% по сравнению со среднемесячными
показателями текущего года и достигнет максимальных за 8 лет месячных объемов
переработки. Последний раз переработка свыше 300 тыс. тонн в месяц на
Кременчугском НПЗ фиксировалась в январе 2011 года. Такое увеличение позволит
нарастить выпуск дизельного топлива в среднем на 30 тыс. тонн в месяц. Как
сообщалось, с 1 августа Украина ввела пошлины на российское дизтопливо,
поставляемое по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", после чего прокачка по
трубопроводу была приостановлена. Вместо этого отгрузки были перенаправлены в
Гомель, где трубопроводный ресурс переваливается в жд/цистерны с последующей
отправкой в Украину. По словам представителя президента в Кабинете министров
Андрея Геруса, после этого импорт Украиной дизельного топлива из Российской
Федерации в августе сократился вдвое.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Держенергоефективості опрацьовує перспективи
виробництва біоетанолу в Україні

"Трубу Медведчука" могут заполнить "беспошлинным"
дизелем из Беларуси

21.09.2019

Перспективи виробництва біоетанолу обговорив Голова Держенергоефективності С.Савчук із Головою Біоенергетичної асоціації Георгієм
Гелетухою та власником компанії «Галс Агро» Вадимом Вайспапіром.
Як відомо, Україна щороку витрачає значні кошти на закупівлю нафтопродуктів,
зокрема: у 2017 р. - $4,2 млрд; у 2018 р. - $5,5 млрд, що на 30% більше, ніж у 2017 р. «Тому
вкрай актуальним є створення вітчизняного ринку виробництва і використання рідкого
біопалива. При цьому, Україна має достатній ресурсний потенціал для розвитку цієї
сфери», - повідомив С.Савчук. У зв’язку із цим Держенергоефективності розроблено
законопроект щодо розвитку ринку рідких біопалив, який передбачає: встановлення
частки біокомпонентів в загальному обсязі продажу палива; введення норм щодо
відповідності біокомпонентів палива критеріям сталості; облік та контроль вмісту
біокомпонентів у паливі; стимулювання використання рідких біопалив шляхом
оптимізації акцизного податку на біодизель та біопаливну частку, яка відповідає
критеріям сталості. У свою чергу, представник компанії «Галс Агро», що має у т.ч. кілька
цукрових заводів та 4 біогазові станції потужністю 7 МВт, висловив переконання, що
біоенергетичні проекти – це ще один вигідний напрям роботи для вітчизняних компаній.
Тому необхідно якомога швидше запровадити вказані законодавчі зміни. Загалом,
прийняття законопроекту щодо розвитку ринку рідких біопалив дозволить: залучити
інвестиції у виробництво біоетанолу та біодизелю; активізувати агрохолдинги та
спиртові заводи щодо виробництва рідких біопалив; створити нові робочі місця;
збільшити надходження податків до бюджетів різних рівнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективості
Херсонский нефтеперевалочный комплекс
выставлен на торги
24.09.2019

Переданный в ипотеку Национальному банку Украины Херсонский
нефтеперевалочный комплекс выставлен на торги. Об этом “ОЛИГАРХ”
узнал из сообщения пресс-службы НБУ.
На электронной площадке OpenMarket (ГП «СЕТАМ») 9 октября 2019 г. состоится
аукцион по продаже государственной исполнительной службой Министерства юстиции
Херсонского нефтеперевалочного комплекса общей площадью почти 5,5 тысяч кв.
метров. Имущество выставлено на торги в рамках исполнительного производства по
обращению взыскания на него в счет погашения задолженности по предоставленным
Национальным банком кредиту рефинансирования ПАО «Реал Банк». Начальная цена
реализации – 201,5 млн грн. Стоимость имущества определялась предназначенным
государственным исполнителем субъектом оценочной деятельности. «Наложенный на
объект недвижимости арест в уголовном движимы не является препятствием для его
принудительной реализации с последующим оформлением покупателем права
собственности на него. На данный момент Национальным банком наработана стала
судебная практика снятия таких арестов после получения от государственного
исполнителя предусмотренных законодательством документов для регистрации права
собственности на приобретенное в рамках исполнительного производства имущество», –
отметил начальник управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", который связывают с Виктором Медведчуком, не работает почти два месяца. Об этом
говорится в статье ЭП на портале epravda.com.ua
Однако уже в ближайшее время прокачка дизеля по трубе может восстановиться,
но уже не из России, а из "беспошлинной" Беларуси. "После введения пошлин члены
президентской команды не скрывали, что основная цель - снизить маржу отдельных
компаний, которые связывают с кумом Путина. Речь идет о компании "ПрикарпатЗападтранс", которую СМИ называют "трубой Медведчука". В начале августа предприятие действительно остановило свою работу, но долго ли это будет продолжаться? У
Медведчука в начале года было несколько встреч с президентом Беларуси Александром
Лукашенко. После этого появилась новость о том, что белорусский бизнесмен Николай
Воробей купил 51% "ПрикарпатЗападтранс" (остальные остаются в старых акционеров ЭП) и планирует загрузить трубу "беспошлинным" ресурсом с Мозырского НПЗ. Этот
процесс уже стартовал", - сказано в статье. Как стало известно, недавно труба запустилась в тестовом режиме. "Пробный" ресурс поставила "дочка" "Белорусской нефтяной
компании" - "БНК Украина", а в Украине все 8500 тонн горючего без дополнительных
пошлин выкупила компания ОККО Виталия Антонова. По данным ЭП, в ближайшее
время трубопровод "Медведчука-Воробья" может заработать с новой силой и ОККО в
этом процессе видит себя в роли эксклюзивного получателя горючего с украинской
стороны, хотя до этого услугами "ПрикарпатЗападтранс" пользовались десятки
компаний. В ОККО подтвердили информацию о сотрудничестве и законтрактованном
топливе, отказавшись при этом раскрыть детали контракта. Информацию о
эксклюзивности контракта в компании назвали преувеличенной. "Эксклюзивные
контракты на таком конкурентном рынке, как наш, не практикуются", - заявили в ОККО.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

Читайте также: Почему на рынке снова
заговорили о дефиците топлива >>>

Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличил
производство бензина на 29%
26.09.2019

Шебелинский ГПЗ в январе-августе 2019 г. увеличил переработку
нефтяного сырья на 6,5% (на 20,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 332,9 тыс. тонн.
В том числе в августе переработка ГПЗ составила 40,9 тыс. тонн, что на 2,8% (на
1,1 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Завод за восемь
месяцев увеличил производство бензина на 28,9% (на 23,8 тыс. тонн) – до 106,1 тыс.
тонн, дизтоплива – на 4% (на 2,4 тыс. тонн), до 62,3 тыс. тонн, мазута – на 67,3% (на 10,3
тыс. тонн), до 25,6 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за восемь месяцев текущего года
составила 49,9% против 46,9% в январе-августе 2018 года. Как сообщалось, 22 сентября
"Укргаздобыча" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской
области на плановый ремонт, который продлится до 11 октября. Шебелинский ГПЗ в
2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению
с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4%
(на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1
тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Из-за подозрения Жеваго акции
Ferrexpo упали на 3,6%

Україна обіймає 11-е місце серед світових
виробників сталі
27.09.2019

30.09.2019

Україна в серпні піднялася з 13-го на 11-е місце в списку світових
виробників сталі, повідомляє World Steel Association (Всесвітня асоціація
виробників сталі). Про це пише investory.news
Українські металурги в серпні 2019 р., у порівнянні з серпнем минулого року,
збільшили виробництво сталі на 8,5% — до 1,938 млн т. За підсумками серпня лідерство
в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай, який збільшив показник
в порівнянні з серпнем 2018 р. на 9,3% до 87,3 млн т. Далі йдуть: Індія (9,4 млн т, +1,5%),
Японія (8,1 млн т, знизила виробництво на 7,8%), США (7,5 млн т, +0,3%), Південна Корея
(5,94 млн т, -2,6%), Росія (5,9 млн т, -4%), Німеччина (3,3 млн т, 0,8%), Туреччина (2,6 млн
т, -12,4%), Бразилія (2,5 млн т, -13,4%) та Іран (2,2 млн т, +6,7%). Загалом за цей період 64
країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 3,4% до 156 млн т. За
підсумками січня-серпня 2019 р. Україна збільшила виробництво сталі, в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року, на 4,7% — до 14,655 млн т, при цьому зберігши 13е місце у світовому рейтингу виробників сталі. Північна Америка, за даними WSA, за
звітний період наростила виробництво сталі на 0,8% — до 80,9 млн т, зокрема, США — на
4,1% до 59,2 млн т. А от Південна Америка та Бразилія знизили виробництво на 5, 8% до
28,1 млн т та на 5,4% до 22,2 млн т відповідно. Країни Азії за вісім місяців виробили 890,9
млн т сталі — на 7% більше, ніж в цей же період роком раніше. Китай випустив 664,7 млн
??т (зростання на 9,1%). Водночас у країнах Африки було вироблено 9,5 млн т сталі
(менше на 0,4%), в країнах Близького Сходу — 24,6 млн т (зростання на 4,2%), в Океанії
(Австралія і Нова Зеландія) зменшили виробництво на 6,6% до 4,1 млн т.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news

Акции горнорудной компании Ferrexpo упали на 3,59% в день
объявления подозрения ее собственнику Константину Жеваго. Об этом
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Государственное бюро расследований в пятницу заочно объявило о подозрении
бывшему депутату и экс-владельцу банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго в
растрате и отмывании 2,5 млрд грн. Информация об этом появилась в 13:37 по
киевскому времени. Уже в 14:45 по Киева (12:45 в Лондоне) началось падение акций
компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже. Котировки упали с уровня 169,14
пенсов за акцию до 158,11, но к завершению торгов акции подорожали до 162,45 пенсов.
Падение составило 6,05 пенса (-3,59%). Капитализация сократилась до 956,22 млн
фунтов стерлингов. Ferrexpo plc. контролирует в Украине Полтавский и Еристовский
ГОКи. За последние 52 недели максимальный уровень цены составлял 305,6 пенсов,
минимальный – 157,25 пенсов. Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является
бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег
финучреждения. Жеваго объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация
растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном
по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209
(легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных
размерах) Уголовного кодекса. Как сообщалось ранее, Жеваго заочно вручили
подозрение в растрате и отмывании доходов, а Константин Жеваго заявил, что не явился
на допрос из-за лечения за пределами Украины
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Офіційна позиція Групи Метінвест щодо нібито
монополізації коксохімічної галузі

ГК "Метінвест" розмістив євробонди на $500 млн
під 7,95% і на €300 млн під 5,75%, - ЗМІ
02.10.2019

Група "Метінвест" розмістила 10-річні доларові євробонди на $500
млн під 7,95% річних і 5-річні євробонди в євровалюті на 300 млн євро
під 5,75% річних. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".
Сукупний попит на обидва траншу склав в доларовому еквіваленті понад $1,1
млрд. Орієнтир дохідності по облігаціях в доларах становив 7,75-7,99% річних, в євро 5,75% річних. "Метінвест" проводив зустрічі з інвесторами в США, Великобританії і
континентальній Європі з 18 по 27 вересня. "Метінвест" у вівторок повідомив, що на
його пропозицію від 17 вересня про викуп за грошові кошти єврооблігацій на $440 млн з
випуску на $ 944,515 млн із погашенням в 2023 році і купоном 7,75% в рамках випуску
нових облігацій відгукнулися власники єврооблігацій на $639,391 млн. Згідно з умовами
оферти, інші власники єврооблігацій ще можуть подавати заявки на викуп до 15 жовтня
включно, однак вони вже не отримають 3% премії за ранню подачу. "Метою оферти є
проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і
зниження ризиків рефінансування", - зазначав раніше "Метінвест". Ціна викупу для
інвесторів, які погодилися продати єврооблігації до 30 вересня, становить 106%
номіналу плюс накопичені відсотки. Підведення підсумків оферти намічено орієнтовно
на 16 жовтня, щоб провести всі розрахунки 17 жовтня. Група "Метінвест" складається з
видобувних і металургійних підприємств в Україні, в Європі і США, має мережу продажів
з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами "Метінвесту" є
група "СКМ" (71,24%) Ріната Ахметова і "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Interpipe Пинчука договорился о списании
60% долга по еврооблигациям
04.10.2019

Интерпайп cообщила о выполнении всеми сторонами соглашения,
касающегося
предложенной
компанией
реструктуризации
еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 г.
Согласно сообщению, Interpipe Holdings Plc. выпустит новые облигации (ноты) на
общую номинальную сумму $309,19 млн и 3,09 тыс. инструментов (юнитов)
восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному
потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет. Срок погашения новых облигаций – 31
декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за
каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги
стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для
держателей ранее выпущенных номинальным объемом $200 млн оценивалась в $82,11
млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации. Новыми облигациями
оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании,
участвующими в реструктуризации. Проценты по новым облигациям будут
выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок
до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс"
начисленные и невыплаченные проценты. Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял,
что из-за неблагоприятных рыночных условий и влияния геополитических событий в
регионе способность компании погашать долг снизиласьь. В 2013 году группа не
выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные
выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по
займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации. Согласно
меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41
млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному
комплексу "Днепросталь" предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по
кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим
кредитам – в $200,3 млн. Среди условий реструктуризации предусмотрена также
пропорциональная выплата держателям еврооблигаций суммарно $40 млн Exit fee. В
рамках реструктуризации акционер "Интерпайпа", бенефициаром которого выступает
Виктор Пинчук и члены его семьи, предоставит $50 млн в капитал для финансирования
стратегического инвестиционного плана. Кроме того, акционер обязался предоставить
группе дополнительный буфер ликвидности в размере $20 млн, если группа не
выполнит прогнозы бизнес-плана и рискует быть неспособной выполнить финансовые
обязательства перед кредиторами за счет собственных финрезервов. Группа также
сможет получить кредит в $50 млн для пополнения оборотного капитала. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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В українських ЗМІ поширюється недостовірна інформація про
діяльність Групи Метінвест, що нібито спрямована на монополізацію
коксохімічної галузі. Повідомляє прес-служба компанії.
Ми розглядаємо подібні інформаційні «вкидання» як спробу вчинити тиск на
компанію і зганьбити її репутацію. Вважаємо важливим вкотре повідомити, що Група
Метінвест працює виключно в рамках українського законодавства, в тому числі
законодавства про захист економічної конкуренції. Придбання Групою будь-яких
активів, як і вимагає законодавство, здійснювалося лише після отримання всіх
необхідних дозволів, включаючи дозволи на концентрацію від Антимонопольного
комітету України, Європейської комісії та інших офіційних структур. Заяву щодо надання
дозволу на придбання ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод» (ДКХЗ) подали в АМКУ
ще в 2014 році. Таким чином, Група очікувала дозволу майже п'ять років. Зрештою АМКУ
дозволив Метінвесту купити ДКХЗ на безпрецедентно жорстких умовах, серед яких
зобов'язання продавати продукцію третім особам протягом семи років після угоди. Група
не має жодного відношення і не контролює ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»
(ДМК). Метінвест постачав сировину підприємствам групи ІСД, серед яких ДМК.
Водночас, усвідомлюючи важливість металургійної галузі для України, компанія
фактично кредитувала своїх конкурентів (ІСД) і підтримувала їх у складні періоди,
поставляючи необхідну їм сировину з відстрочкою платежів. Сума накопиченої
заборгованості ДМК перед Метінвестом становить майже $700 млн. ДМК наразі
проходить процедуру банкрутства. Метінвест у цьому випадку виступає кредитором,
який очікує виплати боргу від ДМК. Таким чином, про жоден контроль з боку Метінвесту
над ДМК мова йти не може. Група заявляє, що компанії Mastinto Trading Limited,
Misandyco Holdings Ltd, Treimur Investments Limited і Altana Limited, які придбали частку в
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», зовсім не «довірені особи», а бізнес-партнери за
низкою інвестпроектів, що мають власні інтереси та цілі. У повідомленнях ЗМІ також
наводиться й інша інформація, яка не витримує жодної критики. Група вважає, що
недостовірні матеріали, поширені у ЗМІ, мають отримати правову оцінку як такі, що
ганьблять честь і репутацію компанії, і змушена захищати свої інтереси усіма
передбаченими чинним законодавством способами. Метінвест – один із найбільших
експортерів і платників податків України, який дотримується всіх вимог українського та
міжнародного законодавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Метінвест

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Никопольский завод ферросплавов снизил
выпуск продукции на 4,4%
23.09.2019

НЗФ за 8 мес. снизил выпуск продукции на 4,4% по сравнению с тем
же периодом 2018-го – до 510,03 тыс. т, сообщает GMK Center Украинская
ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).
Отгрузка основного продукта – силикомарганца – упала на 6,3%, до 468,52 тыс. т.
При этом вырос выпуск ферромарганца на 14,4%, до 29,71 тыс. т, а остальных ферросплавов – на 57,5%, до 11,8 тыс. т. Это не связано с реальным снижением производства,
уверен Сергей Кудрявцев, исполнительный директор УкрФА. Хотя на него мог бы повлиять рост стоимости электроэнергии, НЗФ все же выбирает свой плановый объем по ней.
Падение производства на 4,4 % может указывать на сложности отгрузки, которые были у
компании в августе. «Простои на железной дороге – основная проблема для заводов
ферросплавов, особенно Запорожского. Никопольскому в этом плане легче – у них есть
свой парк. Поэтому там может быть причина в дефиците тяги, возможно, в портах что-то
просело», – говорит Кудрявцев. И все же в большей степени падение выпуска ферросплавов за 8 месяцев эксперт связывает с переходящими запасами НЗФ. «Это событие
складское, касающееся планирования производства в зависимости от покупателя,
процессов, связанных с выполнением контрактов», – говорит глава УкрФА. НЗФ в 2018 г.
произвел 736 тыс. т ферросплавов, а в 2019-м планирует выпустить 738 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center

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

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

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Витрати на захист України від Дерипаски
по справі «ЗАлК» сягнули $10 млн

ДМК инвестировал в капитальный ремонт
конвертера №1 около 3 млн грн

24.09.2019

25.09.2019

Днепровский
металлургический
комбинат,
входящий
в
корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), инвестировал в
капитальный ремонт конвертера №1 около 3 млн грн.
В ходе ремонта будет выполнен ряд технических мероприятий, в частности, будет
проведена замена футеровки. По его словам, ремонт направлен на повышение
надежности работы оборудования, продолжения срока эксплуатации и увеличения
межремонтного периода конвертера №1. В условиях сужения рынков сбыта на ДМК
снизилась возможность продажи прокатной заготовки. Для поддержания стабильных
показателей производства генеральный директор предприятия Александр Подкорытов
поставил перед прокатчиками новые производственные задачи. "Намечены меры по
снижению простоев стана 400/200, что позволит производить и реализовывать большие
объемы продукции. Также планируем увеличение загруженности мощностей на
трубозаготовительном участке. Мы провели опытно-промышленную прокатку круга-60
для шаропрокатных станов, а также опытную прокатку круга-80, предназначенного для
освоения на шаропрокатном стане производства шаров диаметром 80", - сказал главный
прокатчик ДМК Александр Олийнык, которого цитирует пресс-центр. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На металургійному заводі Олександра Ярославського
зупиняють основні цехи
30.09.2019

З 5 жовтня 2019 року Дніпровський МЗ (ДМЗ, Дніпро, входить до
групи DCH Олександра Ярославського) змінить режим роботи, що
передбачає зупинку частини основних цехів.
«На Дніпровському МЗ заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми
капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і
зниження навантаження на навколишнє середовище», - цитується в повідомленні
компанії Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ. У компанії не уточнюють
яких саме переділів торкнеться зупинка і як довго вона триватиме. Однак, за даними НВ
Бізнес, це стосується доменного, сталеливарного виробництва і частини прокатних цехів.
У повідомленні уточнюється, що реалізації проектів буде передувати масштабна
дослідницька і ремонтна робота. Період часу для її проведення обрано, в тому числі з
урахуванням низької поточної кон’юнктури ринків збуту продукції заводу. У компанії
нагадують, що інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і
рудника «Суха Балка» в Кривому Розі) передбачає інвестиції в розмірі $300 млн.
протягом найближчих 5 років. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Металлургический комбинат "Запорожсталь"
сократил выплавку стали на 2,2%
02.10.2019

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в
январе-сентябре 2019 года сократил выплавку стали на 2,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 3 млн 31,9 тыс. тонн.
Производство проката за девять месяцев года сократилось на 6,2% - до 2 млн
540,9 тыс. тонн, чугуна на 3% - до 3млн 219,5 тыс. тонн. В сентябре произведено 374,8
тыс. тонн чугуна, 340,8 тыс. тонн стали, 277,8 тыс. тонн проката. "Запорожсталь" в 2018
году нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 г. - до 3 млн 537,4 тыс. тонн,
стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий, продукция
которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и
во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к
рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных
сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Справу директора титано-магнієвого комбінату
передали до антикорупційного суду
23.09.2019

Справу директора Запорізького титано-магнієвого комбінату
(ЗТМК) Володимира Сивака передали до Вищого антикорупційного суду
України, який почав роботу 5 вересня.
Про це повідомили в Апеляційному суді Запорізької області, де об 11-ій годині 23
вересня мала слухатися апеляція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо
рішення суду першої інстанції по справі Сивака. Колегія суддів Заводського районного
суду Запоріжжя 29 травня виправдала Володимира Сивака через недоведеність
стороною обвинувачення наявності правопорушень в його діях у справі про розкрадання.
Представників САП на оголошенні вироку не було. Згодом пресслужба прокуратури
повідомила, що оскаржуватиме в апеляції вирок суду першої інстанції. Солом’янський
районний суд Києва 24 вересня 2016 року обрав для Володимира Сивака запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже
шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу. За день до цього
Сивака затримали, а на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулися обшуки.
НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйонів гривень. За версією слідства,
впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник
виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492
мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб, перед якими
держпідприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (на його основі у 2013 році
створено діюче ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – ред.) мало
заборгованості. Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році
державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу)
та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.
ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Міністерство юстиції України 19 вересня 2019 р. уклало угоду з
міжнародною юридичною фірмою «Sherman & Sterling LLP» (Франція) про
юридичні послуги на $2,40 млн. Про це повідомляється в «Прозорро».
Фірма представляє Україну в справі № ARB/16/35 за позовом фірм «Emergofin
B.V.» (Нідерланди) і «Velbay Holdings Ltd.» (Кіпр) до держави Україна у Міжнародному
центрі з врегулювання інвестиційних спорів. Цьогоріч вона проаналізує відповідь
позивачів, напише відповідь, вестиме подальше юридичне дослідження і дослідження
фактичних обставин справи та готуватиме заперечення показань свідків та/або
експертів. Дочірні підприємства російської компанії «РусАл» Олега Дерипаски, Михайла
Прохорова та інших акціонерів вимагають від України компенсації інвестицій у ПрАТ
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». У 2006 році «Velbay Holdings Ltd.»
купила в Фонду держмайна 68,01% акцій «ЗАлК», однак у 2015 році прокуратура через
суд повернула їх у державну власність. У «РусАла» через згаданий кіпрський офшор
зосталось 29,54% «ЗАлК». У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам
«РусАл» за знищення «ЗАлК» в інтересах Росії. Детальніше про це можна прочитати на
«Економічній правді». У квітні в «РусАл» Дерипаски, який з 2018 року знаходився під
санкціями США, повідомили про загрозу технічного дефолту. Через санкції Дерипаска
скоротив свою частку з 70% до менш ніж 50% в холдингу «En+», який на 31 грудня 2018
року мав 48% акцій «Русалу». У травні видання «Bloomberg» повідомило, що Член Палати
лордів Великобританії і голова компанії «En+ Group Plc» Грегорі Баркер отримав 3-4
мільйонів фунтів стерлінгів премії за успішні переговори щодо зняття санкцій США з цієї
компанії. Усього з 2016 року Мінюст уклав з «Sherman & Sterling LLP» п’ять угоди щодо
цієї справи на 16 500 євро та $10,35 млн. Нині послуги юристів виконавця коштують
$2,24 млн, або $650 за годину, що дорівнює погодинним ставкам 2017 року. Третьою
особою залучать ТОВ «Адвокатська фірма Ангард» Андрія Вишневського та Ірини
Назарової за $99 тис, або $215 за годину. Вишневський був членом наглядових рад
«Метінвесту» та «Інгулецького ГЗК» Ріната Ахметова, ПрАТ «Смарт-Холдинг» Вадима
Новинського, «Агрокомбанку» Анатолія і Володимира Дроботів, а також «МЦБ Агріколь
Холдинг». У 1990-их роках він працював заступником голови відділу міжнародної
економіки та консультацій Торгово-промислової палати України та радником Міністра
приватизації України. Ще $49 тис іде на технічні послуги, зокрема копіювання по $0,20 за
сторінку, що відповідає іншим угодам Мінюсту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ІНШЕ

Нікель і кобальт: яке значення для України має зростання
світового попиту на ці метали
30.09.2019

Світ активно ловить "хайп" змін, Україна ще не встигає. Але саме
тому маємо дивитися ширше на класичні підходи розвитку економіки.
Базовою галуззю для зростання ВВП традиційно була видобувна та
геологічна галузі, а також металургійна промисловість.
Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон вважає, що якщо Україна хоче
наздогнати світ в економічному розвитку, їй потрібна нова бізнес-модель і провадження
низки чітких реформ. Мовляв, Україні нічого в тому не заважає, було б бажання. Аналіз
світового ринку показав, що наразі нікель визнано одним із найцінніших матеріалів, що
видобувався у 20-21 століттях. Ба більше, нікель – один із металів, за обсягами
виробництва й споживання якого судять про рівень розвитку країни. Він належить до
групи важких кольорових металів і використовується в різних галузях індустрії,
починаючи з виробництва легованої сталі й закінчуючи високотехнологічною
медициною і електротехнікою. Щодо кобальту, то ще у 2010 році європейська комісія в
своєму дослідженні "Raw Materials Supply Group" віднесла його до критичних корисних
копалин світу, тобто до стратегічно вважливих і таких, що спроможні впливати на
потужні економічні процесі. В Україні нікель і кобальт є. Питання – як ці рідкісні метали
використовуються в Україні та як заробляють на них, і чи зароблять взагалі? Наразі
доречно говорити навіть не про обсяги покладів, а про "битву за технології" потужних
гравців промислового світу. Чи може Україна стати цим гравцем? Яке геологічне минуле
має Україна, щоб наразі планувати нові підходи економічного прориву/розвитку? І що
взагалі є в нашій країні, щоб виходити на світові ринки надрокористування?!
Нікель і кобальт: історія двох кольорових металів в Україні
Ціна на кобальт і нікель у світі стрімко зростає. Звісно, що їхня вартість постійно
коливається, але у 2018 ціна останнього досягла $95 тис за тонну. Кобальт, як ви
розумієте, на тлі переорієнтації авторинків, теж не дешеве задоволення. Його вартість
наприкінці 2018 року була $54 тис. за тонну За даними дослідницької фірми CRU Group,
покладами кобальту зараз цікавляться близько 300 компаній з усього світу.
Нікель. У 50-х роках ХХ ст. в межах Українського кристалічного масиву геологи
відкрили кілька десятків ультрабазитових масивів. У ті ж роки й пізніше були розвідані 6
родовищ на Дніпропетровщині й 13 у Середньому Побужжі (західна частина Кіровоградської області). У 1972 р. на Побужжі біля Первомайська було збудовано єдиний в Україні
Побузький феронікелевий комбінат. Він використовував руду місцевих родовищ із
вмістом нікелю 0,7-0,9%. Показники не надто райдужні. За часів СРСР до руди додавали
нікелевий брухт. Це разом із наявністю дешевої електроенергії зумовлювало прибутковість підприємства при роботі з бідними на нікель місцевими рудами. До 90-х років
минулого століття три родовища були випрацювані. З часів розпаду СРСР, коли ціни на
електроенергію стрімко зросли, а нікелевий брухт став недоступним, комбінат використовує лише імпортну руду з вмістом нікелю 2,1-2,2 %. Руда завозиться морськими
судами з Нової Каледонії, Філіппін, Південної Америки. У 2014 році Українська компанія
ТОВ "ВІП-Трейдер" (засновники: Юрій Горобець, Андрій Пашкульський, Хізрі Хізрієв з
Дніпра і Дніпропетровської області) здійснила геолого-економічну оцінку родовища й
облаштувала дослідний кар’єр. Проте Побузький феронікелевий комбінат (належить
Solway Group), розташований поряд, руду брати відмовляється. Але про це пізніше.
Довідково: Головними сферами використання нікелю є металургія (виробництво
нержавіючої і легованої сталі), хімічна й аерокосмічна галузі, приладобудування,
суднобудування, авто- і авіабудування та інші галузі економіки. Наразі в Україні потреби
в нікелі задовольняються завдяки імпорту, хоча так було не завжди.
Кобальт. Крупних кобальтових родовищ в Україні немає. Про це свідчать офіційні
данні щорічнику "Мінеральні ресурси України" станом на 2018 рік Державного наукововиробничого підприємства "Геоінформ". Щодо світових покладів, винятком є деякі
родовища Африканського континенту, бо кобальт – супутній елемент. Його скупчення
буває лише в комплексних рудах. Цей метал поширений у земній корі – 0,002% від
загальної маси. Проте через низьку концентрацію він зазвичай видобувається як
побічний продукт із комплексних нікелевих і мідних руд.
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Щоб назвати видобуток економічно доцільним, в 1 тонні руди має міститися від 1
до 30 кг кобальту, або від 0,1 до 3%. Після видобутку основного металу кобальт
відділяють від нього шляхом хімічних реакцій. В Україні кобальт-нікелеві родовища
розташовані в Середньому Придністров’ї (чотири родовища) та Середньому Побужжі
(шість родовищ). Вміст кобальту в них становить 0,04–0,14%. Україна володіє 0,1%
покладів кобальту всієї планети. Також метал можна знайти в Прутівському родовищі
сульфідних мідно-нікелевих руд. Тут відсоток кобальту становить 0,022%. Тобто для
оцінки потенціалу та економіки видобутку в Україні потрібно відновити виробництво
нікелю. Загалом же підтверджені запаси кобальту в Україні, за даними Держгеослужби,
становлять 8000 тонн. Світові ж запаси цього металу, за дослідженнями Геологічної
служби США, становлять 7,1 млн тонн. Тобто Україна володіє 0,1% покладів кобальту
всієї планети. Кобальт застосовували для виготовлення надтвердих жароміцних
магнітних спецсплавів для космічної та авіаційної техніки, у скляній та хімічній
промисловості. Тепер основна частка припадає саме на виробництво акумуляторів.
Минулого року відсоток споживання кобальту галуззю становив 42%, внаслідок чого
середні річні ціни зросли більше ніж удвічі. У підсумку за п’ять років вартість кобальту
зросла з $24 700 за тонну в 2013 році до $54 000 за тонну в 2018-му.
Єдиний в Україні Побузький фіронікелевий комбінат
Тепер, коли потенціал України зрозумілий, запитання таке: хто ж усе це
переробляє, отримує спецдозволи на видобуток, відпрацьовує ринки збуту й у цілому
веде всю необхідну економіку? Не знаю, чи здивуєтеся ви, якщо дізнаєтеся, що
український Побузький фіронікелевий комбінат – єдине на пострадянському просторі
підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених
нікелевмісних руд. Сприятливе географічне розташування та розвинена мережа
комунікацій сприяють успішній роботі комбінату на ринку металу. Але так було не
завжди. Комбінат запрацював лише у 2003 році після тривалого простою. Велика
міжнародна компанія Solway Investment Group придбала активи підприємства й роком
пізніше перезапустила його. Наразі основною сировинною базою для виробництва
феронікелю є привізна руда. ПФК повністю інтегровано у виробничий процес Solway
Investment Group. Процес цей такий: естонська компанія Bowrin Trading OU постачає
нікелеву руду на ПФК, де її переробляють у феронікель, який повертається
постачальникові руди. Отриманий феронікель Bowrin потім продає на міжнародних
ринках. Звичайнісінька толінгова (давальницька) схема роботи, за якою працюють
багато вітчизняних підприємств агропромислового комплексу, хімічної, текстильної,
взуттєвої промисловості тощо. І де в цьому процесі, запитаєте ви, місце для української
руди? А його просто немає. Комбінат не закупає її. Відмовляється. Хоча спроби переробки
вітчизняних надр були, і неодноразові. І тут логічно поставити питання навіть не чому, а
що робити, щоб підприємство з потужностями прямої металургійної переробки (без
збагачення і згрудкування) до 1,5 млн тонн комплексних природно-легованих руд з
отриманням до 100 тис. тонн на рік різного складу феронікелю (сплаву заліза з нікелем,
хромом, кремнієм, міддю тощо), зокрема нікелю — від 7 до 20 тис. тонн на рік, залежно
від складу руд, було зацікавлено у використанні саме вітчизняної руди?
У чому проблема? Варто зауважити, що побузькі руди належать до латеритних
нікелевих, які, на відміну від мідно-нікелевих сульфідних руд, ніхто у світі не збагачує.
Такі спроби були за часів Союзу, проте тільки на рівні наукових розробок, так і не
перейшовши на стадію промислового впровадження. Єдине практичне досягнення в
наші дні — так зване псевдозбагачення латеритних руд, що припускає поділ їх на
фракції. Цей метод використовували на гірничо-металургійному підприємстві Cawse в
Австралії, що складається з рудника відкритого видобутку й заводу з вилуджування
руди. У результаті виходив товарний нікель-кобальтовий карбонат, який потім
постачали на завод Norilsk Nickel Harjavalta у Фінляндію для дальшої переробки. Таке
псевдозбагачення дає вкрай незначний приріст вмісту нікелю — з 0,9 до одного відсотка.
У чому ще проблема? Окрім технічних і технологічних проблем, є ще одна не
менш змістовна. Позиція держави. А точніше її відсутність. Із позитивного: 12 лютого
2019 р. Держгеонадра на останньому неелектронному аукціоні продає ТОВ "Кольормет
України" (засновник: маловідома фізособа Марина Гарбуз з Києва – БЦ) спецдозвіл на
геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку (ГВ+ДПР) Прутівського
рудопрояву (Житомирська область) із вмістом сульфідних мідно-нікелевих руд за 10,5
млн гривень. Прутівський рудопрояв площею 15 кв. км розташований на території
Романівського, Пулинського та Баранівського районів Житомирської області. На базі вже
розвіданих родовищ силікатних нікелевих руд в Україні (Побузький у Середньому
Побужжі й Девладівський у Середньому Придніпров’ї) затверджені запаси нікелю
промислових категорій склали, відповідно, 93,1 і 124,7 тис. т при середньому вмісті
металу в сухих рудах 0,9%. Що викликає тривогу: незважаючи на очевидну необхідність
нарощування запасів нікелю, роботи з пошуків і розвідки нікелевих родовищ до видачі
цієї ліцензії не велося, хоча перспективних ділянок силікатних руд повною мірою
достатньо. Питання пошуку зацікавлених надрокористувачів мало б вирішуватися
паралельно з питанням залучення новітніх технологій на міжнародних майданчиках. Але
ця проблема для останнього керівництва існувала впродовж усієї каденції, починаючи з
2016 року. Іміджева складова, треба визнати, не найсильніша її сторона. Втім, поки ми
розгойдуємося, виробництво електрокарів зростає. Авторитетна консалтингова
компанія CRU Group заявила, що до 2021 р. у світі буде майже 4,5 млн електромобілів і
автомобілів із гібридними двигунами (у 2016 році їх було трохи більше мільйона). До
2040 р., за даними Міжнародного енергетичного агентства, число електромобілів у світі
виросте мінімум до 40 млн. Як і інша електроніка, сучасні електромобілі працюють на
літій-іонних акумуляторах, для яких потрібен кобальт. При цьому акумулятор в
електромобілі, зрозуміло, набагато більший, ніж, наприклад, у смартфоні; його вага може
перевищувати 500 кілограмів. І якщо для батареї в смартфоні треба 10 грамів кобальту,
то для акумулятора електромобіля - у середньому приблизно 20 кілограмів. …

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Тактичні кроки – нові технології! >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua

Крупнейший в Украине трейдер металлопродукции «Викант» за 8
мес. т.г. уменьшила долю реализации арматуры с 75% до 60%. Об этом
сообщила Инна Пономарева, генеральный директор компании.
«В этом году мы считаем продажи арматуры неэффективными на фоне
постоянного спада цен», – объяснила Пономарева. Охлаждение трейдеров металлопродукции к сегменту можно объяснить стагнацией в главной сфере потребления арматуры
– жилищном строительстве. Объемы строительства за 8 месяцев 2019 по сравнению с
тем же периодом прошлого года выросли на 20,8%. Но произошло это в основном за счет
нежилищного сектора (рост 33,8%). Жилищное строительство увеличилось лишь на
2,1%. «Несмотря на то, что на рынке жилья цены стабилизировались, предложение
значительно превышает спрос. А также платежеспособность населения ограничена.
Кроме того, нет программы ипотечного кредитования», – комментирует состояние дел в
строительной отрасли Пономарева. При снижении продаж арматуры «Викант»
наращивает сбыт другой продукции и общую реализацию. Компания перераспределила
номенклатурные позиции, уточняет Пономарева. Трейдер предлагает покупателям
сопутствующие товары для строительства, строительно-хозяйственные материалы,
армокаркасы собственного производства. Как мы писали ранее, в 2019 году «Викант»
ожидает прироста продаж металлопродукции на 3%, а компания Vartis – на уровне 12%.
По данным GMK Center, из 4,3 млн т украинского металлопроката, произведенного за год,
четверть составляет арматура. Ее производство в І полугодии выросло на 5,5%.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Громов
По материалам gmk.center

© Дмитро Кащук, Виконавчий директор
ГО «Наука Розвідка Видобування»

 ПОРОШКОВА & ПЛАЗМОВА МЕТАЛУРГІЯ

Керівник держпідприємства «Завод порошкової металургії»
завдав збитки бюджету на 700 тис. грн
24.09.2019

Керівника державного підприємства «Завод порошкової металургії»
Служба безпеки України викрила на зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що директор держпідприємства,
перебуваючи на посаді, неодноразово закуповував для заводу непридатне для
експлуатації обладнання за завищеними цінами. За висновками експертизи, своїми діями
посадовець завдав збитки на 700 тисяч гривень унікальному підприємству, яке, зокрема,
надає послуги військово-промисловому комплексу України. Наразі колишньому
директору ДП «Завод порошкової металургії» повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або
службовим становищем) Кримінального кодексу України. Викриття зловмисника
здійснювалось Головним слідчим управлінням та Головним управлінням
контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України
під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
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Компания «Интерпайп» прогнозирует спад
потребления труб в Украине на 15%
26.09.2019

Корпорация «Интерпайп» ожидает по итогам 2019 г. снижение
потребления трубной продукции в Украине на 15%. Об этом сообщил
CEO «Интерпайп» Фади Храйбе в интервью UAProm.
«Спрос сильно снижается по всему миру. Мировая экономика пока не заходит в
фазу кризиса, но она замедляется в ожидании кризиса», – пояснил Фади Храйбе. По его
словам, есть и второй фактор: компания «Укргаздобыча» – крупнейший потребитель
труб «Интерпайпа» – изменила стратегию бурения и добычи газа в Украине. «За
последние несколько месяцев темпы бурения компании существенно снизились и на
данный момент составляют 50% от темпов 2018 года», – рассказал CEO «Интерпайп».
Кроме того, снизилась цена на голубое топливо. У украинских предприятий появилась
возможность закупать сжиженный газ, а также привозить его из Америки. По мнению
Храйбе, себестоимость американского СПГ не намного меньше, чем у украинского. По
данным GMK Center, годовое потребление трубной продукции для нефтегазодобычи в
Украине можно оценить примерно в 100-130 тыс. т. «Домашний рынок для нас
ограничен, его объемов недостаточно, чтобы загрузить все мощности, поэтому нам в
любом случае нужно продолжать развиваться и усиливать наше присутствие на
международном рынке», – продолжил Храйбе. Он подчеркнул, что компания продолжает
ориентироваться на географически удобные рынки Европы и Ближнего Востока, а также
на страну с наибольшим в мире потреблением труб, в том числе нарезных, – США. «У нас
есть простая понятная стратегия: усложнять наши продукты и повышать их качество,
соответствовать более высоким требованиям, но при этом удерживать себестоимость на
приемлемом уровне, чтобы оставаться конкурентоспособными», – пояснил CEO
«Интерпайп». В 2017 г. компания увеличила поставки продукции на внутренний рынок
на 29% – до 148 тыс. т. В 2018-м – еще на 22%, до 179 тыс. т. При этом в 2017 г. поставки
продукции нефтегазового сортамента выросли в 2,2 раза, в 2018-м – на 15%. Отметим,
ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ, ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП НМТЗ успешно прошли аудит и
продлили действие сертификатов и право использования монограммы API до 2022 г.
Ресертификационные аудиты на этих заводах на соответствие стандартам API Spec 5CT и
API Spec 5L проводили представители Американского института нефти (API), которые
также оценили соответствие Системы менеджмента качества требованиям API Spec Q1. …
Читать полностью >>>
© Кристина Левчук
По материалам gmk.center
ИНТЕРПАЙП и БЕЛАЗ заключили стратегическое
соглашение о поставках ж/д колес
02.10.2019

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП и белорусский
производитель транспортного оборудования БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ заключили
соглашение о стратегическом партнерстве.
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества между компаниями в
сфере поставки ж/д колес в 2019-2020 гг. В рамках договора компании планируют
нарастить объемы поставки ж/д колес из Украины в Белоруссию до 6 000 штук в 2019
году и 20 000 штук в 2020-м. Основным потребителем ж/д продукции ИНТЕРПАЙП
станет Могилевский вагоностроительный завод, входящий в структуру БЕЛАЗХОЛДИНГ. ИНТЕРПАЙП будет впервые осуществлять прямые поставки ж/д колес в адрес
БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ. ИНТЕРПАЙП уже длительное время работает на рынке Беларуси,
поставляя колеса Минскому и Гомельскому вагоноремонтным заводам, которые
являются отделениями «Беларуской чыгунки» (БЧ). Фади Храйбе, генеральный директор
ИНТЕРПАЙП: «Летом Евразийская экономическая комиссия приняла решение о
приостановке антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д колес из
Украины. Это стало позитивным сигналом для ж/д отрасли СНГ и позволило нам
заключить долгосрочный контракт с одним из крупных потребителей белорусского
рынка». ИНТЕРПАЙП является давним партнером БЕЛАЗ в части поставок труб для
тяжелого машиностроения, поэтому расширение партнерства в сегменте ж/д колес
усилит кооперацию между нашими компаниями. В то же время перспектива этого
сотрудничества будет во многом зависеть от итогов нового расследования ЕЭК в
отношении импорта ж/д колес из Украины. Петр Пархомчик, генеральный директор
БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ: «В состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» входит Могилевский
вагоностроительный завод, который является единственным в Республике Беларусь
производителем грузовых железнодорожных вагонов. В 2018 году на филиале ОАО
«БЕЛАЗ» в г. Могилеве была также запущена линия по производству колесной пары.
Однако мы столкнулись с острым дефицитом цельнокатаных колес, который был
спровоцирован ростом производства железнодорожной отрасли и повышенной в апреле
2018 г. антидемпинговой пошлиной на колеса производства Украины. После принятия
решения о приостановки антидемпинговой пошлины появилась возможность закупать
ж/д колеса у компании ИНТЕРПАЙП по конкурентоспособной цене, что, в свою очередь,
позволит в разы увеличить товарооборот между нашими компаниями и полностью». ...
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙП
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Компания «Викант» уменьшила долю
продаж арматуры на 15%
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Запуск Одесского припортового завода позитивно отражается
на экономической ситуации Украины
Burisma з Matrapac побудують завод з виробництва
інгібітору гідроутворювань
23.09.2019

Burisma Group досягла угоди з німецькою компанією Matrapac,
про спільне завершення будівництва і запуску в експлуатацію заводу по
виробництву інгібітору гідроутворювань на основі метанолу.
Будівництво заводу з виробництва метанольного інгібітора гідратоутворень,
сировиною для якого служить природний газ, компанія Матрапак почала ще в 2016 році
в Краснокутському районі Харківської області. На момент старту Матрапак декларував,
що загальна кошторисна вартість проекту становила близько 400 млн. грн, яку компанія
готова була інвестувати в будівництво в повному обсязі, що дозволило б побудувати і
запустити завод за два роки. Планована потужність заводу становила 10 тис т готової
продукції на рік. Однак через півроку після початку будівництва між ДФС України і
компанією Матрапак розгорівся конфлікт. В рамках якого ДФС звинувачувала Матрапак
в несплаті податків. В результаті конфліктних баталій, незважаючи на те, що Матрапак
довів у судовому порядку свою правоту в повному обсязі і звинувачення з боку ДФС щодо
компанії були зняті, німці в 2017 році переглянули свою інвестиційну програму в Україні
і заморозили будівництво заводу. На даний момент між Бурісмой і Матрапаком
досягнуто згоди про партнерство, в рамках якого завод з виробництва метанольних
інгібіторів буде підключений до газовидобувних потужностей Бурісма, розташованих в
цьому районі. «Сума угоди невідома, але імовірно в силу вищеописаних подій Матрапак
поступився Бурісмі 50% частку в проекті з дисконтом», — повідомив співрозмовник.
«Цілком очевидно, що дане партнерство вигідне обом сторонам, так як німці отримали
стратегічного партнера в регіоні, і який зможе перезапустити взаємини останніх з
українськими реаліями. Крім того Бурісма на сто відсотків забезпечить метанолом свої
газовидобувні потужності, які зараз закуповуються по імпорту».
Читати повністю >>>
За матеріалами oilreview.kiev.ua

АО "Днепразот" Коломойского закупит
в "Юнайтед Энерджи" газ
25.09.2019

АО "ДнепрАзот" закупит у ООО "Юнайтед Энерджи" природный газ
на сумму 892,82 млн грн, свидетельствует сообщение, обнародованное
компанией в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Решение о предоставлении соглашения на осуществление значительного
правомочия принял наблюдательный совет "ДнепрАзота" 24 сентября. Как сообщалось,
"Днепразот" начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи" с начала 2019 г.
По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей
природного газа у ПАО "Укрнафта". До этого основным поставщиком газа для
"ДнепрАзота" после прекращения аренды его аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО
"Укрнефтебурение", управление которым осуществляет группа "Приват". АО
"ДнепрАзот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского. Завод
специализируется на производстве удобрений. "ДнепрАзот" по итогам 2018 г. сократил
выручку 46,1% – до 3,93 млрд грн. Чистый убыток составил 767,91 млн грн против 533,19
млн грн чистой прибыли годом ранее. ООО "Юнайтед Энерджи" зарегистрировано в
Киеве в феврале 2018 г. Его владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко. Напомним,
с 1 апреля 2018 года "Укрнафта" прекратила поставки газа собственной добычи на
давальческих условиях для переработки на ПАО "Днепроазот". Ранее "Укрнафта"
арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в
минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала
тому же "Днипроазоту". По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой
схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Group DF считает очень спорными выводы АМКУ о
злоупотреблении монопольным положением
02.10.2019

Group DF считает спорными выводы АМКУ о злоупотреблении
монопольным положением и принудительном разделе объединенных
Ostchem заводов по производству азотных удобрений.
"К сожалению, свои доводы и свою позицию придется теперь доказывать в
предстоящем судебном споре с Антимонопольным комитетом, хотя мы не сторонники
таких методов коммуникаций с регуляторными огранами. Решение о законности в этом
деле будет принимать суд", – прокомментировал управляющий директор Group DF Борис
Краснянский агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума YES в Киеве решение
АМКУ. Санкцию в виде принудительного раздела объединенных Ostchem заводов
Краснянский назвал примером, когда государство меняет правила в ходе игры. "Ведь
еще в 2011 году, когда тем же комитетом выдавалось решение на объединение заводов,
монополизм отсутствовал, а спустя четыре года после объединения монополизм вдруг
появился", - пояснил он. Управляющий директор заявил, что в Group DF абсолютно
уверены в своей правоте по сути этого спора. "Во-первых, заводы Ostchem не являются
монополистами. Во-вторых, абсолютно отсутствуют доказательства того, что заводы
злоупотребляли. Мы и ранее говорили, что комитет использовал сомнительную
аргументацию и информацию", – подчеркнул он. По его словам, АМКУ насчитал долю
компании в 35,45% рынка, что всего на 0,45 процентного пункта выше предельного
уровня. Однако это значение не учитывает "сумасшедший" объем контрабанды азотных
удобрений в Украину и рассчитано исходя из тоннажа, а не содержания азота в продукте,
как это принято во всем мире, в том числе в ЕС с 2003 года, отметил Краснянский.
"Делать выводы о колоссальном штрафе и принудительном разделении при таком
решении – это какой-то тоскливый бред", - считает управляющий директор Group DF. Он
добавил, что игнорирование комитетом массы доказательств, в том числе мнения
европейских экспертов, свидетельствует о заказном характере решения. Краснянский
также указал, что отсутствует почва для ведения каких-то переговоров о принятии
добровольных ограничений, выдвижении встречных предложений или продаже части
активов. "Если мы не занимаем монопольного положения, какой смысл говорить о
каких-то конструктивных предложениях? Эти заводы не нарушают закона "О защите
конкуренции". Почему должны быть какие-то инициативы о продаже?" – подчеркнул
Краснянский. Как сообщалось, АМКУ 5 сентября принял решение принудительно
разделить в течение 9 месяцев группу Ostchem в части производителей азотных
минеральных удобрений (ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО
"Ривнеазот") и наложить на оптовую торговую компанию "НФ Трейдинг Украина" штраф
в размере 107 млн грн. ….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В рамках договора на переработку давальческого сырья с
"АгроГазТрейдинг"
Одесский
Припортовый
Завод
возобновил
полноценную деятельность.
Одесский Припортовый Завод возобновил полноценную работу после 16 месяцев
простоя. За 2 месяца работы в рамках договора с "АгроГазТрейдинг" предприятие
произвело 135,6 тыс. тонн химической продукции, поставило на внешний и внутренний
рынки 9,4 тыс. тонны аммиака и 88,7 тыс. тонн карбамида. АГТ отгружает продукцию
потребителям из Украины и еще 6 государств - Греции, Турции, Марокко, Сенегала,
Индии и Кот-д'Ивуара, сообщают "Українські новини". Согласно данным АГТ, по
состоянию на 2 октября ОПЗ произвел 13,1 тыс. тонн аммиака и 122,5 тыс. тонн
карбамида. Для производства продукции АГТ по давальческой схеме поставило 102,3
млн. м³ природного газа. В результате, возвращение продукции ОПЗ на международные
рынки восстанавливает доверие к предприятию, что благоприятно влияет на развитие
инвестиционного потенциала страны и общеэкономической конъюнктуры рынка.
"Компания "АгроГазТрейдинг" за 2 месяца работы с предприятием подтвердила свою
надежность как добросовестный игрок рынка, выполнив все условия и обязательства,
заявленные во время переговорного процесса с Правлением ОПЗ до запуска
предприятия. Для нашей компании в рамках работы с Одесским Припортовым Заводом
было важно не только восстановить работу крупнейшего объекта химической
промышленности Украины, но и показать, что условия договора позволят заводу
эффективно работать, восстанавливая свои позиции после простоя. Успешный запуск во
многом произошёл благодаря слаженной и профессиональной работе инженернотехнического персонала ОПЗ, который осуществил запуск производственных агрегатов
без каких-либо негативных последствий или ущерба", - прокомментировал результаты
генеральный директор АГТ Александр Горбуненко. "Запуск завода позитивно
отражается на экономической ситуации Украины, повышая репутационные и
материальные позиции страны. Нам удалось доказать, что прозрачные правила ведения
бизнеса, а также взвешенные стратегические решения позволяют эффективно работать
крупным предприятиям даже в сложных ситуациях. Продукция ОПЗ отгружена в 6 стран,
а сотрудники, которые были вынуждены искать себе роботу по причине простоя
предприятия, возвращаются на завод. Сотрудничество показало отличные результаты",
- подытожил партнер АГТ Владимир Колот. Напомним, что договор на переработку
давальческого сырья также предполагает выплату задолженности ОПЗ перед НАК
"Нафтогаз" посредством уникальной формулы. АГТ добавило к стоимости переработки и
,5 за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно. Это позволило
Одесскому Припортовому Заводу начать выплаты в пользу "Нафтогаз" в счёт погашения
своей задолженности перед последней. Платеж за первый месяц работы в рамках
давальческого договора составил 2,3 млн. грн. Руководство АГТ убеждено, что такие
платежи позволят снизить напряжение между ОПЗ и НАК "Нафтогаз" и сформируют
фундамент для эффективного взаимодействия в будущем.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Білий порошок, потрібний багатьом: аналіз ринку
пирогенного діоксиду кремнію в Україні
04.10.2019

Пірогенний діоксид кремнію застосовують при виробництві лаків,
герметиків і каучуків, косметичних та фармацевтичних виробів,
продуктів харчування та багато чого іншого.
Цей легкий порошок, відомий також під назвою аеросил, володіє чудовими
адсорбційними властивостями, тому одне з основних напрямків його використання адсорбція всіляких рідин і повітря. Пірогенний діоксид кремнію отримують з кварцитів,
запаси яких в Україні дуже значні. Так, на нашій території розташоване Овручське
родовище, що є найкращим в Європі за обсягом і якістю кристалічних кварцитів. Таким
чином, Україна має хороший потенціал для розвитку виробництва затребуваного
матеріалу. Аналіз ринку пирогенного діоксиду кремнію в Україні, проведений
консалтинговою компанією Pro-Consulting показує, що більше половини (54,2%) обсягу
вітчизняного ринку забезпечується імпортом. У той же час, виробництвом пирогенного
діоксиду кремнію в нашій країні займаються два підприємства - ТОВ «Завод ДК ОРІСІЛ» і
ДП «Калузький дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні
Національної академії наук України». Однак, виробникам вигідніше збувати свою
продукцію за кордон, ніж постачати на внутрішній ринок, тому 98% випущеного в
Україні пирогенного діоксиду кремнію експортується. Одночасно, українські компанії споживачі цього порошку закуповують більш дешевий продукт китайського, турецького
або російського походження. Ємність внутрішнього ринку пирогенного діоксиду
кремнію в минулому році склала 2,2 тис. тонн. За підсумками першого півріччя 2019 року
зафіксовано її незначне скорочення (на 3,7%), воно пов'язане з деяким зменшенням
імпорту діоксиду кремнію і збільшенням експорту і носить, швидше за все, тимчасовий
характер. За результатами аналізу ринку пирогенного діоксиду кремнію в Україні можна
прогнозувати збереження його поточної структури в середньостроковій перспективі.
Вітчизняні виробники залишаться орієнтованими на експорт, який більш вигідний через
курсову різницю і високі ціни. Українські підприємства, що використовують діоксид
кремнію, продовжать закуповувати основний обсяг потрібного їм порошку за кордоном,
вибираючи на світовому ринку найпривабливіші цінові пропозиції.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Запуск нового шихтоприготувального цеху на
Львівській ізоляторній компанії
04.10.2019

Добыча янтаря: как Кабмин собрался
выводить отрасль из тени?
01.10.2019

Минэнергетики и защиты окружающей среды предлагает для
легализации добычи янтаря снизить ренту на его добычу с 25% до 15%.
Об этом в эфире ICTV сказал министр Алексей Оржель.
"Мы пытаемся решить ту проблему... Там как раз закладывается идея снизить
ренту на добычу янтаря с 25% до 15%", - сказал он. Он добавил, что таким образом
министерство хочет предоставить экономические стимулы тем людям, которые "готовы
легализоваться и нормально выполнять задание по добыче янтаря". Отметим, Кабинет
Министров на заседании 29 сентября утвердил пакет законопроектов для легализации
добычи янтаря и игорного бизнеса. Как сообщает пресс-служба правительства,
законопроект о добыче янтаря запрещает продавать разрешения на пользование
недрами через открытые электронные аукционы и отменяет процедуру
дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны
соответствующих областных советов. Проект закона о легализации игорного бизнеса
предусматривает, что азартные игры будут проводиться только на территории отелей и
на игровом оборудовании, программное обеспечение которых соответствует
международным стандартам. Кроме этого, правительство одобрило проект закона о
повышении эффективности использования средств Государственного фонда
регионального развития. "Изменения предусматривают усиление открытой
конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда
только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или
социальной эффективности", - говорится в сообщении. В сентябре президент Владимир
Зеленский поручил Кабмину подготовить и внести на рассмотрение в Верховную Раду
законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса, который в Украине
запрещен с 2009 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Партнери з Франції на
«Київгумі»
02.10.2019

Першого жовтня на ТОВ «Київгума» знову завітали представники
французької групи компаній MICHAUD Export – менеджер по закупівлям
Анна Марія Галевич та менеджер з якості Маттіс Рале.
Ця компанія має надзвичайно великий досвід співпраці з підприємствами
багатьох країн світу. Основним напрямком діяльності MICHAUD Export є реалізація
діелектричної продукції та електрообладнання. Спеціалісти MICHAUD Export відвідали
«Київгуму» вже втретє. Кожен їхній приїзд ставав для нас своєрідним аудитом: перший
візит був знайомством з метою вивчення наших можливостей, другий – чіткою
інспекцією наших технологій та контролю якості виробів. А вже під час нового візиту між
нами були досягнуті домовленості зі співпраці щодо поставок діелектричних рукавиць
нашого виробництва! Представники MICHAUD Export відзначили, що з часів їхнього
минулого візиту якість нашої продукції стала ще вищою та на власні очі переконалися в
тому, що діелектричні рукавиці від ТОВ «Київгума» повністю відповідають чинним
міжнародним стандартам. Новий візит дав нам змогу не тільки підтвердити вже
встановлені домовленості, а й обговорити можливість партнерства щодо поставки інших
виробів для індивідуального захисту. Дякуємо французьким партнерам за візит та
висловлюємо впевненість в успішності подальшої співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Київгума»
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Производитель стеклянной тары Verallia привлек
около 888 млн евро в рамках IPO
04.10.2019

Производитель стеклянной тары Verallia привлек около 888 млн
евро ($975 млн) в рамках первичного размещения акций (IPO), которое
стало в этом году крупнейшим во Франции более чем за два года.
Бумаги были проданы по 27 евро - близко к нижней границе установленного
ранее ценового диапазона (26,5-29,5 евро). В целом компания, которая изготавливает
бутылки для шампанского Dom Perignon, коньяка Hennessy и шоколадной пасты Nutella,
была оценена в 3,2 млрд евро по итогам IPO. Verallia не получит средств от размещения.
Все вырученные деньги пойдут Apollo Global Management и другим акционерам
компании. В 2015 году Apollo купила 90% Verallia у французской группы Cie. de SaintGobain, оставшуюся часть приобрел французский государственный инвестиционный
банк Bpifrance. После IPO инвестфирме, которая контролируется Apollo и Bpifrance,
принадлежит 61,1% Verallia. В 2018 году Verallia выпустила около 16 млрд ед. продукции,
занимая третью позицию среди крупнейших мировых производителей стеклянной тары.
Оборот составил 2,4 млрд евро. В 11 странах работают 32 предприятия компании.
Отметим, Verallia Украина ((ЧАО «Консюмерс-Скло-Зоря») ) – ведущий производитель
стеклянной продукции в Украине. Компания входит в группу Verallia, которая
насчитывает 47 производственных площадок по всему миру. Специализируется на
производстве стеклянной упаковки для вин, спиртных напитков и продуктов питания.
Завод Verallia в Украине сертифицирован по системам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 22000. Каждый день компания работает над качеством продуктов и сервиса, чтобы
предложить клиенту лучшее.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Львівська ізоляторна компанія ("ЛІК") – один із найбільших в
європі виробників низько- та високовольтних ізоляторів із загартованого
та відпаленого скла, повідомляє Асоціації "Скло України".
Компанія також забезпечує 70% попиту вітчизняного ринку та є єдиним
підприємством-виробником скляних ізоляторів в Україні. Виробництво продукції
здійснюється на автоматизованих технологічних лініях, які дозволяють забезпечувати
витримку високих технологічних параметрів та здійснення безперервного контролю
якості. Велика увага приділяється сертифікації продукції, яка проходить періодичні
випробування у сертифікаційних центрах, лабораторіях, інститутах як вітчизняних так і
закордонних. «ЛІК» має власну сучасну лабораторію, де є можливість проводити будь-які
випробування ізоляторів. Щороку підприємство модернізує і підвищує ефективність
виробництва. У планах на найближче майбутнє «ЛІК» побудова нового складального
виробництва і холодний ремонт скловарної печі. Розробка та проектування
шихтоприготувального цехускловаріння і виробітки скла розпочалося ще у 2017 році. У
2019 будівництво було завершене. Обладнання в старому цеху не оновлювалося вже
багато років, тому ремонт зважування вагової лінії міг ускладнювати роботу та
провокувати коригування рецепту приготування шихти. Новий шихтоприготувальний
цех на «ЛІК» обладнаний єдиною автоматичною системою, керованою комп'ютерною
програмою, що забезпечує точність зважування і дозування сировинних компонентів,
повноту їх перемішування та відповідність найвищим нормам. Шихта – це однорідна
механічна суміш попередньо підготовлених матеріалів і зважених згідно заданого
рецепту. Одержання високоякісної шихти – це важливий резерв підвищення
ефективності скляного виробництва. Обробка сировинних матеріалів, точність
зважування, однорідність перемішування компонентів шихти - забезпечують шихту
високої якості. Процес приготування шихти розпочинається з аналізу сировинних
матеріалів на приготування рецепту шихти. Кожний сировинний матеріал проходить
процес оброблення: просів сировинних матеріалів щоб забезпечити однакові за
розмірами зерна сировинних матеріалів. Однакові за розміром зерна компонентів шихти
практично запобігають розшаруванню шихти. Для просіву сировини використовуються
вібраційні сита та сита бурат. Такі матеріали як пісок і доломіт, що поступають у
необробленому вигляді, проходять додаткову обробку у вигляді подрібнення у
дробарках та сушіння у сушильних барабанах, та просів на ситах бурат. Для
приготування високоякісної шихти важливою є точність зважування окремих
компонентів сировинних матеріалів. Зважування проводиться дозаторами з точністю
зважування 0,2%, що забезпечує одержання шихти стабільного хімічного складу. Зважені
компоненти шихти поступають у змішувач. Повнота змішування, однорідність шихти
відповідає першій категорії шихти. Зміна заданого складу компонентів не перевищує
0,2%. Складання шихти – одна з важливих стадій технологічного процесу виробництва
скла. Від того як складена шихта, від досконалості її приготування, сталості складу і
високого ступеню однорідності залежить, як сам процес варіння скла, так і якість
виробів. Сам процес приготування сировинних матеріалів та складання шихти зумовлені
вимогами процесу варіння та формування скляних виробів. Тільки якісно приготовлена
шихта забезпечить отримання високої однорідності скла. Порушення однорідності
шихти, а тим самим і скла викликає появу вад, збільшується кількість браку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації "Скло України"
Кто и зачем строит стекольный завод
под Киевом
04.10.2019

В Киевской области будет построен первый в Украине завод по
производству флоат-стекла. Общий объем инвестиций составит €300 млн,
а мощность производства планируется 600 тонн в сутки.
Сегодня в Украине не производится стекло. И экономика Украины полностью
зависит от продукции, которая импортируется из стран Европы и РФ. При этом стекло,
которое импортируется в нашу страну, производится, в том числе, и из украинского
сырья. Такая зависимость от импорта делает дороже себестоимость строительства.
БизнесЦензор собрал факты о будущем проекте и пообщался с инициатором и
руководителем проекта Александром Молякой.
Кто участвует в проекте? Проектом строительства завода по производству
стекла занимается компания "Агромата" вместе с американским техническим
партнёром. "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с
американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству
стекла. Эта фирма из США. Она имеет 30-летний опыт и обладает наиболее
прогрессивными технологиями флоат-ванн (изоляционных ванн – БЦ) и нанесения CVDпокрытий (создание покрытия из газа – БЦ). Они выполняют работы под ключ, которые
включают услуги по техническому проектированию, закупкам и строительству, говорит Моляка. - Кроме того, американская компания является одним из инвесторов
проекта и будет управлять заводом. Но пока я не могу озвучить ее название. У нас
подписано соглашение о неразглашении".
Зачем Украине такой завод? Заказчиком строительства и владельцем активов в
Украине будет украинская компания, то есть это будут прямые инвестиции в нашу
страну, а в при самом строительстве завода будет участвовать 600-700 человек. После
запуска в эксплуатацию на производстве будет задействовано 200 человек. С учетом
обслуживающего персонала, количество рабочих мест составит 300 человек. Как говорит
Александр Моляка, это глобальный проект, который в будущем обеспечит все
потребности Украины в стекле. Кроме того, часть продукции пойдет на экспорт. "Не буду
скрывать, что у нас стоимость квадратного метра стекла будет примерно от $2 за
квадратный метр. Для примера, сегодня в продаже квадратный метр импортного стекла
стоит $4-$5", - говорит Моляка.
Какую продукцию будет выпускать завод? Планируемые мощности завода по
производству стекла составляют 600 т./сутки. По словам Моляки, основной продукцией
завода: будут энергосберегающие стекла всех типов и климата, архитектурное стекло,
стекла для солнечных батарей, самомоющиеся стекла, стекла для бытовой техники,
ультрачистые для электроники, автомобильные, тонированные, ламинированные и
закаленные стекла. "Например, самомоющиеся стекло имеет такой состав, что на нем не
остается пыли и не нужно вызывать альпинистов для мойки стекол в высотках.
Ультрачистые стекла – это сверхчистые стекла, которые применяются в смартфонах.
Будут и автомобильные стекла. Планируются к производству уникальные стекла с
покрытиями, которые по функциональности будут превосходить существующие в мире
аналоги. Понятно, что на данном этапе мы не можем раскрывать технические
подробности - говорит Моляка. По его словам, партнер из США будет не только
управлять заводом, но и участвовать в реализации продукции. "У них много торговых
связей по всему миру и они готовы забирать до 30% продукции завода на экспорт", говорит Моляка.
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Откуда будет сырье для стекла? Основным сырьем для производства стекла
является кварцевый песок. Это примерно 60% от всего необходимого для стекла. Также
используется кальцинированная сода, доломит, полевой шпат и бой стекла. На данный
момент украинское сырье для производства стекла экспортируется в другие страны, а к
нам импортируется уже готовая продукция из него. "Вся сырьевая база находится в
Украине, главный компонент – кварцевый песок – планируется поставлять с
"Новоселовского ГОКа" в Харьковской области. Состав сырья из этого карьера полностью
подходит по составу для нашей технологии производства. На данный момент вопрос
поставки сырья изучен и отработан полностью", - говорит Моляка.
Кто потребители и какие рынки сбыта? Основными потребителями
продукции из стекла является строительная отрасль. И с каждым годом потребность в
стекле возрастает, поскольку все больше применяются новые технологии строительства,
которые требуют больших объемов современных видов стекла. "Потребность Украины в
стекле – колоссальная, но по состоянию на сегодня у нас не производится ни одного
квадратного метра. Большая часть импортного стекла идет в Украину из РФ. Поэтому
сейчас есть реальный шанс сделать свое производство в Украине и не зависеть от других
стран", - рассказывает собеседник БЦ. В тоже время, мощности завода позволят
практически полностью покрыть потребность Украины в стекле и еще некоторую часть
продукции отправлять на экспорт. Согласно предварительным расчетам, экспорт
продукции завода составит не менее 30% общего объема производства.
Где будет строиться завод? Весной 2019 г. в СМИ сообщалось о строительстве
завода по производству стекла в Городне Черниговской области. Об этом заявлял Олег
Семинский (нардеп от СН). В тоже время в конце 2018 года "Укринформ" сообщал о
планах построить аналогичный завод в Киевской области. Будет ли в Украине два
завода? По его словам Александра Молякаи, до октября 2018 года строительство завода
действительно планировалось в Городне Черниговской области, но потом планы
изменились. "Этим занимался один из моих партнеров и соинвесторов проекта Олег
Семинский. Однако участок земли не подходил под строительство по своему
назначению, как и сырье, которое планировалось разрабатывать в карьере в селе
Ваганичи Черниговской области. Согласно исследованиям, проведенными американской
компанией, из предоставленных пяти образцов кварцевого песка, только один подходил
и то не для сверхчистого стекла", - говорит он. Исходя из этого, еще в октябре 2018 года
было принято решение подобрать другой подходящий участок. В итоге инициаторы
проекта утвердили с американскими партнерами новую локацию для строительства
объекта в Киевской области (40 км от Киева). "Там были проведены геология и геодезия,
после которых американцы полностью подтвердили пригодность земельного участка
для строительства стекольного завода и разместили на карте визуальный проект
производства", - объясняет Моляка.
Когда начнется строительство завода? Строительство завода планируется
завершить за 24 месяца. А сама дата начала строительства завода будет определена
после того как на 100% будет сформирован пул участников проекта. По словам Моляки,
на данный момент места для участия еще есть, но переговоры уже ведутся с разными
инвестфондами, в том числе и из Швейцарии. "Мы работаем с разными
инвестиционными фондами, например швейцарскими. И пока места для участия в нашем
проекте еще есть. Поэтому окончательная дата начала строительства завода будет
определена после того, как пул инвесторов будет сформирован на 100%. Наши
американские партнеры уже официально подтвердили свое участие. Есть предложения
от разных потенциальных инвесторов, мы сейчас предметно обсуждаем детали и
условия инвестиций и займов, но есть конфиденциальная составляющая этого процесса,
которую я комментировать, разумеется, не могу", - объясняет бизнесмен.
Каково участие государства на сегодняшний день? "Мы рассматриваем любое
партнерство, которое будет приемлемо для осуществления проекта, так как проект
является стратегически важным для Украины. Конечно, государство должно такие
проекты поддерживать. Я надеюсь в будущем на поддержку и содействие руководства
страны и местных властей, ведь бюджеты и развитие социальных программ в регионе
получат новый импульс и новые возможности. Мы еще не представляли этот проект
правительству, возможно в ближайшее время представим", - рассказывает Моляка.
Читать полностью >>>
© Василий Мельник
По материалам biz.censor.net.ua
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

В Україні почнуть виготовляти eco-friendly
папір з опалого листя
20.09.2019

Український студент готує до запуску лінію з переробки опалого
листя на папір. Про це повідомляють у пресслужбі МОН України, передає
служба новин порталу shotam.info
Уже скоро в Україні може розпочатися виробництво eco-friendly паперу з опалого
листя. Цю технологію запропонував український школяр, а нині студент КНУ ім. Т.
Шевченка Валентин Фречка. За його словами, днями технологія виготовлення паперу з
опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні
і готова до роботи в “масштабних умовах”. “Ми підтвердили ефективність використання
листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке
показало, що папір і справді якісний”, – написав дослідник. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил
более 165 млн кв. м гофроящиков
23.09.2019

Рубежанский картонно-тарный комбинат, с учетом продукции
дочернего Трипольского упаковочного комбината, в январе-августе 2019
года выпустил более 165 млн кв. м гофроящиков.
С начала года комбинаты сохраняли небольшой прирост этого показателя к
аналогичным периодам прошлого года, но по итогам первого полугодия перешли к
небольшому снижению. Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир",
комбинаты за 8 мес. сократили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и
бумага для гофрирования) на 24,7% - до 146,3 тыс. тонн. С учетом производственных
показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном
выражении сократился на 16,6% - до 3 млрд 048 млн грн. РКТК, работающий на рынке
упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и
его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картонаосновы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские
компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. В 2002 году
РКТК приобрел ТУК, где было создано производство гофрокартона и гофроупаковки. В
2018 г. комбинаты выпустили 257,53 млн кв. м гофроящиков, что на 13,6% больше, чем
за 2017 год, а суммарный объем производства вырос на 29,5% - до 5 млрд 613 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Поліграфкомбінат «Україна» скупився в ОАЕ
матеріалом для бланків на €2 млн
02.10.2019

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних
паперів» 19 серпня уклало угоду з компанією «Inte Graph International
FZE» (ОАЕ) про поставку матеріалу на 55,92 млн грн.
До кінця 2020 року в аеропорт «Бориспіль» поставлять 31 тис аркушів якогось
матеріалу для виготовлення бланків документів по 64,80 євро, або 1 804 грн. за аркуш.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». Детальної інформації про нинішнє
замовлення в звіті про укладення договору не оприлюднено. Арабська «Inte Graph
International FZE» на сайті називає себе системним інтегратором у галузі захищеного
друку, захисту від підробок та видачі ідентифікаційних документів. Нагадаємо, посадові
особи Банкнотно-монетного двору НБУ закуповували сировину в Узбекистані,
використовуючи кіпрську компанію-«прокладку». Через це вартість збільшувалася на 84%,
а державі завдано величезні збитки. Як йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва
від 29.07.2019, Нацполіція проводить досудове розслідування у кримінальному
провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Банкнотномонетного двору НБУ «з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб». Чиновники
здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів
США. Розслідування виявило, що впродовж 2014-2018 років посадові особи Банкнотномонетного двору, купуючи в узбецькі «пачоси гребінні бавовняного волокна» для
виробництва банкнотного паперу, користувались послугами кіпрської компанії
Longtrade Enterprises Limsted. Вона при імпорті в Україну та експорті з Узбекистану
завищувала вартість товару на 84%. При чому договір з фірмою був укладений, не
забезпечивши рівні умови для всіх учасників конкурсу та обґрунтованого вибору
переможця. Кіпрська фірма купувала в узбецького ТОВ «INDORAMA KOKAND TEXTILE»
товар по 0,885 доларів США за кілограм, і продавала його НБУ по ціні 1,6550 доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АКУМУЛЯТОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ)

Апеляційний суд підтвердив рішення про введення
процедури санації ПАТ "Веста-Дніпро"
30.09.2019

Центральний апеляційний госпсуд 25 вересня відмовився
задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Веста" (як
правонаступника прав вимоги банку “Форум”).
В результаті суд залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від
17.07.2019, якою в рамках справи №904/1012/14 про визнання банкрутом ПАТ “ВестаДніпро” було задоволено клопотання розпорядника майном та введено процедуру
санації компанії строком на 6 місяців (до 17.01.2020). Згідно з судовими матеріалами,
16.07.2019 відповідне рішення щодо санації було прийняте зборами кредиторів та зборів
комітету кредиторів. Провадження в справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро”
було відкрите ще в 2014 р. 13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив
реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги: ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з
яких 1 млрд грн - четвертої черги); Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн четвертої черги); Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги);
БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги); ВіЕйБі Банку - 95,1 млн
грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги); банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто
черги); Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої черги). Крім того, окремо були внесені до
реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.
Згідно з судовими матеріалами, розпорядник майна повідомляв збори кредиторів та
комітет кредиторів, що до суду першої інстанції подавалися заяви потенційних
інвесторів ТОВ "Абрис Дніпро", АТ "Дніпровський машинобудівний завод", ТОВ "НВП
Дніпромаш", які заявили про намір взяти участь у санації ПАТ "Веста-Дніпро". При цьому
відповідно до інвентаризаційних відомостей майна ПАТ "Веста-Дніпро", 99% майна
товариства перебуває у заставі ВТБ Банку, Укрексімбанку, ВіЕйБі Банку. Засновник групи
“Веста” - Віктор Дзензерський, батько вже екс-нардепа Дениса Дзензерського (був
заступником голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності). У
2011 р. корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в
190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між
групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним
успіхом. Як писав Finbalance, 09.11.2018 Дніпровський апеляційний суд задовольнив
апеляційну скаргу Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м.
Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено
подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі
України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням
заборгованості перед ВТБ Банком. Згідно з судовими матеріалами, Д. Дзензерський був
поручителем по боргам компаній групи “Веста”. Щоправда, влітку 2017 року Д.
Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і
написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук. Відповідно
до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби перебувало зведене
виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих
документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банку
(загалом - 4,16 млрд грн), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8
млн грн). НАБУ і САП звинувачували Д. Дзензерського в поданні недостовірних даних у
декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність
фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність
корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста». Крім того, Генпрокуратура проводила
розслідування щодо невиконання Д. Дзензерським судового рішення про погашення
боргу перед ВТБ Банком, а поліція - за фактом вчинення службовими особами компаній
«Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» (пов’язані з групо Веста) щодо ВТБ Банку
шахрайства в особливо великих розмірах.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Читайте також: Суд затвердив реєстр вимог
кредито-рів ТОВ "Рекуперація свинцю" з групи
"Веста" >>>
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Працівникам заводу "Маяк" умисно не
виплачували зарплатуд
25.09.2019

Китайська сага "Мотор Січі": стратегічний інвестор
чи "лижний інструктор"?
21.09.2019

У ситуації з "Мотор Січчю", що активно обговорюється у
вітчизняних ЗМІ, чомусь абсолютно випала з поля уваги особа
таємничого "китайського інвестора", який може виявитися новим
"лижним інструктором".
Міною уповільненої дії, яка дісталася у спадок Володимиру Зеленському та його
команді від попередньої влади, видається ситуація навколо одного з найбільш
технологічних вітчизняних виробництв, унікального, навіть за світовими стандартами,
підприємства. Ідеться, звісно, про "Мотор Січ". Лідер авіаційного двигунобудування ще з
радянських часів, зважаючи на відомі обставини буремних 90-х років минулого століття,
перейшов у приватні руки свого тодішнього директора В'ячеслава Богуслаєва. Як
"червоний директор" і переконана радянська людина, Богуслаєв більш-менш успішно
керував підприємством завдяки збереженню тісних зв'язків із політичними колами в
Росії та замовленням від її авіаційної галузі, поки остання не отримала у 2014 році цілком
очікуване клеймо країни-агресора. При цьому достатньої уваги розширенню ринків
збуту на підприємстві не приділяли. Ще в 2009 році з'явилася перспектива серйозного
китайського контракту, який був підтриманий на рівні урядів України і Китаю, однак
підписання контракту з боку ПАТ "Мотор Січ" затягнулося, і його реалізація стала
можливою лише після 2014 р. Отже, приватний статус підприємства та специфіка
продукції об'єктивно привертали інтерес як держави, так і суспільства до діяльності
"Мотор Січі" в умовах російської агресії. Періодично спалахували скандали з приводу
поставок країні-агресору комплектуючих і навіть готових двигунів. Адже російська
промисловість щільно "сидить" на виробах запорізьких двигунобудівників. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua

© Ігор Левченко (Центр досліджень
армії, конверсії та роззброєння)

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Перший Київський машинобудівний завод: за довгий час
завод запрацював у дві зміни
19.09.2019

Від Київського чавуноливарного до Першого Київського
машинобудівного (ПКМЗ): шлях у майже півтори сотні літ, що його
пройшов завод, який більшість киян пам'ятають як завод "Більшовик".
Історія цього колись машинобудівного гіганта тягне на історичний роман. За часів
імперії завод, заснований двома чеськими бізнесменами, знав кожен цукрозаводник, бо ж
всі тодішні «цукроварні» працювали на зробленому ним обладнанні. Завод навіть
отримав золоту медаль на престижному ярмарку за свої парові машини. Після революції
він перейшов на випуск броньовиків, не залишаючи свій мирний профіль постачальника
потужностей для цукрових заводів. Це машинобудівне підприємство наче віддзеркалює
всі історію як Російської імперії, радянської України (десятки найменувань мирної та
воєнної продукції, новітня на той час лабораторія електрозварювання тощо), так і нашої
країни періоду Незалежності. Сьогодні у свідомості обивателя «Більшовик» - це ковзанка
та торгівельний центр. І багато хто навіть не здогадується, що зовсім поруч, за
потужними стінами старого заводу навіть зараз, за часів російсько-української війни,
вирує життя. Виготовляється унікальне обладнання, машини та лінії. Про те, як вдалося
зберегти завод та чим сьогодні живе потужне столичне машинобудівельне підприємство
ми поговорили із його очільником Романом Білоскурським. ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» поставить
обладнання для кораблів ВМС Індії
19.09.2019

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» підписало декілька контрактів з
індійським замовником на поставку великого обсягу газотурбінної
техніки. Підписання контрактів відбулося 12 вересня в Делі (Індія).
До номенклатури поставок входять газотурбінні двигуни, редуктори, комплекти
запасних частин. Обладнання призначене для кораблів різного класу, що входять до
складу ВМС Індії. Також контракти, що підписані, передбачають проведення навчання
індійських фахівців з експлуатації газотурбінних установок і надання інженерної
підтримки. За умовами контрактів поставка продукції буде виконуватися партіями.
Перша поставка запланована вже на грудень 2019 року. В цілому реалізація контрактів
передбачається протягом усього наступного 2020 року. Індія є стратегічним партнером
ДП «Зоря»-«Машпроект». Підприємство співпрацює з індійською стороною протягом
кількох десятиліть. Усього на кораблях різного класу ВМС Індії експлуатуються понад
150 газотурбінних двигунів розробки та виробництва ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».
Нагадаємо, 28 січня 2016 року ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» і Міністерство оборони
Республіки Індія підписали Генеральну угоду про співробітництво, якою визначаються
сфера і принципи взаємовідносин сторін на найближчі 10 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
В Україні налагодили серійне виробництво газових двигунів, які
працюють на альтернативному паливі
23.09.2019

Первомайськдизельмаш - одне з найстаріших машинобудівних
підприємств України з більш ніж 140-річною історією. В Первомайську
Миколаївської обл., понад 100 років виробляють двигуни внутрішнього
згоряння.
Завод володіє повним технологічним циклом виробництва двигунів внутрішнього
згоряння, яке ведеться на базі власних конструкторсько-технологічних розробок і
дозволяє виготовляти такі складні деталі двигуна як: колінчастий вал, раму, блок
циліндрів, втулку, кришку робочого циліндра, шатун, поршень, шестерні і т. д., всього
близько 10 тис. деталей. Сьогодні, всупереч усім негараздам Первомайськдизельмаш
традиційно працює в секторі виробництва і постачання енергетичних установок. З
початком кризи в суднобудівній галузі в 90-х роках, завод почав переходити з суднових
енергетичних установок на стаціонарні, а також розпочав розробку двигунів, які будуть
працюють на газі. У 2008 р. вперше в Україні було освоєно виробництво газопоршневих
двигунів і на їх базі когенераційних установок, пристосованих для роботи на
газоподібних видах палива, таких як: нафтовий газ, шахтний газ-метан. У 2015 р. завод
почав виробництво енергетичних установок, які працюють на біогазі, отримуваного в
процесі ферментації відходів переробки сільськогосподарських культур та інших
рослинних і біологічних залишків. Когенераційні установки виробляють як електричну
так і теплову енергію.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Керівництво заводу "Маяк" умисно не виплачувало працівникам
заробітну плату впродовж десяти місяців. Про це йдеться в ухвалі суду,
передаэ служба новин порталу epravda.com.ua
Загальна заборгованість становить понад 11 млн грн. Працівники заводу не
отримували зарплати з грудня 2017 р. по вересень 2018 р. За версією слідства,
керівництво робило це умисно, адже на той час на рахунках заводу кошти були від
держзамовлення з виготовлення зброї та здачі в оренду приміщень. Упродовж цього
періоду керівниками "Маяка" були Олександр Перегудов, Максим Адамович та
Володимир Гаврилов, передає Слідство.Інфо. Працівники заводу організовували акції з
вимогою виплатити зарплату, а також позивалися до суду. Завод "Маяк" входить у
державний концерн "Укроборонпром". На ньому модернізують бронетехніку,
виробляють пристрої спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю.
Зокрема, на замовлення Міноборони завод виготовляє для армії міномети "Молот". У
2016 році міністерство купило 280 таких мінометів по 480 тисяч гривень кожен.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

Українські бренди завойовують нижній
ціновий сегмент побутової техніки
24.09.2019

Національні бренди побутової техніки та електроніки не тільки
нарощують продажі в Україні, але вийшли вже й на зовнішні ринки. Про це
пише журнал НВ на своєму сайті.
У жовтні 2018 року на вітчизняному ТБ крутили ролик про смішного чолов'ягу,
зацикленого на придбанні нового телевізора. Замість компліментів дружині він торочив
про діагоналі, кумедна собачка викликала у нього думки про процесор, а занурюючись у
теплу ванну, він млосним голосом вимовляв назву операційної системи. Ролик,
призначений для національних споживачів, присвятили цифровому телевізору марки
KIVI. Під такою екзотичною і дещо фруктовою назвою продає свої товари вітчизняна
компанія Kindle Vision, що розміщує замовлення у Китаї. Справи у цього виробника йдуть
відмінно: бренд став гравцем №1 у своїй категорії (телепанелей) на українському ринку.
Такі дані НВ озвучили в прес-службі мережі Comfy — одного з найбільших продавців
побутової техніки й електроніки у країні. Аби досягти такого помітного успіху, KIVI
знадобилося всього два роки — бренд з'явився у 2016-му. Євген Руденко, співзасновник
KIVI, пояснив НВ: плануючи випуск своїх пристроїв, його компанія орієнтувалася на дві
технології, які розвивають ринок телевізорів. Перша — це смарт-ТВ, тобто можливість
виходу в інтернет. Друга — HD-роздільна здатність екрану: чим вона вища, тим
емоційніша картинка. "Ми подивилися, що в цьому сегменті крім LG і Samsung — а у них
дорогий продукт — на ринку нічого немає", — розповів Руденко. Продукція KIVI не
тільки отримала дві вищевказані технології, а й була одразу на третину дешевшою за
товари LG і Samsung. Саме за рахунок цього вітчизняний бренд і зміг вибитися у лідери,
обійшовши іменитих суперників. Телевізори KIVI — далеко не єдиний приклад марок
made in Ukraine на вітчизняному ринку електроніки і побутової техніки. У країні успішно
продається ще з десяток місцевих брендів, які переховуються під "імпортними" назвами
і, як правило, розміщують замовлення на виробництво у Китаї. Так, велику і дрібну
побутову техніку роблять Mirta, Saturn і Prime, витяжки — Pyramida, електро- і газові
плити — Greta, обігрівачі — Atlantic і Stinex, вентилятори — Vents. Українці до сегменту
високотехнологічних виробів зі своїми марками найчастіше не лізуть, вважаючи за
краще насичувати національний ринок побутовими приладами. Основний козир такої
продукції — демократична ціна. І він грає: продажі українських марок незмінно
зростають, говорять представники торгових мереж. Наприклад, у відділі побутової
техніки мережі Епіцентр К сьогодні кожен п'ятий проданий товар припадає на
продукцію вітчизняних брендів. Олександр Величко з Епіцентру К розповідає: цьогоріч
мережа продала майже на 11% більше українських товарів, ніж у 2018-му. А в деяких
категоріях місцеві бренди вже стали №1. Так, наприклад, сталося у сегменті кліматичної
техніки, де панує компанія Vents, зареєстрована в Боярці під Києвом і там таки має
виробництво. У Фокстроті — а це мережа-лідер у сфері торгівлі побутовою технікою й
електронікою у країні — частка вітчизняної продукції становить уже 10%. "Ми
спостерігаємо тенденцію до збільшення попиту і прогнозуємо до кінця року надбавку до
12%", — каже Юрій Поліщук, комерційний директор Фокстроту. Торгові мережі також
продають техніку під власними марками, замовляючи товар у Китаї. У Фокстроті це
телевізори Bravis і побутові прилади Delfa. Подібна продукція надходить до покупця без
посередників і дистриб'юторів, що дозволяє тримати невисоку ціну. "Це приваблює
споживачів і утримує стабільне зростання попиту на 1-2% на рік", — зазначає Поліщук.
ільшу частину техніки вітчизняних брендів виробляють аж ніяк не в Україні, а в Китаї та
інших країнах Південно-Східної Азії. Там є високотехнологічне виробництво із
прийнятною вартістю робочої сили, каже Поліщук із Фокстроту, що дає можливість
отримувати конкурентний продукт за доступною ціною. Втім, деякі свої потужності
українці стали розміщувати вже і на батьківщині. Так, компанія KTD Group, що випускає
товари під маркою Saturn, спочатку всю свою продукцію замовляла в Піднебесній. Але з
часом, як розповів засновник KTD Group Олександр Громико, відкрила завод у Каневі, де
тепер робить частину своєї продукції. А чотири роки тому Громико купив ще й
проммайданчик у Черкасах, на якому планує виробляти холодильники. Своє
виробництво в Україні та у компанії Greta, яка збирає на Донбасі (у Дружківці) кухонні
плити. За словами Володимира Нещеретова, заступника гендиректора Greta зі збуту,
вони б і раді повністю замкнути виробництво на батьківщині, але для цього потрібні
суміжні виробництва, яких у країні немає. Тому зараз до 80% комплектування Greta
закуповує за кордоном. Водночас українці примудрилися не тільки завоювати свій
ринок, але і вийти за межі країни. Так, із 200 тис. плит, які Greta виробляє за рік, близько
70 тис. піде — за підсумками 2019-го — у країни Балтії, Польщу, Румунію, Чехію та
Угорщину. Крім того, експорт зростає: у 2016-му Дружківська компанія продавала на
зовнішні ринки лише 26 тис. плит, а торік — 55 тис. Вивозить із країни свою продукцію і
Pyramida: кожна п'ята витяжка бренду йде на ринки Білорусі, Казахстану, Молдови,
Грузії, Росії, Вірменії, Азербайджану та навіть ОАЕ. ...
Читати повністю >>>
© Світлана Угніва
За матеріалами biz.nv.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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Філія «Дельта-лоцман» замовила виробнику з території
«Кузні» три катери за чверть мільярда
25.09.2019

Минобороны получило от США сертификат
на ремонт вертолетов типа "Ми"
26.09.2019

Советник США по вопросам ВПК Украины Дональд Винтер передал
министру обороны Украины Андрею Загороднюку сертификаты, которые
позволят ремонтировать вертолеты типа "Ми".
"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов,
которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса
ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - сказал Загороднюк.
По его словам, также состоялся "плодотворный разговор" о реформе оборонных
госзакупок и о достижении прозрачности закупок. "Не обошли вниманием и вопросы,
связанные с реализацией пилотного проекта закупки вооружения по программе
правительства США "Международные военные продажи", - добавил министр обороны.
Как сообщал ЦТС, ГП "Авиакон" модернизирует противолодочный Ми-14ПЛ для морской
авиации. Капитальный ремонт и модернизация вертолета с бортовым номером "37"
будет завершена до 20 ноября 2019 года. Стоимость ремонта и модернизации составляет
24,163 млн гривен. Напомним, к 2020 году ОАО "Мотор Сич" планирует создать
полностью композитный вертолет. В апреле 2019 года в Укроборонпроме рассказали о
программе создания украинских боевых вертолетов в кооперации с АО "Мотор Сич" и
частными оборонными предприятиями.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Філія «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України»
20 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «УМС Марін» катерів на
264,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовник завантажив у систему проект договору без підписів, печаток, дати і
номера замість самого договору, що є порушенням вимог закону «Про публічні
закупівлі». До кінця 2021 в морпорт Миколаїв на умовах DDP поставлять три лоцманські
катери проекту ВМ22 із річною гарантією: один – за 91,55 млн грн. і два – по 86,23 млн
грн. Катер довжиною 22 м розрахований на 2 членів екіпажу і 7 лоцманів та призначений
для доставки і зняття лоцманів із суден, які замовили лоцманську проводку, лоцманського супроводження на судноплавних шляхах та обстеження стану судноплавних шляхів.
Кожне судно матиме два двигуни Volvo Penta D16-750 із гребними гвинтами, комплект
радіо- та навігаційного обладнання, меблі й техніку в рубці та житловому відсіку тощо.
Загальний термін служби за нормальної експлуатації становить не менше 24 років. Ціна
переможної пропозиції була на 4% нижчою від очікуваної вартості закупівлі. ДочП
«ДГЗІФ «Укрінмаш» ДК «Укрспецекспорт» ДК «Укроборонпром» не допустили до
аукціону. Воно подало 13 травня частину документів пропозиції за підписом директора
Сергія Слюсаренка, але того ж дня його звільнили, а на цю посаду призначили Олега
Калюжного. Держпідприємство подало документи, які підтверджують повноваження
підписувати документи пропозиції, на нового гендиректора, але не на старого. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Конотопський авіазавод ще трохи знизив ціну
російських вертолітних лопатей

Морська охорона замовляє ремонт
двох малих катерів

30.09.2019

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» уклало угоду з ТОВ
«Виробничо-комерційна фірма «Соти» про поставку комплектів лопатей
рульового гвинта для вертольотів на $141 тис, або 4,10 млн грн.
До 5 листопада поставлять два комплекти лопатей рульового гвинта 246-3925-00
першої категорії по $70 800, або 2,05 млн грн. за комплект. У червні-липні 2019 року
«Авіакон» замовляв їх у ТОВ «Авіапрофешинал» по 2,06 млн грн., або $78 009 за курсом та
у ТОВ «Трейд АГ» по $80 400. Це на 10-14% дорожче за нинішню ціну від «ВКФ «Соти». За
даними з відкритих джерел, такі комплекти із трьох лопатей для російських вертольотів
Мі виготовляє державне російське АТ «Московський машинобудівний завод «Вперед». У
вересні 2018 р. «Трейд АГ» продавало їх «Авіакону» на 6-9% дорожче – по $85 200, а в
лютому 2018 р. на 16-19% дорожче – по $93 182. У жовтні 2017 р. їх купували на 6-9%
дорожче – по $85 362, а в серпні 2017 р. навіть трохи дешевше – по $77 657. Отже, ціни
після пікового подорожчання майже на 20% на початку 2018 р., про яке тоді повідомляли
у новині «Наші гроші», повернулися до рівня 2017 р. та пішли вниз. Водночас у листопаді
2018 року Сибірське митне управління замовило в АТ «Вертолітна сервісна компанія»
комплект лопатей рульового гвинта 246-3925-00 за 2,49 млн руб., або $37 205 за курсом
на дату укладення угоди. Це вдвічі дешевше, ніж купує «Авіакон». Створена в 2015 році
«ВКФ «Соти» із Святопетрівського під Києвом належить директору Миколі Богачуку з
Умані на Черкащині. За даними системи «YouControl», одразу після заснування фірми її
співзасновником також був Віталій Данільченко. У 2019 році вона імпортувала з
Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) частини літальних апаратів на 2,5-3,00 млн грн., у
2017 році – на 5,50-6,00 млн грн., у 2016 році – на 2,5-3,00 млн грн. Із 2016 року «ВКФ
«Соти» взяла підрядів «Укроборонпрому» і військових на 38 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Министерство внутренних дел закупит
13 самолетов Ан-178
30.09.2019

МВД в рамках обеспечения авиатехникой структурных ведомств и
служб планирует закупить 14 самолетов семейства Ан, а также легкие
однодвигательные самолеты для санитарной авиации.
"Планируем закупку 13 Ан-178, одного Ан-32П и легких однодвигательных для
санавиации. Наша философия - доступная авиация для любого региона", - сообщил глава
ведомства Арсен Аваков в Twitter. Министр также отметил технические характеристики
украинского пожарного самолета, разработанного на базе Ан-32 - "Ан-32П". "Это Ан-32П!
До 8 тонн воды, экипаж 4 спасателя + 30 десантников. Высота полета - 8300м. Может
работать на высокогорных аэродромах и в жару. Таких в ГСЧС (Государственной службе
чрезвычайных ситуаций) четыре", - уточнил Аваков. Ан-32П - украинский пожарный
самолет разработан на базе Ан-32. Самолет оснащен четырьмя внешними съемными
баками объемом по 2 тыс. л каждый. Сброс огнегасящей жидкости может осуществляться
со всех баков одновременно или поочередно с заданным интервалом. В структуре ГСЧС
Украины действует специальный авиационный отряд, который эксплуатирует самолеты
Ан-32П. Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на госпредприятии
"Антонов", входящем в состав госконцерна "Укроборонпром". В производственной
кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Украина будет строить "москитный флот" –
Министр обороны
24.09.2019

Украина будет строить “москитный флот“, но только на первом
этапе. Об этом рассказал Министр обороны Андрей Загороднюк в
интервью украинской службе BBC.
По словам главы оборонного ведомства, все виды Вооруженных сил Украины
имеют свою стратегию развития. Для флота стратегия сформирована даже лучше, чем
для некоторых других родов войск, и предусматривает несколько последовательных
этапов: Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль. В
рамках этого будет развиваться москитный флот, - заявил министр обороны. В
дальнейшем предусматривается вооружить ВМС Украины и более крупными кораблями:
Корветы нужно строить. Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать,
насколько готовы предприятия, трудно будет это делать. Но такого класса корабли
предусмотрены в нашей стратегии, - отметил Загороднюк. Что же касается крейсера
“Украина“, о необходимости продажи которого недавно высказывался глава
“Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус, то, по мнению, министра обороны, ВСУ
действительно в нем не нуждаются: Касательно крейсера “Украина“ решение было
принято еще до меня, но я его поддерживаю - его надо демилитаризовать. Опять же, моя
позиция базируется на позиции экспертов по флоту.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
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Маріупольський загін морської охорони ДПСУ провів торги за
переговорною процедурою на доковий ремонт чергових двох малих
патрульних катерів проєкту 50030 «Калкан».
Відповідно до інформації сайту закупівель ProZorro, 24 вересня кваліфіковані два
переможця, які очікують прийняття рішення щодо укладання договору на ремонт: ТОВ
«СРЗ» щодо докового ремонту з окремими роботами малого катеру морської охорони пр.
50030 зав №808, за 1 759 999 гривень. ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ» щодо катеру пр.
50030 зав №812, за 1 170 000 грн. Нагадаємо, що у серпні у ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ»
був замовлений ремонт іншого «Калкана» зав. №813 за 1,76 млн, а у березні-квітні були
укладені договори із ТОВ «СРЗ» на поточний ремонт катера пр. 50030 зав. № 811 за 1,426
млн, а з ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» на ремонт п'ятьох
двигунів 457К для цих катерів за 3,6 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
ДПЦК представить багатоцільовий
155 тонний катер
26.09.2019

Дослідно-проектний центр кораблебудування, що входить до
складу ДК «Укроборонпром», на «Зброя та Безпека 2019» презентує
проєкт багатофункціонального катеру «Кайра-150».
В «Укроборонпромі» називають «Кайру» багатоцільовою уніфікованою
платформою. На її базі може бути розроблено сімейство як бойових катерів (патрульних,
протидиверсійних) так версій подвійного призначення (водолазних, санітарних,
пожежних та інших). Водотоннажність катеру – 155 тонн, для порівняння повна
водотоннажність американського «Айленда» – 168 тонн, десантного катера «КентаврЛК» – 47 т, проєкта 58260 «Лань» від ДПЦК - 445 т, а її адаптації від «Кузні на
Рибальському», проєкта РКА «Веспа» – 550 тонн. Швидкість повного ходу – до 27 вузлів,
дальність плавання – 1000 миль. Екіпаж складається з 15 осіб, також у наявності 6
додаткових місць. Автономність – 5 діб.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»
виставлений на продаж
26.09.2019

За
рішенням
Госсуду
Миколаївської
обл.
майно
ПАТ
«Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ) виставлено на продаж. Про
це повідомляє Український мілітарний портал
Майно реалізується двома лотами – нежитлові приміщення та плавальні засоби.
Опис нежитлових приміщень виставлених на продаж: нежитловий об’єкт – цех № 45,
загальною площею 16746,4 кв.м.; нежитловий об’єкт – цех № 17, загальною площею
31878,6 кв.м.; нежитловий об’єкт – цех № 16, загальною площею 47883,6 кв.м.;
нежитловий об’єкт-комплекс складів металу цеху № 21, загальною площею 45333,1 кв.м.;
нежитловий об’єкт – цех № 21, загальною площею 7334,0 кв.м.; нежитловий об’єкт-цех
21, загальною площею 1553,1 кв.м. Окрім них також виставлено на продаж наявне
обладнання у цих цехах та територіях включно з кранами, огорожею, система освітлення
та інше. Початкова ціна – 118 452 249 гривень (4 908 920$). Серед плавальних засобів
реалізується: плавдок; плавцех 3 БМР 618 4 БМРТ 619. Початкова ціна – 32 116 789
гривень (1 330 990$). Аукціон з продажу відбудеться 24 жовтня 2019-го року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
Инвестпроект АСРЗ может
окупиться за 8 лет
01.10.2019

Инвестиционный проект по развитию Азовского судоремонтного
завода, предлагаемый Мариупольской инвестиционной группой,
предусматривает окупаемость в течение 8 лет.
Соучредитель и исполнительный директор ООО МИГ, управляющей АСРЗ, Олег
Иванюшенко в интервью ЦТС рассказал, что в условиях скорого завершения военных
действий, окупаемость могла бы быть обеспечена еще быстрее - в пределах 5-6 лет.
"Срок окупаемости проекта, по нашим совместным наработкам с компанией Rolland
Berger, - 5-6 лет. Однако этот проект финализировался в условиях ожидания скорейшего
завершения военных действий на Донбассе (в 2014-2015 годах - ЦТС). Учитывая, что
ситуация с тех пор изменилась, показатели требуют перерасчета. Предварительно мы
рассчитываем на окупаемость не более, чем через 8 лет. Соответствующая норма
доходности должна быть обеспечена", - рассказал он. Инвестиционный проект, который
МИГ намерен представить широкому кругу инвесторов на инвестиционном форуме в
Мариуполе RE:THINK. Invest in Ukraine 29 октября, представляет из себя наработки в
таких направлениях, как развитие судостроения, судоремонта, перевалки,
сотрудничества с малым бизнесом на базе АСРЗ. …
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

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЛЛРЗ выполнил полный капремонт пассажирского
электровоза ВЛ40У
22.09.2019

Львовский локомотиворемонтный завод (ЧАО "ЛЛРЗ") в сентябре
выпустил из заводского ремонта электровоз ВЛ40у1391-2. Об этом
сообщает служба новостей портала cfts.org.ua
Как пишет ЦТС, ссылаясь на информацию предприятия, был выполнен полный
капитальный ремонт локомотива. Электровоз будет передан для эксплуатации в
локомотивное депо Львов-Запад и будет задействован для пассажирских перевозок
региональным филиалом АО УЗ "Львовская железная дорога". ВЛ40У - пассажирские
электровозы переменного тока, модернизированные из секций грузовых электровозов
ВЛ80Т. Модернизация выполнялась ЛЛРЗ и Запорожским электровозоремонтным
заводом - модернизированные локомотивы этих двух предприятий отличаются по
внешнему виду. Ранее ЦТС писал, что в августе Львовский локомотиворемонтный завод
информировал о ремонте трех электровозов. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
На Крюковском вагонзаводе назначен
новый директор
30.09.2019

Председателем правления - директором ПАО “КВСЗ” с 1 октября
текущего года назначен Максим Крамаренко, занимавший должность
заместителя главы правления - технического директора предприятия.
Согласно публикации КВСЗ в системе раскрытия НКЦБФР, такое решение принял
набсовет общества 27 сентября. Другим своим решение набсовет компании освободил от
должности главы правления-директора Анатолия Шабалу “по собственному желанию в
связи с окончанием срока действия трудового договора (контракта) по выходу на
пенсию”. Шабала возглавлял предприятие с мая 2014 года, а Крамаренко, согласно
публикации, назначен руководителем на срок до 26 апреля 2020 года. Набсовет ПАО
“КВСЗ” также назначил на должность технического директора (и члена правления)
Алексея Гречкина, в течение последних пяти лет работавшего заместителем главного
конструктора и главным конструктором пассажирского моторвагонного подвижного
состава КВСЗ. Как сообщалось ранее, акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный
завод" установили срок выплаты дивидендов по итогам работы в 2018 г. с 18 по 23
октября текущего года. Согласно публикации в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение
принято 24 сентября. Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло
решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели
200,7 млн грн из полученной в 2018 г. чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до
этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались). …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Майже третину вантажних перевезень Укрзалізниці на
теплотязі здійснюють локомотиви GE
02.10.2019

Майже третину перевезень Укрзалізниці в загальному вантажному
русі на теплотязі нині забезпечують 30 локомотивів General Electric. Про
це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Магістральні тепловози ТЕ33АС виробництва GE нині задіяні в перевізному
процесі на стратегічних ділянках Придніпровської, Одеської та Донецької залізниць.
Вони здійснюють перевезення вантажів у напрямку промислових підприємств та
Маріупольського морського порту, а також портів чорноморського регіону. «Ми бачимо
ефективність роботи американських локомотивів на українських коліях. На сьогодні
вони виконують 31% перевезень від загальної роботи у вантажному русі теплотягою на
всій мережі Укрзалізниці, вони мають більший добовий пробіг. Так, у середньому за добу
такий тепловоз проходить 551 км – майже на 26 % більше, порівняно з тепловозами
старого парку, що працюють на наших коліях», - зазначив Євген Кравцов. Він також
додав, що локомотиви GE надійні та економічні. Порівняно з двосекційними тепловозами
2ТЕ10 та 2ТЕ116, які також експлуатує УЗ, у них більший міжремонтний період, на 20%
менші питомі витрати дизельного пального, а також значно менші витрати на технічне
обслуговування. Нагадаємо, УЗ отримала в експлуатацію 30 тепловозів ТЕ33АС в рамках
договору, підписаного з компанією General Electric 23 лютого 2018 року в Києві. Загалом
сьогодні робочий парк Укрзалізниці налічує 230 магістральних вантажних тепловозів.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ
БелАЗ-Холдинг намерен участвовать в тендере на поставку
полувагонов для "Укрзализныци" за средства ЕБРР
02.10.2019

Белорусский производитель транспортного оборудования "БелАЗХолдинг" намерен поучаствовать в конкурсе на поставку полувагонов для
"Укрзализныци" за средства ЕБРР.
"Мы готовимся к участию", - сообщил генеральный директор холдинга Петр
Пархомчик в ответ на уточняющий вопрос о том, собирается ли производитель выходить
на тендер УЗ. Подробностей возможного сотрудничества представитель белорусской
компании озвучивать не стал, сославшись на коммерческую тайну. Вместе с тем,
Пархомчик сообщил, что в этом году "БелАЗ" поставит 20 вагонов-зерновозов частному
заказчику. В следующем году объемы сотрудничества могут существенно вырасти. "По
вагонам в этом году будет поставлена первая партия из 20 вагонов для частного
заказчика. Это все зерновозы. Но обсуждаются и другие вагоны на текущий и 2020 год,
общая цифра - более 1 тыс. единиц", - рассказал он. Как уже сообщал ЦТС, в среду "БелАЗ"
подписал договор на поставку цельнокатаных железнодорожных колес от украинской
компании "Интерпайп". До конца 2019 года Могилевскому вагоностроительному заводу
(входит в состав "БелАЗ-Холдинг") должны быть поставлены 6 тыс. колес, в следующем
году - 20 тыс. По словам топ-менеджера "БелАЗа", Белорусская железная дорога имеет
потребность в 60 тыс. ж/д колес в год. "Всего в пределах республики потребность
составляет 80-100 тыс. колес. При этом мы говорим о спросе на вагоны. Само по себе
колесо никому не нужно, если не нужен вагон", - уточнил Пархомчик. Напомним, в
ноябре 2018 г. ЕБРР и "Укрзализныця" подписали долгосрочное кредитное соглашение о
выделении банком 150 млн долларов на приобретение новых грузовых полувагонов.
Кредит не предусматривает государственных гарантий. В прошлом месяце УЗ наконец
начала соответствующий тендерный процесс.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Близький до смерті: як врятувати
український автопром
19.09.2019

Вітчизняний автопром вмирає, і, якщо не вжити термінових заходів,
скоро накаже довго жити. Видання "Апостроф" з'ясовувало, чи можливо в
принципі відродження автомобілебудівної галузі в Україні.

Українська автомобілебудівна індустрія, яка ще десятиліття тому виробляла до
півмільйона автомобілів на рік, створювала робочі місця і генерувала величезні платежі
в бюджет, через помилки чи шкідництва на державному рівні близька до смерті. Обвал
виробництва автомобілів спостерігався в "лихі 90-е", що відповідало загальному тренду у
вітчизняній економіці. Однак, у 1997 році був прийнятий закон про стимулювання
автомобільного виробництва в країні, що дозволило поліпшити ситуацію в галузі. У
період 1998-2008 років у галузь було інвестовано понад 1 мільярд доларів. Як розповів
нам заступник голови правління корпорації "УкрАВТО" Олег Папашев, завдяки
податковим преференціям для вітчизняних виробників й іншим стимулам, "в період
2000-2008 років загальні обсяги виробництва автомобільної техніки в Україні зросли в
13 разів і становили в 2008 році 425,8 тисяч одиниць". Крім того, країна вийшла на 12-е
місце (по суті, повернула позиції ще радянського 1990 року) в Європі за обсягами
виробництва, а експорт становив 77,4 тисячі одиниць на суму 88,7 мільйони доларів.
Криза за кризою. Однак "щастя" українських автовиробників було недовгим. У
2008 стимули для вітчизняної автомобілебудівної галузі були скасовані у зв'язку зі
вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ). У тому ж 2008 році грянула
світова фінансова криза, в результаті якої стався обвал національної економіки (на 2,2%
в 2008 р. і на 15% в 2009 р.). Крім того, що курс долара до гривні в результаті кризи виріс
майже вдвічі, що, з одного боку, збільшило вартість автомобілів, а з іншого, - знизило
купівельну спроможність населення, банки практично перестали видавати позики на
купівлю авто, побоюючись, що більшість з них стануть безповоротними. "За період 20082012 рр. ринок автотранспортних засобів скоротився вдвічі, а частка національного
виробництва скоротилася з 50% до 11%. Виробництво автомобілів і автобусів скоротилося в 5,5 рази", розповідають нам в Асоціації автовиробників України (Укравтопром).
Останній удар - фактично, "контрольний постріл" у серце автопрому країни – завдав уряд
Яценюка-Гройсмана, який вирішив очистити ЄС від автомобільного мотлоху і перетворити Україну в загальноєвропейське звалище старих автомобілів. Сумнозвісні "євробляхи" не тільки обвалили автопром і повисли каменем на шиї ринку нових авто, а й створили проблеми для української екології на десятиліття. Частка вітчизняних машин на
внутрішньому ринку в 2014 р. становила 28,2%, а в 2018-му - лише 10%, частка
автотранспортних засобів, виготовлених "за технологією повномасштабного
виробництва, скоротилася з 11% в 2014 році до 1,9% в 2018 році". "За підсумками шести
місяців поточного року їхня частка становила 1%", - навели невтішні дані в
Укравтопромі. Якщо говорити про легкові автомобілі, то частка імпорту в цьому сегменті
в останні роки становить близько 90% (в 2019 році вона зросла до 93%). Це й не дивно адже в 2018 році в Україні було вироблено всього 6623 автомобіля. Таким чином,
повномасштабне виробництво легкових автомобілів зупинено. Не працюють ЗАЗ, новий
завод з виробництва легкових автомобілів корпорації "Богдан". Завод "Єврокар" працює
виключно за технологією великовузлового складання. Ненабагато кращий стан і
підприємств, які виробляють вантажівки та автобуси - рівень використання їхніх
виробничих потужностей становить 2-4%". При цьому низка підприємств або
збанкрутували, або перебувають на стадії ліквідації. "Тепер "перемогою" вважається
розміщення на нашій території десятків підприємств із виробництва електричних
кабельних мереж, а по-простому - пучків дротів, перемикачів та іншої
низькотехнологічної продукції з високим рівнем людської праці за давальницькою
схемою", - з сумом зазначають в Укравтопромі. І все це відбувається на тлі зростання
автопрому у сусідів - як у країнах СНД, так і Євросоюзу.
Екологія для обраних. Ще один момент: із 1 січня 2020 року (якщо на той час не
буде внесено змін у законодавство) в Україні посиляться екологічні вимоги до нових
авто - вони повинні будуть відповідати класу Євро-6. В умовах практично повної
відсутності власної продукції на ринку, така вимога стосується, в першу чергу, імпортних
машин. Однак для автомобілів, вироблених у нашій країні, повинні діяти ті самі правила.
"Вони (вітчизняні машини, - "Апостроф") - такі ж учасники ринку, тому для них діють
такі самі вимоги - зараз Євро-5, а з 1 січня - Євро-6", - сказав виданню директор
інформаційно-аналітичної групи "Автоконсалтинг" Олег Омельницький. Зрозуміло,
захист навколишнього середовища важливий, і підвищення екологічних стандартів у
нашій країні, як і в усьому світі, неминуче. Але чомусь в Україну можна ввозити старі
автомашини з екологічним стандартом не тільки Євро-5, а й Євро-4, Євро-3 і навіть Євро2. Тому такі "вільності" сприяють подальшому забрудненню і без того не самого
"свіжого" повітря в українських містах, вони до того ж роблять вітчизняну
автомобілебудівну продукцію ще менш конкурентною.
Повне перезавантаження. Так як же Україні відродити власний автопром? В
Асоціації автовиробників України вважають, що, якщо у влади країни є бажання
займатися цим питанням, вирішувати його слід шляхом "повного перезавантаження
промисловості, зокрема й автомобільної, за принципами Четвертої промислової
революції", що включало б у себе впровадження процесів конкурентного розвитку
технологій і компетенцій, стратегічної співпраці між державними і приватними
економічними агентами "з відповідними довгостроковими зобов'язаннями, як це
робиться в розвинених країнах світу". Лобісти західних автовиробників і користувачі
"євроблях" зрозуміло, що проти. Автомобільний експерт Олександр Швець переконаний,
що український автомобіль буде абсолютно неконкурентним порівняно з іншими, перш
за все світовими брендами: "Як ви думаєте, чи зможемо ми взагалі створити конкурента
для Mercedes? Ми навряд чи зможемо створити автомобіль, конкурентний "китайцям"
або, якщо брати вантажні, - білоруському МАЗу. У нас немає виробництва двигунів,
навіть якісних коліс, а тому все це потрібно буде купувати. А тому виникає питання: а
навіщо це все купувати окремо, якщо можна купити вже готове?". Йому вторить
генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег
Назаренко: "Ми не потягнемо виробництво свого автомобіля. Потрібно забути про
химери за назвою "український автомобіль", - сказав фахівець в коментарі виданню. Той
факт, що десять років тому Україна виробляла півмільйона автомобілів, експерт і лобіст
західних автовиробників ігнорує - набагато простіше допомагати німецькій, білоруській
чи китайській економіці, ніж українській. З такою логікою українську промисловість
можна просто закрити через непотрібність, і все купувати за кордоном. Розраховуючись,
напевно, українськими чорноземами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами apostrophe.ua
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На Житомирщині СБУ припинила діяльність центру з мінімізації
податкових платежів при розмитненні автівок
30.09.2019

Співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональний
центр з мінімізації податкових платежів, який «спеціалізувався» на
розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю.
Виконуючи доручення керівництва держави щодо протидії «тінізації» економіки,
правоохоронці встановили, що група осіб зареєструвала декілька підконтрольних
суб’єктів господарювання-резидентів у Житомирі і Рівному та компаній-нерезидентів – у
офшорних зонах. Реквізити цих компаній ділки використовували під час імпорту
автомобілів із держав ЄС. При цьому за рахунок заниження вартості транспортних
засобів та відповідно зменшення обов’язкових митних платежів до державного бюджету
автівки «дешевшали» фактично вдвічі. За оперативними даними, з початку цього року
через «руки» зловмисників пройшло понад 400 автомобілів (вантажівки, автобуси,
мікроавтобуси, пасажирські автомобілі тощо), завезених в Україну за заниженою митною
вартістю на замовлення «клієнтів». За попередніми оцінками, за цей період бюджет
держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень обов’язкових митних платежів і
зборів. У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели півтора
десятка обшуків у службових приміщеннях Житомирської митниці та її структурних
підрозділах, а також за місцями реєстрації фірм-учасників центру. Під час слідчих дій
вилучено чорнові записи, реєстраційні і бухгалтерські документи, документи митного
оформлення, печатки фірм та оргтехніку, на якій «виготовлялася» документація тощо.
Слідчі Управління СБУ в Житомирській області провадять досудове розслідування у
кримінальному провадженні, в межах якого перевіряється інформація щодо причетності
до протиправної діяльності посадовців митниці. Заходи проводилися під процесуальним
керівництвом прокуратури Житомирської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Вересневий ринок нових легкових авто
зріс на 6 відсотків
01.10.2019

У вересні поточного року в Україні свою першу реєстрацію пройшли
7,2 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє прес-служба
Асоціації автовиробників України «Укравтопром».
Таким чином, у порівнянні з вересневим результатом минулого року попит на
нові машини на українському ринку виріс на 6%, повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішою маркою місяця стала RENAULT, яка покращила свій показник річної
давності на 65 відсотків. У вересні 1153 нових легкових авто цієї марки поповнили
український автопарк. На другому місці TOYOTA, що збільшила свою вересневу
реалізацію в Україні на 15% до 1059 нових машин. Третій рядок рейтингу впевнено
посіла KIA, попит на автомобілі якої підскочив на 43% до 624 шт. Четвертий результат у
HYUNDAI – 477 нових авто і +17% до вересня 2018 р. Замикає лідерську п’ятірку SKODA –
403 машини (+8%). Також в ТОП-10 вересня потрапили: VOLKSWAGEN – 355 шт. (-29%);
NISSAN – 348 шт. (-13%); SUZUKI – 253 шт. (-2%); BMW – 213 шт. (+14%); SEAT – 197 шт.
(+286%). Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на цьому
компактному кросовері у вересні зупинили 550 покупців. Всього, за підсумками трьох
кварталів 2019 року, українці придбали і поставили на облік 61,7 тис. нових легкових
автомобілів, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укравтопром»
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Дилерская сеть Nissan в Украине пополнилась
новым центром
29.09.2019

Дилерская сеть Nissan в Украине пополнилась новым центром –
"АТМ Кропивницкий" (Кропивницкий Кировоградской обл.), который
стал 31-м дилерским центром автобренда в Украине.
Согласно пресс-релизу "Нисан Мотор Украина", новый центр площадью 690 кв. м
соответствует новым дилерским стандартам бренда New Retail Concept. В частности, на
входе расположена конструкция Nissan Drive, где представлена новая модель бренда, в
салоне есть touch screen с персональным конфигуратором, позволяющим на сенсорном
экране выбрать комплектацию, цвет, варианты аксессуаров, посмотреть на автомобиль в
разных проекциях. На территории центра работает станция техобслуживания площадью
320 кв. м с четырьмя подъемниками, боксом автомойки, постом диагностики ходовой
части и электрооборудования, а также с развал-схождением, постом шиномонтажа и
складом запчастей. Открытие центра позволило создать в Кропивницком 25 новых
рабочих мест, персонал прошел необходимое обучение, организованное "Ниссан Мотор
Украина". OOO "Ниссан Мотор Украина"- дочерняя компания японской корпорации
Nissan Motor, начала деятельность в апреле 2005 года и выполняет функцию импортера
и дистрибутора Nissan и Infiniti в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

АвтоКрАЗ відвантажив продукцію
КП НВК «Іскра»
20.09.2019

Науково-виробничий комплекс «Іскра» використовує шасі,
напівпричепи-шасі,
причепи-шасі
для
виготовлення
продукції
спеціального призначення. Про це повідомляє прес-служба АвтоКрАЗ
Казенне підприємство «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» - провідний
розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України.
Двовісний напівпричіп КрАЗ-H251H2 вантажопідйомністю 18 т або двовісний причіпшасі КрАЗ-А181Н2 вантажопідйомністю 13 т використовують для монтажу та
транспортування всіма видами доріг радіолокаційного комплексу 1Л220УК, що
призначений для визначення координат позицій стріляючих мінометів та артилерії
різних калібрів, стартових позицій ракет за одним пострілом (пуском); коригування
роботи артилерії дружніх підрозділів; видачі цілевказівок на автоматичну систему
управління вогнем. Він експлуатується в складі автопоїзда з автомобілем-тягачем КрАЗ
(машина антенно-апаратна) та машини керування на базі автомобільного шасі КрАЗ6322 колісної формули 6?6, що використовується для монтажу установок спеціального
призначення, в тому числі військового устаткування. Може експлуатуватися всіма
видами доріг і бездоріжжям. Переваги радіолокаційного комплексу 1Л220УК — висока
мобільність, функціонування за будь-якої погоди, експлуатація в умовах інтенсивної
радіопротидії, можливість роботи у складі однієї машини апаратної. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АвтоКрАЗ
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НВО «Практика» імпортувала Ford Transit
для військових
26.09.2019

Київська приватна компанія НВО «Практика», у рамках виконання
державного оборонного замовлення з постачання спецмашин для ЗС
України, закупила вантажні фургони Ford Transit.
Зокрема для виконання державного замовлення в інтересах Міністерства оборони
України, НВО «Практика» у червні-липні 2019 року, закупило через польську компанію
Vakker Sp.Z.O.O., кілька вантажних фургонів Ford Transit 2.0 Ecoblue 130km M6 AWD
Ambiente Van 320 L2, виробництва Ford-Werke GmbH, місце збирання – завод Ford у
Коджаелі (Туреччина). Вартість одного фургона Ford Transit склала 52 тисячі доларів.
Нагадаємо, що у грудні минулого року, військові частини фельд’єгерсько-поштового
зв’язку Збройних Сил України отримали спеціальні автомобілі саме на базі цієї моделі.
Також НВО «Практика» у липні придбала в США шасі Ford F550 Super Duty 4x4 Regular Cab
Chassis 6.7L V8 Diesel (246 Kw) 2018 року виробництва за $101 136, для виконання
держзамовлення в інтересах Управління державної охорони (УДО). Зауважимо, що шасі
Ford F550 використовується НВО «Практика» для виробництва бронеавтомобіля Козак-5.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
Рівненський авторемзавод відновить
свою роботу
26.09.2019

Новим клієнтом збиткового підприємства стане Головне управління
ДСНС України у Рівненській області. Про це домовились голова Рівненської
ОДА Віталій Коваль та керівник обласного ГУ ДСНС Сергій Крук.
За словами Віталія Коваля, сьогодні мільйонні борги – це проблема не одного
підприємства чи заводу нашого регіону, особливо в частині невиплати заробітної плати
або неповної завантаженості виробничих потужностей. «Основне завдання сьогодні –
знайти внутрішні резерви області. У ситуації з авторемзаводом ми підключимо різні
територіальні підрозділи, Держлісгосп, ДСНС, облавтодор тощо, аби відновити взаємозв’язки між ними і завантажити підприємство роботою. Адже дотувати такі підприємства
безперспективно. Наше завдання, аби кожне збиткове підприємство області вийшло на
самоокупність і приносило доходи. Неважливо, державне воно чи комунальне. Будь-яка
форма господарювання на Рівненщині має бути прибутковою», - наголосив Віталій
Коваль. У свою чергу керівник ДП «Рівненський авторемзавод» Сергій Лизін зауважив,
що підприємство готове проводити капітальний та поточний ремонт великогабаритних
автомобілів ЗІЛ, ГАЗ, КрАЗ, Урал тощо. Відтак, вже невдовзі новими клієнтами авторемзаводу стануть пожежні автомобілі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vse.rv.ua
Спецбудмаш: підвищення конкурентоспроможності продукції
26.09.2019

Важливу роль для виробництва високоякісних товарів та управління
якістю має контроль якості. Мета системи захисту якості полягає в тому,
щоб захистити споживача від ненавмисного отримання продукції.
На підприємстві діє вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів, що
надходять у виробництво. Контроль якості продукції на підприємстві здійснює відділ
технічного контролю (ВТК). Постійний хімічний аналіз металу, що надходить на
підприємство, дозволяє визначити точний склад сплаву і рівень його відповідності
заявленому стандарту, що підвищує в свою чергу якість готової продукції. Проведення
механічних випробувань таких як ударна в’язкість, межа міцності, межа плинності
покликаних визначити сильні та слабкі сторони металу, що допоможе створювати дійсно
якісну продукцію, виключаючи все, що цьому перешкоджає. ... Відзначимо, на заводі ПрАТ
«Спецбудмаш» був завершений весь комплекс монтажних і пусконалагоджувальних робіт
та введено в експлуатацію новітнє верстатне обладнання тайванської фірми ТМТ.
Надійність даних верстатів, сучасні технології металообробки дозволять випускати
продукцію будь-якого ступеня складності. У комплект поставки увійшли: центр обробки
вертикально фрезерний з ЧПУ серія TLV 850II, токарні верстати з ЧПУ серії ТТВ - 30ВМ…
Читати повністю >>>
За матеріалами Спецбудмаш
На базе КрАЗ-5233НЕ создана лаборатория для исследования
нефтяных и газовых скважин
26.09.2019

Украинские нефтегазовики получили в пользование новую
спецлабораторию для проведения геофизических и гидродинамических
исследований нефтяных и газовых скважин.
Лаборатория для исследования нефтяных и газовых скважин изготовлена на
полноприводном грузовом шасси КрАЗ-5233НЕ и предназначена для выполнения
геофизических и гидродинамических исследований скважин приборами и проведения
ремонтов инструментами, опускаемыми на проволоке. Спецлаборатория смонтирована в
кузове-фургоне с отапливаемым отсеком оператора, вдобавок оснащенным и системой
кондиционирования, и оснащен комплектом съемных барабанов с проволокой для
лебедки, имеющей плавное бесступенчатое регулирование скоростей спуска-подъема
глубинных приборов. Кузов лаборатории на базе КрАЗ-5233НЕ изготовлен из цельных
сендвич-панелей, каркасного типа, соединенных между собой посредством клепки и
сварки, что позволяет успешно выдерживать нагрузки при передвижении по
пересеченной местности. Использование полноприводного шасси позволяет
использовать спецавтомобиль на труднопроходимой местности. …
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Техкомплект»
ТД «Будшляхмаш» представив потужну
автомайстерню на базі КрАЗ
29.09.2019

ТД «Будшляхмаш» представив потужну автомайстерню на базі
вітчизняної вантажівки КрАЗ. Про це пише Національний Промисловий
Портал з посиланням на прес-службу підприємства.
Автомобіль аварійний – ACAM – 78 вітчизняного виробника відправляється до
водоканалу у Донецькій області. Автомобіль змонтований на базі повнопривідного шасі
КрАЗ-63221, колісна формула – 6х6, має 6-ти циліндровий двигун стандарту Євро-5,
потужність якого складає 380 к.с. Аварійна вантажівка призначена для швидкої доставки
робітників і необхідного технологічного обладнання та інструментів до місця аварії,
проведення робіт з ремонту та технічного обслуговування в безпечних умовах. Кузовфургон складається з двох відсіків. Побутовий відсік розрахований на комфортне
перевезення 6-ти робітників, а також додатково обладнаний автономним обігрівачем
Webasto та кнопкою виклику водія. У технологічному відсіку змонтовано: слюсарний
верстат; дизельний генератор потужністю 36,8 кВт (WattStream, Італія); моторний насос
для брудної води: ефективність 120 м3/год. (2000 л/хв.); …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

Укроборонпром оптимізує роботу
власних спецекспортерів

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

01.10.2019

ХТЗ представить оновлену техніку на міжнародному
агрофорумі в Кропивницькому
25.09.2019

Харківський тракторний завод продовжує розвивати лінійку
техніки, що випускається, і планує представити оновлені моделі на
міжнародному агрофорумі в Кропивницькому з 25 по 28 вересня.
Серед своїх новинок харків'яни продемонструють оновлений гусеничний трактор
ХТЗ-181.20-07. Він отримав істотні конструктивно-інженерні оновлення ходової системі,
а також гумовотросові гусениці шириною 645 мм, розширену колію в 1680 мм, посилену
раму і навісну систему, якою комплектуються серійні колісні трактори виробництва ХТЗ.
Конструктори відзначають, що подібного роду трактори є унікальними, тому що
використання гусениці на відміну від коліс дозволяє максимально зберегти грунт. Такий
ефект досягається за рахунок зниження питомого тиску на ґрунт і виключення буксування завдяки збільшеній площі контакту гусениць з поверхнею і рівномірному розподілу
ваги трактора. «Наявність гумовотросової гусениці істотно збільшує можливості
експлуатації подібних тракторів, зокрема дозволяє машинно-тракторним агрегатам
пересуватися по дорогах загального користування», - підкреслив головний інженер з
агротехнологій ТД «ХТЗ». На виставці в Кропивницькому також буде представлено
оновлений трактор ХТЗ-150К-09.172.10, раніше відомий як Т-150К, в новому
облицюванні і з двигуном 180 кінських сил, а також ХТЗ-248К.20 - він отримав нову
сучасну рульову колонку, оновлений інтер'єр кабіни, подовжену задню напівраму, нову
гідравлічну систему з двома насосами на 190 літрів, а також оновлену навісну систему.
Читати повністю >>>
За матеріалами ХТЗ

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Украинские предприятия в 2018 году не смогли обеспечить
армию необходимой техникой
23.09.2019

В 2018 г. в рамках гособоронаказа ряд предприятий не смогли
в полном объеме поставить армии военную технику. Об этом
сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
Речь идет о производителе катеров — заводе «Кузня на Рыбальском», который в
прошлом году принадлежал экс-президенту Петру Порошенко; производителе грузовых
автомобилей ОАО «АвтоКрАЗ», который входит в состав финансово-промышленной
группы олигарха Константина Жеваго, а также о государственные предприятиях:
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, Киевский
и Житомирский бронетанковые заводы. Из-за государственной тайны в Минобороны не
раскрывают, какая именно техника и на какую сумму не была поставлена. «Но из отчета
о выполнении бюджетной программы „Развитие, закупка, модернизация и ремонт
вооружения, военной техники, средств и оборудования“ в 2018 году известно, что из
запланированной закупки 199 ед. новой бронетехники в вооруженные силы поступило
лишь 94 единицы. Из запланированных 974 ед. автотехники различной характеристики,
поставщики сумели передать 676. Три бронированные катера так и не поступили на
службу и прочее», - говорится в сообщении. Всего в 2018 г. по программе модернизации
вооружения вооруженных сил из бюджета потратили 14 миллиардов гривен. До конца
этого года аналогичные расходы достигнут 17 миллиардов.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Ліквідація "Техвоєнсервісу": Чому Загороднюк вирішив
позбутись скандального концерну
24.09.2019

В зв'язку з проведенням реорганізації в Міністерстві оборони
України 23 вересня 2019 року було прийняте рішення припинити
юридичну особу – концерн "Техвоєнсервіс".
Depo.ua спробували розібратись, що це за концерн і чому його раптом вирішили
пустити "під ніж". Отож, Концерн "Техвоєнсервіс" – це державне господарське
об'єднання, засноване у 2005 р. на державній власності і належить до сфери управління
Міністерства оборони України. До складу Концерну входить 21 підприємство, які
розташовані в таких містах, як Житомир, Миколаїв, Київ, Харків, Львів, Одеса, Кам'янецьПодільський, Черкаси, Севастополь, Чернігів, Вінниця, Кропивницький, Хмельницький і
Бережани. Основним видом діяльності підприємства є виготовлення, ремонт і
модернізація автомобільної техніки для потреб Міністерства оборони України. Крім того,
"Техвоєнсервіс" пропонує українським та закордонним компаніям послуги зберігання,
перевалки товарів (вантажів) на складських площах своїх філій в містах Києві, Черкасах,
Львові, Севастополі, Одесі, Кам'янець-Подільському. На жаль, за жодним з видів діяльності концерну не вдалося уникнути скандалів, у тому числі, з корупційною складовою. У
липні 2016 р. Господарський суд міста Києва задовольнив позов військової прокуратури
Черкаського гарнізону Центрального регіону України про стягнення з концерну
"Техвоєнсервіс" штрафних санкцій в розмірі 784 тис. грн за несвоєчасне виконання
договору. Міноборони України з вказаним концерном уклала договір про надання послуг
з технічного обслуговування та капітального ремонту автотранспортних засобів. У
визначений строк концерн не завершив виконання зазначених робіт, у зв'язку з чим
військовою прокуратурою було заявлено позов про стягнення штрафних санкцій за
несвоєчасне виконання договірних зобов'язань, який судом було задоволено в повному
обсязі. Але невиконання контрактних зобов'язань – далеко не єдине, чим запам'ятався
"Техвоєнсервіс". Були й ганебніші справи. Зокрема, 4 лютого 2019 р. за процесуального
керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону було затримано під час
одержання неправомірної вигоди заступника директора філії одного з державних
підприємств "Техвоєнсервісу". Затриманий вимагав від підприємця щомісяця давати
хабар, розміром 15 тисяч гривень за укладення договору зберігання майна між ним та ДП
МОУ, а також сприяння у подальшій безперешкодній господарській діяльності. Очевидно,
новий міністр оборони побачив весь той бардак, який коївся останніми роками в
"Техвоєнсервісі" і вирішив діяти радикально – закрити концерн. Рішення багато в чому
виглядає логічним і затребуваним, однак, викликає певну пересторогу стосовно стилю
управління військовим відомством Андрія Загороднюка. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua

Концерн “Укроборонпром” прагне лібералізувати спецекспорт,
оптимізувати та зробити експортну функцію Укроборонпрому ефективною.
Про це заявив Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.
“Ми виступаємо за лібералізацію спецекспорту. Зараз Україна знаходиться на
переломному етапі: ми все менше продаємо залишків радянської техніки, їхнього
ремонту чи модернізації, і все більше готові давати на міжнародний ринок власні, новітні
розробки", наголосив очільник "Укроборонпрому". Зараз в Україні біля 20 підприємств,
що мають спеціальну експортну ліценцію, 6 з яких у складі Укроборонпрому. "Наша мета
– оптимізувати та зробити експортну функцію Укроборонпрому ефективною. Наразі,
іноді ми маємо ситуацію коли декілька спецекспортерів конкурують за один і той самий
ринок збуту! Така внутрішня конкуренція призводить до зниження ціни, тобто Україна
втрачає валютну виручку. Кількість наших спецексопретрів буде скорочена”, – додав
Айварас Абромавичус. Нагадаємо, що “Укроборонпром” відмінив зміни до статуту
“Укрспецекспорту”, що ставили під загрозу цілісність Концерну. Відповідний наказ
підписав Генеральний директор Державного Концерну “Укроборонпром” Айварас
Абромавичус. Вказаним Наказом затверджується нова редакція статуту Державної
компанії "Укрспецекспорт", що усуває всі ризики та визначає компанію юридичною
особою публічного права. Відзначимо, Генеральний директор Державного концерну
"Укроборонпром" Айварас Абромавичус та Генеральний директор компанії "Baker Tilly
Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит. Компанія стала переможцем
аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" на
електронній платформі Prozorro. "Аудит найбільшого оборонно-промислового
об’єднання України – перший крок його подальшої та незворотної трансформації, аби
оцінити реальний фінансовий стан компанії. А також – до покращення іміджу України на
міжнародній арені, адже найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в
рамках міжнародних корпоративних стандартів", – зазначив Генеральний директор
"Укроборонпрому" Айварас Абромавичус. До 1 листопада Концерн та "Baker Tilly Ukraine"
складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим
консолідованим аудитом Концерну за всю історію його існування. Процес пошуку
аудитора для "Укроборонпрому" тривав з 2017 року і був розблокований влітку 2019-го,
коли Президент України оновив склад Наглядової Ради Концерну. Тендерну комісію з
відбору аудитора очолював особисто Айварас Абромавичус, на той час він був Головою
Наглядової Ради Концерну. У підготовці тендера також брали участь у якості
консультантів фахівці з Незалежного антикорупційного комітету оборони Transparency
International Defence and Security.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

Армія не отримала майже півсотні БТРів:
резонансні деталі розслідування
01.10.2019

Українські військові досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових
бронетранспортерів БТР-4Е через те, що державний завод закупив не ту
сталь. Про це пише 24tv.ua
У 2016 р. Міноборони України замовило у Харківського конструкторського бюро
машинобудування, що входить до складу державного оборонного концерну
"Укроборонпром", пів сотні бронетранспортерів. Спочатку корпуси для них планували
робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Однак
через довгий виробничий ланцюжок ця ідея провалилася. Завод у Лозовій не зміг
виконати своїх зобов’язань з постачання готових корпусів на харківський завод, відтак
останній отримав лише 20 недороблених замість майже пів сотні готових. Тому у грудні
2018 року ХКБМ замовив 33 тони фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше
вже використовували для виготовлення БТРів, в офіційного дилера виробника, польської
фірми Texprotect. У березні її привезли, але військова прийомка (спецпідрозділ
Міноборони, який контролює якість виробництва та ремонту, – 24 канал), її відбраковує
через проблеми з: маркуванням; супровідними документами; хімічним складом сталі,
який не відповідав українським вимогам. Останні містяться в результатах дослідження
профільного Інституту електрозварювання імені Патона. Окрім цього, у 2015 році ХКБМ
замовив Інституту окреме дослідження по різних імпортних сталях. Там встановили,
який саме вміст легуючих елементів (корисних складових на кшталт нікеля та марганця)
і шкідливих домішок (на кшталт сірки та фосфору) має бути в металі, щоб шви БТРа
зварилися нормально, і щоб сталь від термообробки не втратила свої бронеякості. Ці
вимоги навіть вписано в конструкторську документацію. Тому хімічний склад повинен
був обговорюватися з постачальником на старті. Але в договорі по фінській сталі цього
не було, через це завод придбав сталь хоч і якісну, але не ту, котра є оптимальною для
виготовлення БТР-4Е у затвердженому самими конструкторами вигляді. Та замість
визнати і виправити помилку керівництво заводу вирішило вмовити Міноборони
використати вже куплену партію сталі. Зокрема наполягав на цьому директор ХКБМ
Олексій Бабіч, котрий і підписував "неправильний" договір. Бабіч на той час узагалі був
відсторонений концерном через скандал із розслідуванням про масштабну корупцію в
оборонці – він виявився одним із фігурантів. Однак навіть не маючи повноважень на
заводі – він проводив нараду, на котрій переконував працювати саме із фінською сталлю.
В результаті перемовин конструктори і військові вирішили провести нові дослідження і
"відстріл" як цілих шматків купленої сталі, так і надалі зварених швів для того, щоб
вирішити, що робити далі. Але навіть цю перевірку досі не завершили. Цікаво:
Корупційні схеми в "Укроборонпромі": як зараз живуть Гладковські Корупційні схеми в
“Укроборонпромі”: як зараз живуть Гладковські. В інституті Патона різними способами
зварили кілька зразків саме цієї сталі із заниженим вмістом легуючих і перевірили шви
на міцність, знайшовши ділянки з нижчими показниками твердості і надавши своє
резюме: такий метал для корпусів БТРа використовувати можна лише за умов
додаткових робіт – приварювати вздовж усього шва додаткову підкладку із бронесталі.
Це викликало нову хвилю затягування робіт. Завод вважає проблему вирішеною і хоче
ставити підкладки, а прийомка каже, що це не той БТР, який вони замовляли. В
результаті строки поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи. Міністерство
виставило заводу штраф на 82 мільйони гривень за зрив контракту. Завод же хоче
оскаржити штраф у суді і ще судиться із міністерською прийомкою щодо її рішень по
відбракуванню металу. За останньою інформацією, на ХКБМ із запланованих півсотні
машин – наразі зібрана лише чверть, із тих корпусів, котрі спромігся за цей час
виготовити Лозівський завод із українського металу.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Военная прокуратура отсудила для Николаевского
бронетанкового завода 4,2 млн.грн.
02.10.2019

Военная прокуратура Николаевского гарнизона принимает меры по
защите интересов государства в лице государственных предприятий
оборонно-промышленного комплекса Украины.
Так, 30 сентября Хозсуд Киева удовлетворил иск Военной прокуратуры Николаевского гарнизона в интересах государства в лице госконцерна «Укроборонпром» и ГП
«Николаевский бронетанковый завод» к ООО «Укравто Конверсия» о взыскании денежных средств в размере 4,2 млн. грн за невыполнение условий договора поставки в рамках
выполнения государственного оборонного заказа. В суде доказано, что в 2017 г., с целью
выполнения государственного оборонного заказа между ГП «Николаевский бронетанковый завод» и ООО «УкрАвто Конверсия» заключен договор поставки комплектующих,
запчастей, приборов к бронетранспортнои техники. Получив предоплату за поставку
товара в размере 4,2 млн.грн, указанное предприятие, нарушая условия договора, в
определенные сроки указаны изделия не поставило. Как следствие, договор расторгнут,
а предприятие в известность о необходимости возврата уплаченных государственным
предприятием средств. Однако, ООО «УкрАвто Конверсия» долги денежные средства не
вернул. Напомним, ранее Экс-замдиректору Николаевского бронетанкового завода и
предпринимателю полиция предъявила подозрение в хищении 0,8 млн.грн
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
ГБР проводит обыски на Житомирском
бронетанковом заводе
02.10.2019

Правоохранительные органы проводят обыски на территории
Житомирского бронетанкового завода. Как сообщает Житомир.Info,
обыски проходят в рамках уголовного производства.
На территории завода работают спецназовцы, работников туда не пускают.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Военной
прокуратурой Центрального региона Украины проводят на заводе следственные
действия. «Проводятся обыски на основании постановления следственного судьи в
рамках уголовного производства. Работают ГБР, полиция под руководством Военной
прокуратуры Центрального региона Украины», - сообщили в пресс-службе Военной
прокуратуры. Ранее сотрудники СБУ проводили обыски в управлении защиты
экономики Нацполиции в Житомирской области.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Спецтехноекспорт поставив М'янмі
три «Тунгуски» по $1000
22.09.2019

У
червні-липні
2019
р.
український
спецекспортер
«Спецтехноекспорт» поставив до М'янми три зенітні самохідні установки
2С6 «Тунгуска» по 1000 доларів за одиницю.
Згідно з Great Export Import, відслідковує імпортні/експортні операції, ДГЗП
«Спецтехноекспорт» у червні-липні, відвантажив для Управління з питань закупівель
Головного командування армії М'янми три зенітні ракетно-гарматні комплекси 2К22
«Тунгуска», по одній зенітній самохідній установці 2С6 кожен (серійні №№ 0766, 9079 та
9174) за $1000. Нагадаємо, що у квітні цього року була затверджена Угода про військовотехнічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Союз
М’янма. Наразі реалізуються проекти зі спільного виробництва військової техніки,
зокрема налагодження на території М'янми складального виробництва легких танків
ММТ-40, бронетранспортерів БТР-4У та самохідних гаубиць 2С1У.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
Україна закупила в Чехії ще 16 122-ММ
САУ 2С1 «ГВОЗДИКА»
23.09.2019

ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у липні цього року закупила в чеської
компанії Excalibur Army Spol.S.R.O. партію САУ 2С1 «Гвоздика». Про це
повідомляє Defense Express, посилаючись на ресурс 52wmb.com.
Згідно з інформацією, державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та
інвестиційна фірма «Укрінмаш» придбала в Чехії 16 одиниць (бувших у використанні)
122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика». Загальна вартість бойової
техніки склала 1,56 млн доларів (тобто приблизно 98 тис. доларів за одиницю – прим.
ДЕ). Нагадаємо, відповідно до даних, що були оприлюднені на офіційному сайті «Реєстру
звичайних озброєнь ООН» (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), у
минулому році Україна придбала у Чехії 40 одиниць 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
Україна купила болгарські МТ-ЛБ для
обладнання у медичні
24.09.2019

Для виробництва броньованих медичних машин, Україна, через ДП
СЗТФ «Прогрес», придбала у липні 2019 року партію з десяти вживаних
індійських МТ-ЛБ, що були вироблені у Болгарії.
Так, згідно з даними відкритої бази дані імпорту/експорту Great Export Import,
український спецекспортер – Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС», для виробництва броньованих медичних машин закупила
десять МТ-ЛБ болгарського виробництва, трохи більше ніж по $13 000 за одиницю.
Виробництво медичних МТ-ЛБ-С у рамках державного оборонного замовлення у 20152019 роках здійснювалось приватною Науково-виробнича компанією «ВК Система».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
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Стало известно, у кого Украина закупает
артиллерийские системы
24.09.2019

Несмотря на заявления о скором наступлении мира на Донбассе,
Министерство обороны Украины продолжает закупки оружия как у
отечественных производителей, так и за рубежом.
Ведь вполне очевидно, что даже если завершится «горячая» фаза войны на
Донбассе, потенциальные угрозы со стороны северного соседа останутся. Поставки, как и
ранее, идут почти исключительно из Восточной Европы и практически в режиме «нонстоп», но сведения о них, по вполне понятным причинам, попадают в открытую печать
очень редко. Так, например, кое-какую информацию можно получить со страниц сайта
Great Export Impor, который отслеживает импортно-экспортные операции разных стран
и выкладывает их с опозданием в несколько месяцев. Судя по информации с этого сайта,
в июле 2019-го украинские компании осуществили как минимум две крупные покупки.
Государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила из Болгарии партию
боеприпасов для зенитных самоходных установок 2С6 «Тунгуска» (75 тысяч осколочнофугасных и осколочно-трассирующих снарядов) и 60 тысяч выстрелов ВОГ-25П для 40мм подствольных гранатометов ГП-25/ГП-30. Как указывается в сопроводительных
документах, все боеприпасы произведены в 2015-м. Такие достаточно крупные объемы
поставок (и это только по одному месяцу) могут свидетельствовать, например, о том, что
нашему военпрому - не без помощи белорусских специалистов - все-таки удалось
поставить в строй ЗСУ «Тунгуска». Если эта информация правдива, то можно говорить о
серьезном усилении нашей войсковой ПВО. Ранее ее основу составляли ЗРК ближнего
действия «Стрела-10». Попытки поставить в строй ЗСУ-23-4 «Шилка» в целом оказались
провальными - сложно говорить о какой-то насыщенности первой линии при наличии в
боевом составе всего 20-25 установок. А вот «Тунгуски», которых на начало войны на
Донбассе было около ста единиц, могут довольно мощно усилить ПВО, ведь это все еще
достаточно современные и эффективные машины. Второе сообщение не менее інтересное. Согласно документам, в июле государственная хозрасчетная внешнеторговая и
инвестиционная фирма «Укринмаш» закупила у чешской компании EXCALIBUR ARMY
spol. s.r.o. шестнадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и два комплекта
артиллерийской части САУ для использования в качестве доноров для ремонта. Так что
продолжается практика закупки крупнокалиберных артиллерийских систем за рубежом.
В 2018-м из Чехии уже прибыли 40 САУ 2С1. После небольшой модернизации на
«Шепетовском ремонтном заводе», которое заключалось, прежде всего, в установке
современной радиостанции отечественного производства и систем спутниковой
навигации, машины отправили в войска. Были сведения, что как минимум часть
установок передали в распоряжение Национальной гвардии Украины. И вот теперь
новая партия. В 1992-м Украине досталось 563 единиц САУ «Гвоздика», однако на 2014-й
из-за износа матчасти и продажи за рубеж можно было говорить о наличии лишь 300
установок, из которых 159 уже находились на базах хранения - в 2013-м в рамках
программы разоружения армии их сняли с вооружения. Кстати, в ходе боев на Донбассе
этот факт сыграл крайне положительную роль: большинство САУ вернули в строй с
минимальными усилиями и в кратчайшие сроки. Потери этих установок на востоке были
минимальные, так как в фазе активных боевых действий летом 2014-го их практически
не использовали. Между тем, к потерям следует прибавить как минимум двенадцать САУ
36-й отдельной бригады береговой обороны, которые были захвачены россиянами при
аннексии Крыма (с большой долей вероятности они были переданы незаконным
вооруженным формированиям на Донбассе). …
Читать полностью >>>
© Михаил Жирохов, военный эксперт
По материалам sprotyv.info
БАРС-8ММ невдовзі надійде до
Збройних Сил України
25.09.2019

В рамках виконання Державного оборонного замовлення, в одній з
частин ЗСУ відбулися приймально-здавальні випробування мобільних
мінометних установок «БАРС-8ММК» 4909 120А».
Протягом випробувань перевірені основні тактико-технічні характеристики нової
техніки та проведені стрільбові випробування мінометних установок. У виробництві
«БАРС-8ММК» використовуються як вітчизняні комплектуючі, так і складові, що їх
виробляють у країнах НАТО. Мобільна мінометна установка «Барс-8ММК» – це сучасна
артилерійська система, яка дозволяє вражати різі за типом цілі без безпосереднього
контакту з супротивником. Основною складовою комплексу «БАРС-8ММК» є
автоматизована мінометна система калібру 120 мм, яка складається з системи
автоматичного розгортання-згортання та автоматизованої системи керування вогнем,
що забезпечує наведення міномету, відображення обстановки на електронній карті,
підготовку вирахуваних в автоматичному режимі даних для стрільби, ураження цілей,
коригування вогню і контроль ефективності стрільби. Нагадаємо, що бронеавтомобіль
«БАРС-8» був розроблений черкаським «Богдан Моторс» відповідно до стандартів
світових аналогів з урахуванням вимог ЗСУ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
Гармату корабля «Григорій Куроп’ятников»
відремонтують в Одесі
27.09.2019

Одеське державне підприємство «Науково-дослідний інститут
«Шторм» перемогло у тендері на ремонт артилерійської установки АК176 для «Григорія Куроп’ятникова» (BG 50).
Пропозиція НДІ «Шторм» виявилась найбільш дешевою під час електронних
торгів щодо ремонту артустановки корабля морської охорони. НДІ «Шторм» запропонувало виконати ремонтні роботи за 2 470 000 грн, що на 10 000 грн дешевше ніж ТОВ
«Магістраль-Юг», яке у лютому виграло тендер на ремонт артилерійських установок ПТ76Б трьох кораблів морської охорони проєкту 1204 «Шмель» (Джміль). Тендер на ремонт
артилерійської установки АК-176«Григорія Куроп’ятникова» (BG 50) оголошено 11
вересня. Період проведення ремонту з 01 жовтня по 10 грудня 2019 р. Перелік робіт
передбачає демонтаж систем та агрегатів, їх дефектування, ремонт або заміну не справних вузлів, деталей та складових частин. Крім того передбачається відновлення лакофарбового покриття, маркування та надписів на башті та приладах. Нагадаємо, що прикордонний корабель 2-го рангу «Григорій Куроп’ятников» (BG 50) став на доковий ремонт 6
червня, 20 серпня 2019 року був спущений на воду після закінчення тримісячних
докових ремонтних робіт. 19 вересня 2019-го року стало відомо про завершення всіх
робіт спеціалістами судноремонтного підприємства «ПСК Сервіс» та вихід на службу
корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молния».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
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Вашингтон схвалив продаж Україні
нової партії Javelin



02.10.2019

Держдепартамент США схвалив продаж Україні нової партії
протитанкової зброї Javelin на суму $39 млн. Про це повідомляє
Bloomberg з посиланням на трьох офіційних осіб, обізнаних про це рішення.
Зазначається також, що угоду про це неофіційно підписав Конгрес США. За
інформацією Bloomberg, цей продаж не входить у заплановану військову допомогу
Україні на суму у 250 мільйонів доларів. У серпні тимчасовий повірений у справах США в
Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом
про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. Наприкінці
2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про
продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.
1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних
комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів
доларів. Як відомо, FGM-148 «Джавелін» (англ. FGM-148 Javelin- «дротик») - переносний
протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств
Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому
властивий принцип «вистрілив-забув» - оператор ракетного комплексу не має
супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ



С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ФАО призначила нового координатора
програм в Україні
26.09.2019

Мара Лопес, громадянка Португалії, нещодавно представлена на
посаді нового координатора програм ФАО в Україні. Вона замінила на цій
посаді Хушніда Саттарова, який працював тут протягом останнього року.
Мара вивчала міжнародні відносини та здобула два ступені магістра — в галузі
управління сталого розвитку та в галузі політичних і міжнародних наук. З 2012 року вона
працювала над розвитком та стабілізацією громад з різними неурядовими організаціями
в Гвінеї-Біссау, з Організацією Об’єднаних Націй у Центральноафриканській Республіці та
у Південному Судані. Вона приєдналася до ФАО у Південному Судані в березні 2018 р. та
працювала там як фахівець з виконання програм, заступник координатора реагування на
надзвичайні ситуації, керівник підрозділу підтримки польових офісів. Мара має широкий
досвід роботи в галузі сільського господарства та соцзахисту, зокрема в підтримці
економічного відновлення постраждалого від кризи населення ..
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com

ЗСУ закуповують для снайперів
вітчизняні набої .308 Win

Порушення на мільярд : Рахункова палата про
результати аудиту держпідтримки АПК

28.09.2019

Збройні Сили України для оснащення снайперів, які озброєні
новими вітчизняними гвинтівками почали закуповувати й вітчизняні
набої .308 Winchester (7,62 мм НАТО).
"З цього року почали поставляти боєприпаси виробництва України. Зокрема,
заводу «Зброяр». Вони пройшли випробування патрона в 308-му калібрі – й їх почали
закуповувати", - повідомив начальник снайперської служби ЗСУ в інтерв'ю АрміяInform.
Наразі снайперам постачають вітчизняні снайперські гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10) у
калібрі .308 Win, а також американські SAVAGE і BARRETT у більших калібрах (.338 LM та
.50 BMG). Посадовець також зауважив, що переоснащенню української армії новою
зброєю значно заважає застаріла «паперова» система, тобто тривалі бюрократичні
процедури. Відзначимо, що незважаючи на зазначені проблеми, на сьогодні Сили
спеціальних операцій, вже повністю позбулися радянських снайперських гвинтівок, які
на 100 відсотків замінено сучасними зразками українського та іноземного виробництва.
Також нещодавно велику партію набоїв .338 Lapua Magnum (8,6-70 мм) та .308 Winchester
(7,62-51 мм), Збройним Силам України передала у якості допомоги корпорація «Roshen»,
яка раніше закупила для ЗСУ кілька сотен сучасних снайперських гвинтівок.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Справу щодо завдання збитків ДП «Укркосмос»
скеровано до суду
26.09.2019

Розслідування факту завдання $8,245 млн збитків ДП «Укркосмос»
закінчено. 26 вересня обвинувальний акт стосовно двох осіб скеровано до
Вищого антикорупційного суду для розгляду справи по суті.
У вчиненні злочину обвинувачують: колишнього директора ДП «Укркосмос» (ч.2
ст.364 ККУ); колишнього позаштатного радника генерального директора Національного
космічного агентства України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 ККУ). Як
становило слідство, вказані особи упродовж 2011-2017 років організували схему, за якою
якою вивели за кордон та легалізували $8,245 млн із кредиту в $292,4 млн, наданого
Канадським експортним агентством під гарантії уряду України для виготовлення та
запуску першого українського геостаціонарного телекомунікаційного супутника. Через
дії обвинувачених зірвано запуск супутника «Либідь» як однієї зі складових побудови
Національної супутникової системи зв’язку. Водночас, уряд змушений сплачувати за
кредитом, наданим держпідприємству. Наразі ці витрати уряду вже становлять ≈ 6 млрд
грн. Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з серпня
2016 р. У грудні 2018 року повідомили про підозру колишньому позаштатному раднику
гендиректора Національного космічного агентства України та його довіреній особі, у
січні 2019 р. - колишньому керівнику ДП «Укркосмос». 13 лютого 2019 року НАБУ та САП
повідомили підозрюваним про завершення досудового розслідування та відкрили
стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
Українським приватним компаніям дозволили
запускати ракети у космос
02.10.2019

Приватним компаніям в Україні дозволили вести космічну
діяльність, наприклад запускати ракети в космос. Про це йдеться у
новому законі, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні.
Законопроєкт з техніко-юридичними поправками підтримали 270 народних
депутатів. Він вводить статус авторизований економічний оператор (АЕО). Підприємство
зі статусом АЕО отримує низку переваг, зокрема загальну фінансову гарантію, самостійне
накладення пломб спеціального типу, спрощене декларування, випуск за місцем
розташування тощо. "Статус АЕО підтверджує вищий ступінь довіри митниці до
підприємства і, як наслідок, дає можливість застосовувати перелік спеціальних спрощень
і користуватися перевагами при здійсненні митних формальностей щодо товарів, які
переміщуються такими підприємствами", – сказано в пояснювальній записці. Раніше в
Україні діяльність, пов'язану з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракетносіїв, не могли виконувати приватні компанії. Згідно із законодавством, це могли
виконувати лише державні компанії. При цьому Україна перебуває в так званому клубі
семи держав, що володіють повним циклом розробки, випробувань, запуску та
експлуатації космічних засобів. Це означає, що наша країна має ресурси і потенціал для
виробництва власної аерокосмічної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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За даними аудиту Рахункової палати, у 2018 році чотири пов’язані
між собою підприємства отримали майже 40% загального обсягу
державної підтримки АПК, виділеної за двома бюджетними програмами.
"Минулого року майже 40 відс. загального обсягу державної підтримки АПК,
виділені за двома бюджетними програмами, отримали чотири пов’язані між собою
підприємства. Про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому
комплексу. Відповідальний за проведення аудиту - член Рахункової палати Віктор
Богун", - ідеться в повідомленні Рахункової палати. Перевірка стосувалася 2,8 млрд грн,
які у 2018 р. Мінагрополітики використало за двома бюджетними програмами – держпідтримки галузі тваринництва (2,4 млрд грн) та розвитку хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляду за ними (0,4 млрд грн). Під час
аудиту встановлено, що торік державною підтримкою за цими двома програмами
загалом скористалися понад 1,7 тис. суб’єктів господарювання у сільському господарстві,
тобто менше 4% від їх загальної кількості. Виявлено, що "Мінагрополітики через
недосконалі існуючі механізми надання державної підтримки виділив майже 1 млрд грн
окремим суб’єктам господарювання, зі статусом юридичної особи, які є пов’язані між
собою особами (у розумінні вимог податкового законодавства)". А це - майже 40%
загального обсягу держпідтримки за двома вищевказаними програмами та понад 70%
від обсягу держпідтримки тваринництва, наданої за напрямом "Часткове відшкодування
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів,
підприємств з переробки сільськогосподарської продукції". Водночас, нагадали в
Рахунковій палаті, Закон «Про державну підтримку сільського господарства України»
передбачає, що з 1 січня 2018 р. одному сільськогосподарському товаровиробнику раз на
рік може надаватись не більш як 150 млн грн дотації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У Мінагрополітики відбувається серія нарад щодо діяльності
підвідомчих державних підприємств
04.10.2019

В Мінагрополітики проведено наради з питань діяльності та
фінансового стану акціонерних товариств та державних підприємств, які
належать до сфери управління міністерства.
Наради відбулися за участі: виконуючого обов’язки директора ДП «Артемсіль» В.
Меткого; голови ліквідаційної комісії державного концерну спиртової та лікерогорілчаної промисловості І. Ільчишина; виконуючого обов’язки директора державного
пiдприємства спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi «Укрспирт» Ю. Лучечка;
голови правління ПАТ «Аграрний фонд» А. Радченка; голови Правління АТ «ДПЗКУ» І.
Марченко; виконуючого обов’язки директора ДП «Спецагро» А. Кальчука; генерального
директора ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» Ю. Курінного; виконуючого обов’язки
директора ДП «Конярство України» В. Недосвіти; заступника директора ДП «Державний
центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» О. Сєдова;
виконуючого обов’язки директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і
садивного матеріалу» Ю.Заставного; виконуючого обов’язки директора ДП «Державний
центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» О. Капустінського. На
нараді не з'явилися: директор ДП «Укрліктрави» А. Власенко; виконуючого обов’язки
директора ДП «Агроспецсервіс» Ю. Шевчук; арбітражний керуючий ДАК «Хліб України»
Лахненко Є. Під час наради було обговорено поточний стан справ товариств і
підприємств, очікувані результати роботи за підсумками року та проблемні питання, які
потребують прийняття рішення на відповідних рівнях. Крім того, було зосереджено
увагу на необхідності негайної підготовки фінансових та правовстановлюючих
документів, необхідних для оформлення передачі справ до новоствореного Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідні наради
відбуватимуться на регулярній основі щочетверга. Відзначимо, Міністр розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та учасники
зернового ринку підписали Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 20192020 маркетинговий рік. Відповідно до підписаного документу, Мінекономіки, а також
представники Американської торговельної палати в Україні, Української зернової
асоціації, Європейської Бізнес Асоціації, Міжнародної Асоціації торгівлі зерном та
кормами (GAFTA), громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум», Асоціації
фермерів та приватних землевласників України, громадської спілки «Борошномели
України», об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром»,
Всеукраїнської асоціації пекарів домовились про подальшу співпрацю з метою
забезпечення продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень.
«Агросектор – один із флагманів розвитку української економіки. У пріоритетах
Міністерства – відкриття прозорого обігу землі, підвищення продуктивності праці
українців, забезпечення продовольчої безпеки, підвищення захисту прав споживачів, а
також належний розвиток українського села. Всі зміни та реформи, що відбуватимуться в
агропромисловості мають відповідати цим головним завданням та цілям», - підкреслив
Тимофій Милованов. Слід зазначити, що підписання такого Меморандуму відбувається
вже дев'ятий рік поспіль, проте цього року документ підписано без додатку та
завчасного затвердження граничної чисельності експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінагрополітики

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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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОСЛИННИЦТВО

Компанія "Західний Буг" купує в AgroGeneration
підприємство "Вінал Агро" - ЗМІ

Компанія "Лікарські трави Запоріжжя", планує збільшити площі
під лікарськими рослинами до 100 га

24.09.2019

Компанія "Західний Буг" купує підприємство "Вінал Агро"
(Львівська область), яке входить до складу AgroGeneration. Про це
повідомляє служба новин порталу proagro.com.ua
Земельний банк підприємства становить близько 11 тис. га. Сума операції (земля
+ активи) коливається в діапазоні $11-13 млн. Зазнчається, що сторони погодили умови
угоди і AgroGeneration вже отримала завдаток. У найближчі півроку підприємство
повністю перейде під контроль "Західна Бугу". "AgroGeneration продовжує збиральну
компанію 2018/19 МР і посівну кампанію 2019/20 МР на підприємстві "Вінал Агро", що
підтверджує факт того, що "Вінал Агро" знаходиться в складі AgroGeneration", прокоментував віце-президент AgroGeneration Сергій Булавін. У компанії "Західний Буг"
не прокоментували інформацію, однак підтвердили, що стратегією передбачено
розширення земельного банку. Нагадаємо, що "Західний Буг" поповнив земельний банк у
Львівській області на 1,7 тис. га до 52,7 тис. га, купивши підприємство "Гаї Галичини".
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
АМКУ согласовал решение Данильченко и
Кормышкина о разделении активов
28.09.2019

АМКУ согласовал решение Ростислава Данильченко и Юрия
Кормышкина о разделении активов, которые входят в группу компаний
"Южная аграрно-экспортная компания" (ЮAЭK, Николаев).
"30 августа Антимонопольный комитет Украины одобрил наше с Ростиславом
(Данильченко – ИФ) решение о разделении активов, которые входят в группу компаний
ЮАЭК. Я остаюсь единственным собственником группы компаний, весь перечень
предприятий, которые войдут в сферу влияния, мы озвучим позже. Теперь у нас в
обработке 50 тыс. га земли и 200 тыс. тонн единовременного элеваторного хранения,
часть активов в маслоэкстракционном заводе", - написал генеральный директор группы
компаний ЮАЭК Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook. Он уточнил, что 25
сентября был подписан последний документ. ООО СП "Южная Аграрно-Экспортная
Компания" осталась в собственности Кормышкина. Как сообщалось, совладельцы
группы компаний ЮАЭК в августе 2019 года озвучили планы о разделении бизнеса
между собой. Группа ЮАЭК занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных
культур; разведением крупного рогатого скота; выращиванием семян; производством
пеллет из соломы; предоставляет в аренду сельскохозяйственную технику. Общая
площадь земель группы до разделения бизнеса оставляла – около 70 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Кернел" завершила 2019 финансовый год
с чистой прибылью $179 млн
30.09.2019

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных
групп, завершил 2019 фингод (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) с чистой
прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ.
Согласно годовому отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA
(Люксембург), ее выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на
55%, до $346 млн. Валовая прибыль "Кернел" в 2019 ФГ увеличилась в 2,2 раза - до $348
млн, операционная – в 1,9 раза, до $269 млн. Чистый долг компании по итогам 2019 ФГ
вырос на 11% - до $694 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2 (в 2018 ФГ
этот показатель равнялся 2,8). Совет директоров "Кернела" по итогам 2019 ФГ
рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию.
"Сбор урожая подсолнечника в Украине в 2020 ФГ ожидается на уровне 15,2 млн тонн,
практически на уровне 2019 ФГ. В то же время цены на подсолнечное масло в настоящее
время выше, чем в прошлом году. Это создает импульс к повышению прибыльности
благодаря рекордным 3,3 млн тонн семян подсолнечника, которые будут переработаны
в 2020 году", - цитируется в отчете председатель совета директоров Андрей Веревский.
По его словам, в планах "Кернела" - экспортировать 8 млн тонн зерна из Украины в 2020
ФГ, 7 млн из них пройдут через собственные терминалы компании. Кроме того,
планируется увеличить закупку зерновых и масличных культур на переработку и
экспорт на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода - до 8,4 млн
тонн. Веревский отметил, что капитальные затраты в рамках стратегии 2021 года
достигнут максимума в 2020 ФГ. При этом $300 млн будут направлены на покрытие
потребностей как в расширении, так и в обслуживании, поскольку часть первоначально
запланированных капитальных затрат на 2019 ФГ была перенесена на 2020 ФГ. "Кернел"
планирует ввести в эксплуатацию завод по переработке масличных в Западной Украине,
оснащенный теплоэлектростанцией стоимостью $180 млн весной 2021 г. Станции по
производству экологически чистой энергии стоимостью $150 млн будут введены в
эксплуатацию весной 2020 г. и весной 2021 г. В то же время второй этап экспортного
терминала в порту "Черноморск" (Одесская обл.) стоимостью $127 млн почти готов, его
запуск запланирован на начало 2020 г. Ожидается, что запуск второй очереди добавит 4
млн тонн к годовой мощности по переработке зерна. "Ожидается, что реформа рынка
сельхозземель будет осуществлена в ближайшее время, в результате чего с/х земли
могут стать свободно торгуемыми в Украине, хотя точные условия еще не известны.
Полагаем, что широкая и либеральная реформа сельскохозяйственных угодий должна
раскрыть весь потенциал украинского сельского хозяйства, способствующего
экономическому развитию страны. Очевидно, что благодаря более чем 500 тыс. га
обрабатываемых земель "Кернел" имеет все шансы стать активным участником рынка
с/х земель, используя многочисленные источники капитала по требованию", - отметил
Веревский. "Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного
масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из
региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная
структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах:
производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство;
экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на
элеваторах и портовых терминалах. Акции компании торгуются на Варшавской
фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD
является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва),
бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження"
Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Читайте также: Компания Кернел получит
$15 млн кредита от Черноморского банка
торговли и развития >>>

01.10.2019

Відомий на українському ринку виробник рослинної лікарської
сировини, компанія "Лікарські трави Запоріжжя", планує у 2020 р. збільшити
площі під лікарськими рослинами до 100 га.
Як повідомляє керівник компанії - Василь Тютюник, за останні декілька років
значно зріс попит на фітосировину українського походження, що створює дефіцит на
ринку. Ми також активно працюємо з дикорослою сировинуою, раніше нею можна було
підстраховуватися, однак і її не вистачає для задоволення всіх потреб, - каже пан Василь.
Наразі триває пошук фермерів, що підтримають ініціативу, адже вирощування
лікарських рослин є набагато рентабельнішим за вирощування тих же зернових. Також,
розробляється план створення заготівельних пунктів. Працюючи на зборі дикорослих
рослин, можна отримати гарну заробітну плату, - повідомляє пан Тютюник, вже є ряд
фермерів та заготівельників, які через нашу громадську організацію, отримали всі
необхідні знання та приступили до роботи. Для довідки: компанія Лікарські трави
Запоріжжя заснована у 2011 році та займається вирощуванням лікарських рослин,
виробництвом фіточаїв та обладнанням для вирощування трав. Компанія також активно
консультує фермерів та залучає їх до вирощування фітосировини. Маючи багаторічний
досвід роботи, ми знаємо наскільки важлива якість продукції, тому робимо все для того,
щоб максимально задовольнити потреби наших клієнтів. У дикорослому вигляді
заготовлюється близько 100 культур. У цьому нам допомагають наші постійні партнери заготівельники лікарської сировини і фермери, які вирощують трави на ділянках своїх
господарств. Всі знаходяться в екологічно чистих регіонах України по різні боки Дніпра.
Дотримуючись якості продукції, ми вимагаємо від своїх постачальників відповідності
сировини нормативним документам за всіма показниками. Нашими клієнтами є як
великі, так і дрібні фармацевтичні компанії України, фітоцентри, магазини, інтернетмагазини. Крім того, в 2013 році ми вийшли на зовнішні ринки і експортуємо свою
продукцію в країни Європи.
Детальніше >>>
За матеріалами Компанії «Лікарські трави Запоріжжя»
В Україні працюють над розвитком галузі хмелярства для
посилення конкурентоспроможності на ринку ЄС
02.10.2019

У вівторок, 1 жовтня 2019 р. відбулася нарада щодо імплементації
українського законодавства в галузі хмелярства до вимог ЄС. Про це
повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Участь у заході взяли представники Мінагрополітики, Асоціації хмелярів України,
Американської торговельної палати в Україні та пивоварних компаній. Під час зустрічі
було обговорено стан розробки законодавчих та нормативно-правових актів, які
регулюють діяльність з виробництва хмелю та хмелепродуктів в Україні. За
результатами обговорення прийнято рішення розробити дорожню карту з
напрацюванням Закону України «Про хміль та хмелепродукти» та нормативноправового акту в галузі хмелярства, який має містити основні вимоги щодо правил
сертифікації та маркування хмелю, приведення у відповідність із законодавством ЄС
термінології щодо хмелю та продуктів, які містять хміль, процедури змішування хмелю в
точу числі і різних сортів, закріплення вимог до інформації, яка повинна міститися на
пакуванні продуктів, що містять хміль, тощо. Розроблення відповідних документів
створить правове поле в частині ведення хмелярства в Україні, виробництва
хмелепродуктів, процедур сертифікації та маркування хмелепродукції, що в свою чергу
сприятиме розвитку галузі хмелярства та експорту української продукції до ЄС. Захід
проведено відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною,
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами та Плану заходів з наближення законодавства України до прав ЄС в
агропромисловому комплексі.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
Осіння посівна-2019: В Україні посіяно понад
4 млн га озимих зернових
02.10.2019

Станом на 2 жовтня українські аграрії провели сівбу озимих
зернових на площі 4,1 млн га або 56% до прогнозу (7,3 млн га). Про це
повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
З них посіяно: озимої пшениці – 3,7 млн га або 59% до прогнозу; жита – 81 тис. га
або 67% до прогнозу; озимого ячменю – 314 тис. га або 34% до прогнозу. Крім того,
озимий ріпак, при прогнозованій площі 1,1 млн га посіяно 1,0 млн га або 94% до
прогнозу. Щодо проведення збиральних робіт, то на цю дату українськими аграріями
зібрано 47,6 млн тонн зернобобових культур з площі 11,5 млн га або 75% до прогнозу
при середній врожайності 41,5 ц/га, в тому числі намолочено: кукурудзи – 7,9 млн тонн з
площі 1,3 млн га або 26% до прогнозу при врожайності 60,7 ц/га; гречки – 75 тис. тонн з
площі 57 тис. га або 84% до прогнозу при урожайності 13,2 ц/га; проса – 142 тис. тонн з
76 тис. га або 84% до прогнозу при урожайності 18,8 ц/га. Соняшнику обмолочено на
площі 4,7 млн га або 80% та зібрано 10,9 млн тонн зерна при середній урожайності 23,3
ц/га. Сої обмолочено на площі 998 тис. га або 63% до прогнозу та зібрано 2,3 млн га зерна
при середній урожайності 23,5 ц/га. Цукрових буряків зібрано 2,4 млн тонн з площі 53
тис. га або 24% до прогнозу при середній урожайності 446 ц/га. Відзначимо, станом на
26 вересня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур на площі
11,3 млн га або 74% до прогнозу та намолотили 46,3 млн тонн зерна при середній
врожайності 41,1 ц/га, в тому числі: кукурудзи – 6,5 млн тонн з площі 1,1 млн га або 22%
до прогнозу при врожайності 59,9 ц/га; гречки – 72 тис. тонн з площі 55 тис. га або 81%
до прогнозу при урожайності 13,2 ц/га; проса – 142 тис. тонн з 75 тис. га або 84% до
прогнозу при урожайності 18,8 ц/га. Крім того, соняшнику обмолочено на площі 4,5 млн
га або 76% та зібрано 10,3 млн тонн зерна при середній урожайності 23,1 ц/га. Сої
обмолочено на площі 930 тис. га або 59% до прогнозу та зібрано 2,2 млн га зерна при
середній урожайності 23,7 ц/га. Цукрових буряків зібрано 2,0 млн тонн з площі 45 тис. га
або 20% до прогнозу при середній урожайності 445 ц/га. Нагадаємо, станом на 16
вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 13 043 тонн
зернових культур, що на 4,3 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого
маркетингового року. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено: пшениці – 8,2 млн тонн;
ячменю – 2,8 млн тонн; жита – 1,9 тис. тонн; кукурудзи – 1,9 млн тонн. Крім того,
експортовано борошна пшеничного та інших культур – 77,8 тис. тонн, що на 31,5 тис.
тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінагрополітики
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ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

EastFruit: Украина установила рекорд по
импорту овощей

EVT збільшить потужність приймання
зерна залізницею
25.09.2019

Морський термінал EVT (Миколаїв) планує збільшити потужність з
приймання зерна з залізничного транспорту. Про це повідомляє служба
новин порталу agrotimes.ua
За словами комерційного директора компанії «ЄВТ Грейн», Дмитра Манолюка,
якій належить термінал, наступного місяця EVT відкриє ще одну залізничну колію і ще
одну лінію вивантаження зерна з залізничних вагонів. Наразі термінал може приймати
120 вагонів на добу, а в перспективі їх кількість планують збільшити до 240. Також
Дмитро Манолюк додав, що сьогодні EVT увів автоматичну систему контролю за
залізничними вагонами. Зокрема, ця система дозволяє контролювати подачу вагонів у
режимі реального часу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Аналіз ринку елеваторів в Україні
в 2016 – 5 міс. 2019 рр.
25.09.2019

Аграрії вже кілька років поспіль радують рекордними врожаями
зернових. Ось і в 2019 році планується зібрати 71,1 млн тонн пшениці,
ячменю і кукурудзи, що на один мільйон тонн більше, ніж було в
минулому році.
З цього обсягу зібраного зерна, близько 55 млн тонн буде відправлено на експорт,
що дозволить отримати таку потрібну Україні валюту. Але урожай мало виростити, його
ще потрібно зберегти і доставити в порти для подальшого транспортування покупцям.
Тому наявність і стан парку зерносховищ дуже важливі для економіки нашої країни.
Консалтинговою компанією Pro-Consulting проведено аналіз ринку елеваторів в Україні.
Відповідно за його результатами, потужності зберігання зерна в країні є для 58,6%
зібраного врожаю зернових. З більш ніж 1200 функціонуючих елеваторів, зерносховищ,
КХП та ХПП, тільки 800, загальною потужністю 33,8 млн тонн, відповідають сучасним
вимогам і сертифіковані. Великі елеватори - від 50 тис. тонн - мають загальну місткість
7,6 млн тонн. 37,8% ємності всіх наявних в Україні зерносховищ є слабо оснащені в
технічному плані підлогові склади, а 62,2% - елеватори силосного і інших типів.
Вітчизняні елеватори надають послуги з приймання, сушки, зберігання і відвантаження
зернових та олійних культур. Найбільше зерносховищ спеціалізуються для приймання
пшениці і ячменю - 95% і 93% відповідно. Кукурудзу приймають 82% наявних
елеваторів, ріпак - 72%. Найменше зерносховищ використовуються для зберігання
соняшника (64%) і сої (48%). Проблеми зі швидкою доставкою зерна в порти, що
виникли в зв'язку з нестачею залізничних локомотивів і вагонів, а також поганим станом
автомобільних доріг, спонукають зернотрейдерів будувати нові лінійні елеватори. Так, в
2018 році введено в експлуатацію 90 зерносховищ загальною потужністю 1,5 млн тонн
одночасного зберігання. Також спостерігається підвищений інтерес до модернізації та
підвищення енергоефективності вже існуючих зерносховищ. Аналіз ринку елеваторів в
Україні показав, що попит на послуги зерносховищ в нашій країні значно перевищує
пропозицію. Особливо потребують їх малі та середні фермери, які не мають фінансової
можливості побудувати власні якісні елеватори. Інтереси великих агрохолдингів і
підприємств-зернотрейдерів спрямовані на забезпечення експортних поставок, тому їх
зусилля зосереджені на будівництві лінійних елеваторів в центральних і південних
областях та розширенні портових зернових терміналів. Значне відставання розвитку
ринку елеваторів від виробництва зернових культур стане каталізатором для інвестицій
в галузь зберігання і переробки зерна на середньострокову перспективу.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

01.10.2019

В сезоне 2018/19 годов (август - июль) импорт овощей в Украину
превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет. Об этом
свидетельствуют подсчеты аналитической платформы EastFruit.
Так, импорт овощей в страну впервые превысил 200 тыс. тонн в сезоне 2009/10
годов, составив 208,5 тыс. тонн. С тех пор, объем импорта овощей не приближался к
отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на
27% и достиг 264,1 тыс. тонн. Как отмечают аналитики EastFruit, при этом в сезоне
2018/19 годов объемы импорта превзошли показатель предыдущего сезона в
натуральном выражении более чем в два раза, а за последние же два сезона объемы
импорта выросли более чем втрое. В то же время в стоимостном измерении темпы роста
были чуть ниже за счет увеличения удельного веса традиционных недорогих овощей и
картофеля в структуре импорта. Всего за сезон иностранные поставщики овощей и
картофеля заработали в Украине $155 млн, что несколько меньше, чем 2012/13 и
2013/14 годах. Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном
измерении были томаты, лук, перец и огурцы. В частности, по объему же импорта
лидерство впервые в истории захватил лук репчатый, которого было ввезено за
прошлый сезон 87 тыс. тонн – в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Также было
импортировано 66 тыс. тонн томатов, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн
огурцов, 11,8 тыс. тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных капуст и 7,5 тыс. тонн моркови.
"Фактически Украина нарастила импорт почти всех без исключения позиций овощей и
картофеля, включая салатные культуры и зелень", – отмечается в сообщении. В EastFruit
сообщают, что прогнозы на урожай овощей в сезоне 2019/20 годов были
оптимистичными, однако уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала
активно импортировать картофель, чего ранее никогда не было. "Ожидается, что в
сентябре будет превышен очередной рекорд импорта картофеля, так как цены на него
продолжают расти, несмотря на ожидающееся увеличение общего объема производства
картофеля и хорошее продвижение его уборки", – указывают аналитики компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Найбільший в Європі виробник кизилу - українська компанія
Famberry, готується вийти на ринок з настойкою з цієї ягоди. Про це
йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook.
“Ми перейшли важливий бар’єр - отримали протокол випробування нашої
кизиловий настоянки. Результати здивували не лише нас, а й самих фахівців з агентства
акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC. Деякі показники на вміст токсичних
елементів був нижче допустимої норми не в кілька відсотків, а в десятки разів”, - йдеться
в повідомленні. Компанія поки що виготовила експериментальну партію напою, яку
презентує “друзям”. “У планах налагодження серійного виробництва і отримання
ліцензії. Сподіваємося, до цієї події залишилося зовсім мало часу”, - додали в компанії.
Раніше засновник компанії Сергій Ольшанський в інтерв’ю EastFruit заявляв, що планує
випускати кизилові наливки і настоянки. “Збір врожаю вже закінчено і ми можемо
констатувати, що в цьому році він в 2 рази більше, ніж в минулому - зібрано близько 20 т.
кизилу. Це тому, що наш молодий сад вступає в період плодоношення. Сподіваємося,
щорічно буде такий приріст”, - розповів Ольшанський. У цілому він вважає вирощування
кизилу перспективним, хоча й визнає, що культура споживання ягоди дуже низька.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
Недбалість аграрних чиновників призвела до блокування
экспорту українського яблука до Індонезії

Posco и Orexim открыли зерновой терминал
в Николаевском порту
25.09.2019

Корейская компания Posco International и украинская Orexim Group
во вторник открыли зерновой терминал в Николаевском морском порту.
Об этом сообщает agroperspectiva.com
На открытии присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, глава
Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, народный депутат Украины
VIII созыва Борис Козырь, акционер компании Orexim Юрий Будник, а также
представители корейской компании Posco International, которые торжественно
перерезали ленту и тем самым запустили работу нового зернового терминала. «Для
Николаева это порядка 200 высокооплачиваемых рабочих мест. Второе — это налоги в
местный и государственный бюджеты. Третье — это означает инвестиции. Как известно,
мы привлекли партнера — одну из крупнейших мировых корпораций Posco International.
Они инвестировали, что очень хорошо для имиджа Украины. Потому что все смотрят, что
если такие компании, как Posco, работают здесь, то и для других есть место», —
рассказал акционер компании Orexim Юрий Будник. Терминал мощностью
единовременного хранения более 140 тыс. тонн, построенный на базе ЧАО
«Николаевский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), расположен в трехстах метрах от
левого берега реки Южный Буг. В непосредственной близости от него расположены
причальные стенки Николаевского морского торгового порта. Зерно с хранилищ
терминала будет подаваться на суда по специальной галерее. С новым терминалом Posco
планирует увеличить экспорт зерна из Украины до 3 млн тонн в год. Также в планах
создать собственный парк железнодорожных вагонов. В июле 2019 года делегация Posco
проинспектировала строительство транспортной галереи зернового терминала. Позднее
состоялась расширенная встреча руководства администрации Николаевского порта,
представителей Posco и Orexim Group. Инвесторы обсудили возможность сотрудничества
на других инвестиционных площадках порта, в частности, на причалах №14(А), 16 и 17. В
феврале 2019 года Posco и Orexim заключили договор купли-продажи строящегося
зернового терминала на базе ЧАО «НКХП». После закрытия сделки доля корейской
компании составила 75%. В феврале 2018 года Orexim привлекла кредит Черноморского
банка торговли и развития в размере €31 млн на реконструкцию и модернизацию НКХП.
Группа приобрела НКХП в 2016 году. Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна
из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение
южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех
основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент
проектов. В марте 2019 года Posco Daewoo Corporation утвердила новое название
корпорации — Posco International. Orexim Group занимается экспортом
сельскохозяйственной продукции, предоставляет портовые и логистические услуги.
Основными активами группы являются морской перегрузочный терминал «Эвери»
(перевалка растительных масел) в Николаевском морском порту и НКХП. С начала
деятельности в 2004 году группа инвестировала в развитие более $100 млн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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Відомий український виробник кизилу
випускатиме настоянки з цієї ягоди

01.10.2019

Садівники України активно обговорюють чергову неприємну
новину, отриману з Індонезії, яка перестала приймати заявки на поставку
українського яблука. Про це повідомляє УПОА.
Виявляється, що українські аграрні чиновники свідомо чи випадково не включили
яблука до переліку продуктів, по яким країни проводили взаємне оновлення протоколів
по залишкам пестицидів. Попередній протокол включав яблуко, але його дія вже
закінчилася, а в запиті на оновлення протоколів від України яблука вже не було.
Виробники яблука вважали Індонезію однією з найбільш перспективних країн для
експорту яблука, не зважаючи на чисельні нетарифні перепони, що існують в цій країні.
Адже, на думку керівника Української плодоовочевої асоціації Федора Рибалко, ця країна,
за умови лібералізації торгівлі, може стати одним з головних ринків збуту для яблука
преміальної якості. «Індонезія вже зараз є четвертим найбільшим імпортером яблука в
світі, і вже витрачає на імпорт яблука не набагато менше, ніж Росія. При цьому ціни на
яблуко в Індонезії є надзвичайно високими, а споживачі цієї країни цінують лише добре
забарвлене, якісне яблуко, яке Україна може успішно виробляти. УПОА за підтримки ФАО
та ЄБРР організувало дуже успішну торгову місію для українських постачальників яблука
до Індонезії, після чого були зроблені перші успішні поставки – наше яблуко там
сподобалося, але в минулому сезоні вже не було можливості отримати квоту на поставки.
Коли ж місцеві імпортери вирішили зробити запит на квоту для України на новий сезон,
виявилося, що яблука в переліку узгоджених для імпорту товарів вже немає, бо дія
протоколу в якому було яблуко, закінчилася вже досить давно», – говорить Федір
Рибалко. Раніше ми вже повідомляли про те, що некомпетентність аграрних чиновників
призвела до блокування експорту українського яблука та тепличних томатів до ЄС, але
проблему, в т.ч. завдяки тиску галузевих асоціацій та ЗМІ, вдалося тоді досить швидко
вирішити – лише 5 днів наша продукція була недоступна в ЄС. Випадок з втратою
доступу до ринку яблука Індонезії показує, що проблема є системною. «Враховуючи
фактичну ліквідацію аграрного міністерства в Україні, ми сподіваюся, що позитивна
тенденція відкриття нових ринків, що відмічалася в 2015-2018 рр. не зміниться
тенденцією втрати ринків збуту, адже наші конкуренти починають копіювати наші
експортні зусилля – навіть Молдова і Сербія, не зважаючи на наявність можливості
постачати яблуко на ринок Росії, вже активно шукають йому альтернативи», – зауважує
Федір Рибалко. За словами Андрія Ярмак, економіста інвестиційного департаменту ФАО,
Індонезія є перспективним ринком збуту не тільки для українського яблука, але й для
лохини (чорниці садової) та черешні, адже тут мешкає понад 40 млн. людей з
середньомісячним доходом понад 1500 доларів США. І ці люди з задоволенням і
регулярно купують екзотику, якою для них є ягоди, яблука та черешня. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами УПОА

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

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




ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)



ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

На Львівщині заморозили сотні мільйонів євро
інвестицій у норкову ферму

Компанія «Ерідон» виготовлятиме
мармурову яловичину
23.09.2019

У цьому році в селі Чопілки (Переяслав-Хмельницький район
Київської обл) на території ПП «Євросем» (підрозділ компанії «Ерідон»)
розпочав роботу унікальний для українського агросектору об’єкт.
Це ферма для вирощування м’ясних порід ВРХ. Тут відгодовуються телята елітних
порід абердин-ангус і шароле за найсучаснішими світовими технологіями. А ще: у
Чопілках народжується новий і перспективний бізнес-напрямок для якого відкрита
глибока і майже незаповнена ніша. Умови для утримання тварин на фермі в Чопілках
передбачають врахування суворих міжнародних стандартів, починаючи із глибокої
підстилки для тварин і вентиляції та закінчуючи раціоном. Потрібно враховувати, що
худоба елітних порід тут утримуватиметься від народження до віку півтора роки. На
сьогоднішній день тут нараховується понад 1100 голів ВРХ першої черги. Звісно, у
планах господарів – подальше розширення потужності тваринницького комплексу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами milkua.info
Ukrlandfarming Олега Бахматюка почала масштабну
реорганізацію напрямку тваринництва
25.09.2019

На думку фахівців компанії, тваринництво в Україні має серйозні
перспективи розвитку з огляду на дефіцит молока і м'яса на нашому
ринку, але потребує підтримки держави.
"Сьогодні ринок цільного молока і молокопродуктів в Україні виглядає цікавим і
перспективним, так як за останні роки спостерігається тенденція до зниження поголів'я
великої рогатої худоби. - вважає керівник департаменту тваринництва Групи компаній
«Укрлендфармінг» Володимир Педан. - Але така ситуація, на мою думку, є критичною в
цілому, так як це безпосередньо впливає на продовольчу безпеку держави ". Згідно
статистики, на підприємствах і в фермерських господарствах України утримується
близько 400 тис. молочних і 34 тис. м'ясних корів. За перше півріччя поголів'я молочних
корів вже скоротилося на 20 тис. голів, що призвело до зростання ціни на незбиране
молоко і дефіциту сировини для переробників. Також керівник департаменту
тваринництва «Укрлендфармінг» назвав законодавчі пріоритети, які могли б посприяти
розвитку тваринництва. У їх числі: прив'язка кількості орної землі, яку утримують
орендарі або власники землі, до утримання ВРХ з розрахунку на 1 га, пряма дотація на
площі землі, які використовуються під кормові культури, доведення держстандартів
вмісту пальмової олії в молочних продуктах до міжнародних норм. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua


СВИНАРСТВО

Україна продовжує скорочувати
виробництво свинини
25.09.2019

За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 2,4%. Так, у
січні-серпні 2019 р. було вироблено 133 тис. тонн свинини, що на 4,2%
менше, ніж в січні-серпні 2018 р.
Зокрема, у серпні 2019 р. в Україні було вироблено 17,1 тис. тонн свинини. Це на
0,3% більше, ніж у серпні 2018 р. У порівнянні з липнем 2019 року виробництво свинини
в Україні скоротилося на 4,2%. Йдеться про виробництво свіжої та охолодженої продукції
(тушки, напівтушки). Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та
Севастополя, а також окупованих територій Донецької і Луганської областей. Як писав
УНН, українці їдять втричі менше свинини, аніж європейці. Паралельно ціни на свинину в
нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають,
зокрема, епідемію АЧС. Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145
випадків АЧС, а цього року - вже майже 40. На переконання політика Сергія Тригубенка,
контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно та непрофесійно протистоять
вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua


ПТАХІВНИЦТВО

Фіскали оштрафували птахофабрику Добкіна



КОНЯРСТВО

Коні не винні: міністр необґрунтовано "поховав"
конярство України
26.09.2019

За останній тиждень міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Тимофій Милованов на декількох телеканалах
зробив кілька заяв. Про це пише znaj.ua
В них, поміж іншого, надав деяку недостовірну інформацію щодо ситуації в галузі
конярства. В цих заявах прозвучало, що буцімто в ДП «Конярство України» немає коней, а
само воно було створено (в 2011 році) зовсім не з метою піклуватися про майбутнє цілої
стратегічної галузі. Нажаль, є очевидним, що новому міністру хтось дає недостовірну
інформацію. Про це написав у себе на сторінці Фейсбук радник директора ДП «Конярство
України» Валентин Манько, який інформує, що на підприємстві на цей час нараховується
більше 2300 голів коней. До того ж, ДП вирощує свиней (2400 голів) та корів (300) голів.
"На сьогодні підприємство забезпечує роботою 1200 співробітників, які годують понад
5000 членів своїх сімей", – додає він. Що ж до землі, то і в заяві міністра є певна нетечність, яка «додала» ДП зайві 10 тисяч гектарів. Насправді ж сьогодні її у підприємства не
53, а 43 тисячі га. До того ж вже п’ять років «Конярство України» працює без жодної
дотації, а щомісячна виплата по заводам складає близько 15 млн грн. Додамо сюди і той
факт, що коні ДП за три останні роки набрали європейського рівня та беруть
найважливіші призи в країні. Не можна забувати, що конезаводи, які входять до складу
ДП, опікуються і селами, в яких вони знаходяться, а самі землі належать конезаводам ДП
вже близько 100 років. Що ж до в.о. директора ДП, то вона намагалась і намагається
зберегти всі документи, аби не пропало жодного папірця. Справа в тому, що документи
були частково в кабінетах приватного підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами znaj.ua


РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

На Київщині вирощуватимуть і перероблятимуть кларієвого сома
26.09.2019

01.10.2019

ГУ ДФС у Волинській обл. застосувало до ПАТ "ВолодимирВолинська птахофабрика" штрафні санкції у сумі 61 тис. 677 грн. Про це
свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.
За даними реєстру, податківці наклали штрафні санкції на підприємство 9 серпня
2019 р. Що стало підставою для накладення штрафу - не повідомляється. Утім, у
"Володимир-Волинській птахофабриці" вважають, що штраф накладено протиправно, і
намагаються його оскаржити у Волинському окружному адміністративному суді.
Останнє судове засідання у цій справі мало відбутися 24 вересня. Однак, його результати
у Єдиному реєстрові судових рішень поки що не оприлюднені. За даними офіційних
реєстрів, "Володимир-Волинська птахофабрика" належить до групи компаній
“Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла
Добкіна. Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань безпеки харчових
продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на
“Володимир-Волинській птахофабриці”, що виробляє курятину ТМ “Епікур”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Україна та ЄС узгоджують позиції щодо
торгівлі продукцією птахівництва
01.10.2019

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе
зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС (EU
acquis), зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ).
На виконання цих зобов’язань прийнято наказ Мінагрополітики від 16.11.2018 №
553, яким затверджені Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного
походження та продуктів їх оброблення, переробки. Документ напрацьовувався спільно з
експертами проекту технічної допомоги ЄС та враховує положення Регламенту ЄС
798/2008 у частині наближення до вимог ЄС, в тому числі при ввезенні продукції
птахівництва. Крім того, під час роботи над зазначеним наказом Україна дотримувалася
своїх зобов’язань транспарентності відповідно до членства у СОТ, та нотифікувала
відповідний проект документу вперше ще у 2016 р. Під час комунікативного процесу
щодо цього документа коментарі були отримані від ряду торговельних партнерів, в тому
числі і від європейських. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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30.09.2019

Замороження проєкту норкової ферми у Бродівському р-ні (Львівська
обл.) через активності зоозахисників призвело до втрати €180 млн інвестицій,
€50 млн валютних надходжень від експорту, 50 млн грн податків, 500 тис.
Нещодавно у Бродівському районі на Львівщині було заморожено великий проєкт
в галузі звірівництва: компанія Eikon Ukraine вже була готова розпочати будівництво
ферм звірівницького комплексу. Сам проект виглядав масштабно та багатообіцяюче: на
території, окрім новозбудованих 6-8 ферм, мали з’явитися також комбікормовий завод,
завод із первинної обробки хутра, біогазовий завод і 6-8 сонячних електростанцій.
Загальний бюджет проєкту становив близько €180 млн. За попередніми розрахунками,
податки від операційної діяльності Eikon Ukraine становили би приблизно 50 млн грн.
Вироблена підприємствами продукція мала експортуватися до ЄС, і щорічні валютні
надходження становили би €40-50 млн. Надзвичайно важливий нюанс: після завершення
будівництва передбачалась реєстрація окремих юридичних осіб за місцем розташування
об’єктів, для того аби податки йшли не до Києва, а до місцевих бюджетів. Західний
бізнесмен пообіцяв також створення соціального фонду для розвитку села бюджетом
500 тис. грн в рік, причому цей фонд мало бути створено в кожному населе-ному пункті,
де реалізовувався інвестиційний проєкт… Також на всіх підприємствах створили би
близько 700 робочих місць - це суттєво більше, ніж населення двох сіл, поблизу яких мав
постати комплекс звіроферм. Тож у виграші залишилися би і мешканці навколишніх сіл.
Нещодавно інвестор листом повідомив: він придбав чотири ферми у Польщі, а тому
вимушений згорнути український проєкт. Інформацію підтвердив Департамент
агропромислового розвитку Львівської ОДА. Одним із головних факторів, які вплинули
на зміну рішення інвестора, стали протести громадськості проти будівництва норкових
ферм, ініційовані активістами декількох рухів та окремих політичних сил.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Група компаній «Бестер» (Київська обл.), яка займається
вирощуванням осетрів і виробляє чорну ікру, будує потужності для
вирощування кларієвого (африканського) сома й австралійського рака.
На сьогодні готовність проєкту становить понад 65%, розповів співвласник і
директор компанії Юрій Яременко. В планах – будівництво цеху з перероблення рибної
продукції. Поки маточне поголів’я кларієвого сома росте, господарство запустило
невеликий експериментальний переробний цех. «Вже виробляємо продукцію – для того,
щоб знати, що робити з сомів, коли вони виростуть, – пояснив Юрій Яременко. – Хоча ми
вже й так розуміємо, що це буде переважно снекова продукція». Австралійських раків у
господарстві вирощуватимуть як експериментальну продукцію. «У нас ще є резервна
територія на об’єкті, де ми зробили капітальну реконструкцію, для розгортання більших
потужностей по раку», – уточнив директор компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
У гірських річках Львівщини розпочинається нерест форелі
01.10.2019

З 1жовтня 2019 року у гірських притоках басейну р. Дністер на
території Львівської області розпочинається заборона на будь-яке
рибальство та добування водних біоресурсів.
Враховуючи рекомендації наукових природоохоронних установ, заборона триватиме в період з 1 жовтня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. Про це йдеться у відповідному
наказі Львівського рибоохоронного патруля від 16.09.2019 № 55. Документ можна
переглянути за лінком. Основна мета заборони – забезпечити охорону та збереження в
належному стані середовища існування, шляхів міграції і місць природного відтворення
струмкової форелі. Зокрема, заборона вводиться у наступних річках з їх притоками:
Стрв'яж, Бережниця, Стрий, Бутивля, Орявчик, Панасівка, Довжанка, Славська, Опір,
Кам‘янка, Зелем‘янка, Бринівка та Бистриця. Крім того, у період з жовтня по грудень
поточного року в зазначених водних об‘єктах та у прибережних захисних смугах
заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові, бурові роботи, видобуток гравію та
піщано-гравійної суміші, а також трелювання лісу. Також заборонено пересування будьяких плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону
водних біоресурсів або пересуваються у випадках надзвичайної потреби. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Результати аналізу ринків цукрових буряків, кукурудзи,
пшениці, а також відходів їх переробки

Ukravit инвестировала $2 млн. в запуск
соляного производства

25.09.2019

Завдяки наявності сприятливих грунтово-кліматичних умов
сільське господарство України служить джерелом цінної сировини для
харчової промисловості, тваринництва та інших виробничих галузей.
Про це свідчить проведений консалтинговою компанією Pro-Consulting аналіз
ринків цукрових буряків, кукурудзи, пшениці, а також відходів їх переробки. Результати
маркетингового дослідження показують, що головним фактором впливу на динаміку
виробництва зазначених видів продукції є попит на зовнішніх ринках, тоді як обсяги
внутрішнього споживання залишаються стабільними або навіть знижуються, як у
випадку з цукровим буряком і пшеницею. Виробництво цукру в Україні в останні роки
має спадний тренд. Це пов'язано зі зменшенням його споживання всередині країни і
несприятливою кон'юнктурою для українського цукру на міжнародному ринку.
Виробники солодких харчових продуктів все більше віддають перевагу дешевшим
цукрозамінникам, а світові ціни знижуються через надлишкову пропозицію з боку таких
країн, як Бразилія та Індія. Цукровий буряк служить сировиною і для спиртової
промисловості, перспективним напрямком її використання є виробництво біоетанолу,
розвиток якого може послужити каталізатором збільшення внутрішнього попиту на цю
культуру. Відходи переробки буряка, такі як жом, меляса, фільтраційний осад, також
мають значну ринкову цінність. Буряковий жом використовується для виготовлення
кормів для худоби, а також як органічне добриво. Меляса застосовується в якості
підсолоджувача та відтінку в кондитерському і лікеро-горілчаному виробництві.
Фільтраційний осад знаходить застосування при зміцненні ґрунту під час дорожнього
будівництва, як добриво для ґрунту, добавки в комбікорми, інгредієнта при виробництві
гуми, фарб, паперу, воску та іншого. Що стосується пшениці і кукурудзи, то ці зернові
культури користуються великим попитом на міжнародному ринку. Їх загальний валовий
збір в останні роки зростає, і більша його частина відправляється на експорт, служачи
істотним джерелом валютних надходжень в Україну. Внутрішнє споживання, особливо
пшениці, стабільно зменшується через зниження кількості населення в країні та
скорочення поголів'я худоби в тваринництві. Також, як і буряк, пшениця і кукурудза
можуть бути джерелами поновлюваних ресурсів для випуску екологічно дружніх товарів.
Зокрема, з пшеничного і кукурудзяного крохмалю і біомаси можна виготовляти пластик,
в тому числі біорозкладний. Розвиток в Україні цього напряму використання
сільськогосподарської продукції дозволило б нашій країні збільшити свій виробничий
потенціал і отримувати більший економічний ефект від високої продуктивності земель.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua




ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Турецкие инвесторы откроют агроперерабатывающий завод в Херсоне
19.09.2019

Компания с турецкими инвестициями ООО «Агро-Байхан»
договорилась с местными властями относительно строительства
предприятия. Об этом пишет inventure.com.ua
Как сообщил советник председателя Херсонской ОГА по вопросам развития
бизнеса Денис Халупенко, 16 сентября состоялась встреча с представителями компании
ООО «Агро-Байхан», которая уже начала обустраивать завод в Херсоне. Предприятие
будет заниматься переработкой отрубей в гранулы и экспортировать их в большой
турецкий агрохолдинг. Инвесторы закупили оборудование и арендовали помещения. В
планах компании запустить новый завод до конца текущего года. Благодаря его работе,
будут трудоустроены 20 херсонцев, получат заказы ряд подрядчиков, а бюджет области
наполнится налоговыми отчислениями. Компания «Агро-Байхан» - предприятие с
турецкими инвестициями, которое занимается производством продуктов мукомольнокрупяной промышленности. Согласно аналитической системе YouControl, учредители Байхан Али (50%), Ян Татьяна (50%). Руководитель - Ян Татьяна.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Крупный производитель круп в Украине сменит
юрисдикцию на польскую
29.09.2019

Совет директоров группы компаний Cereal Planet, один из ведущих
производителей круп в Украине, одобрил решение изменить место
регистрации с Кипра на Польшу.
Согласно сообщению на сайте Варшавской фондовой бирже, акционеры на
внеочередном собрании 12 августа приняли данное решение. Сейчас Cereal Planet
проходит процесс регистрации в соответствующих органах Польши. В планах
зарегистрировать в Варшаве холдинговую компанию группы под именем "Cereal Planet
SA". Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки
продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 30 стран мира. Cereal Planet,
по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем
производства - 4,5-5 тыс. тонн. Собственниками ГК являются Анатолий и Александр
Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь
Добрускин (5,5%). Cereal Planet в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль в
размере 26 тысяч евро, что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Выручка за указанный период снизилась на 4,4% - до 8,82 млн евро. По итогам 2018 года
Cereal Planet получила 162 тысяч евро чистой прибыли, что соответствует показателю за
2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до 18,9 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
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27.09.2019

Украинский производитель средств защиты растений и
микроудобрений теперь будет выпускать смеси калийной и натриевой
соли. Об этом сообщает портал inventure.com.ua
Владелец группы компаний Ukravit, Виталий Ильченко, сообщил, что у группы
сейчас есть пилотные проекты с ресторанами, и она видит большой спрос на этот
продукт. Производство соли налажено на предприятии ООО "Кемикал Элементс Юкрейн"
в Черкассах. По его словам, в производство уже было инвестировано $2 млн., но
дополнительно требуется еще несколько миллионов долларов. Виталий Ильченко
добавил, что группа также запускает новое направление – производство биопрепаратов.
Первые продукты планируется выпустить уже в следующем году. Собственник Ukravit
заявил, что капитализация группы сегодня составляет около $100 млн. Группа Ukravit
была создана в 1999 году. Она специализируется на производстве и продаже пестицидов,
удобрений с микроэлементами, средств для уничтожения грызунов и бытовых
насекомых и другого. Продукция выпускается на предприятии "Завод Ukravit" в
Черкассах на более чем 60 производственных линиях. В этом году группа ввела в
эксплуатацию новый производственный корпус площадью 1,3 тыс. кв. метров с шестью
цехами. Он стал седьмым в структуре "Завода Ukravit".
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні виробили 200 тисяч тонн цукру
із буряків нового врожаю
01.10.2019

В Україні до виробничого сезону цукроваріння приступили 25
заводів. Про це повідомляє служба новин порталу Latifundist.com з
посиланням на Асоціацію «Укрцукор».
Станом на 30 вересня в Україні виготовлено 217,2 тис. т цукру і перероблено 1,604
млн т цукрових буряків. Пуск цукрових заводів 2019/20 МР: 1 вересня — «Радехівський
цукор» (Радехівське виробництво); 3 вересня — «Радехівський цукор» (Хоростківське
виробництво); 5 вересня — «Радехівський цукор» (Чортківське виробництво); 6 вересня
— «Цукорагропром» філія ПП «Яреськівський цукровий завод»; 8 вересня — «ГородищеПустоварівський цукровий завод» ( «Галс Агро»); 10 вересня — Продовольча компанія
«Поділля»; 10 вересня — Гнідавський цукровий завод; 12 вересня — «Жданівський
цукровий завод»; 12 вересня — Агрокомплекс «Зелена долина»; 13 вересня —
«Червонський цукровик»; 13 вересня — Саливонківський цукровий завод; 14 вересня —
«Сігнет центр» (входить в структуру Cygnet Agrocompany); 15 вересня — Гайсинський
цукровий завод ( «ПК Зоря Поділля»); 15 вересня — «Линовицький цукрокомбінат
«Красний»; 16 вересня — «Старокосятнтинівцукор». 20 вересня — «Юзефо-Миколаївська
аграрно-промислова компанія»; 20 вересня — «Наркевичський цукровий завод»; 25
вересня — «Шепетівський цукровий комбінат» (входить в структуру A'SPIK GROUP); 25
вересня — «Теофіпольський цукровий завод» (входить в структуру «Україна-2001»); 25
вересня — Олександрійський цукровий завод; 25 вересня — «Шамраєвський цукровий
завод»; 25 вересня — «Цукорагропром», філія «Глобинського цукрового заводу»; 26
вересня — Ланнівський цукровий завод; 26 вересня — «Іллінецький цукровий завод»; 26
вересня — «Новоіванівський цукровий завод» ( «Астарта-Київ»). Нагадаємо, що в новому
сезоні виробництва цукру в Україні працюватимуть 32 цукрових заводи, що в порівнянні
з минулим роком, на 10 заводів менше.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Украина сократила экспорт сахара на 27%, –
"Укрцукор"
03.10.2019

Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (МГ, сентябрьавгуст) экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27%
меньше, чем за прошлый МГ.
Согласно данным Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор",
за отчетный период произошли изменения в географии экспортных поставок. "Хотя
лидером импорта у нас остается Узбекистан, отгрузка в эту страну существенно
уменьшились - с 210 тыс. до 96 тыс. тонн. На второе место поднялся Азербайджан с
показателем 74 тыс. тонн, который занимал в прошлом сезоне третье место (43 тыс.
тонн). На третьем месте разместился Таджикистан с показателем 36 тыс. тонн (в
2017/18 МГ - 16 тыс. тонн и девятое место)", - заявила заместитель председателя
правления "Укрцукор" Руслана Яненко. Она отметила, что доля поставок в Узбекистан в
общем объеме экспорта уменьшилась с 37% в 2017/18 МГ до 24% в 2018/19 МГ.
Причинами сокращения отгрузок, по ее мнению, являются, в первую очередь, изменение
налоговой политики в Узбекистане, а также большое количество логистических проблем
в сезоне, связанных с поставками украинского сахара в Узбекистан. В сезоне 2018/19 МГ
увеличились поставки в Израиль и Ливию, которые заняли седьмое и восьмое места в
общем рейтинге импортеров украинского сахара. По оценкам ассоциации, экспорт сахара
в 2019/2020 МГ составит ориентировочно 300 тыс. тонн. Как сообщалось, производство
сахара в 2018/19 маркетинговом году уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим
МГ - до 1,82 млн тонн. В сезоне работало 42 сахарных завода. По оценкам ассоциации
"Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42
до 32, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Масло в Марокко, сухое молоко в Китай: Что происходит
с рынком украинской молочки
25.09.2019

Олком готовится в разы нарастить
выручку от экспорта
25.09.2019

Группа компаний «Олком» планирует увеличивать количество
продуктов в В2В сегменте для кондитерской, молочной отрасли. Об этом
AgroPortal.ua сообщил финдиректор «Олком» Сергей Мироненко.
Это будут маргарины и жиры для поставок в сферу ритейла. Линейка вкусовых
майонезов также будет расширяться, на зиму и весну планируют презентацию новых
вкусов. Другим направлением развития, по словам Мироненко, является экспорт. «В
следующем году планируем в несколько раз увеличить внешнюю выручку.
Соответственно, будем расширять и улучшать производственную линию маргаринов,
масла, майонезов», - сообщил Сергей Мироненко. Приоритетами экспортных векторов
будут страны ЕС, Персидского залива, арабские страны, Грузия, Молдова, Казахстан.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ViOil намерена выйти в лидеры по производству
высокоолеинового масла
25.09.2019

Один из заводов Винницкого масложирового комбината группы
ViOil начал переработку семян высокоолеинового (ВО) подсолнечника.
Планируется переработать около 150 тыс. т этой культуры.
«В 2019 г. украинские аграрии вырастили хороший урожай высокоолеинового
подсолнечника. Качество семян нас полностью устраивает», — сообщил коммерческий
директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский. По его словам, ViOil заключила
долгосрочные контракты как с производителями семян ВО подсолнечника, так и с
покупателями этого подсолнечного масла. «В нынешнем сезоне мы планируем стать №1
в Украине по производству и экспорту этого продукта», — добавил Гадомский. ViOil
входит в тройку крупнейших производителей растительных масел в Украине и является
лидером по выпуску рапсового масла. Компании принадлежат Винницкий и
Черновицкий масложиркомбинаты. Продукцию экспортирует более чем в 60 стран, в том
числе в страны СНГ, Евросоюза, Юго-Восточной Азии.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ДБР розслідує аукціони ФГВФО з продажу 5-мільярдних
активів Дельта Банку для Веревського
02.10.2019

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 26.09.2019,
Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування в
кримінальному провадженні №62019000000001107.
Мова йде про провадження щодо аукціонів з продажу 5-мільярдного пулу активів
Дельта Банку, в забезпеченні по яким виробничі комплекси компаній «Іллічівський
олійно-жировий комбінат», «Іллічівський зерновий порт» та «Одеський олійно-жировий
комбінат». Як зазначається, цей пул кредитів Дельта Банку (на 4,9 млрд грн) спершу вісім
разів торгувався на англійських і голландських аукціонах у системі ProZorro.Продажі, але
покупців не знайшлося. Згодом активи було передано на продаж компанії DebtX.
06.03.2019 за підсумками аукціону було визначено переможця - ТОВ «ФК «Скай», яке
запропонувало 906,2 млн грн. Однак, як повідомляв ФГВФО, підписання угоди з
переможцем не відбулося через ухвалу Окружного адмінсуду м. Києва за позовом «ФК
«Октант», яка не брала участі в торгах. Потім пул активів було виставлено на повторні
торги на майданчику DebtX ще чотири рази, але участь у кожному із чотирьох останніх
аукціонів брали лише дві компанії, нові учасники не заявилися. Ці аукціони проходили за
«голландською моделлю», тобто ціна поетапно знижувалась. Під час четвертого аукціону
07.06.2019 ТОВ «ФК «Скай», яке у березні пропонувало за актив 906,2 млн грн, зупинило
торги на ціні 182,5 млн грн. Нагадаємо, результати аукціону 07.06.2019 зрештою були
скасовані Фондом гарантування за наполяганням НБУ (в заставі якого перебуває частина
активів з відповідного пулу - на 2 млрд грн). Як писав Finbalance, 14.08.2019 Госпсуд м.
Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Фінансова компанія “Скай” про вжиття
заходів забезпечення позову (в справі №910/10438/19) шляхом накладання арешту й
заборони продажу активів Дельта Банку, які входили в згаданий 5-мільярдний пул
активів Дельта Банку. У рамках цього спору ТОВ “ФК “Скай” (кінцевий бенефіціар Андрій Веревський) просив суд скасувати рішення ФГВФО від 09.07.2019 про скасування
результатів аукціону від 07.06.2019 з продажу активів Дельта Банку, а також визнати
укладеним між фінкомпанією “Скай” і Дельта Банком договір відступлення прав вимог,
що були реалізовані на відповідному аукціоні. Однак зрештою у серпні ТОВ “ФК “Скай”
відкликало свій позов. 24.09.2019 ФГВФО планував провести ще один аукціон щодо
продажу спірного пулу активів Дельта Банку (в ході торгів ціна знижувалася до 995,4
млн грн), але покупців зрештою не знайшлося.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ТМ «Яготинське» розширює лінійку
кисломолочних сирів
18.09.2019

ТМ «Яготинське» розширює свій асортимент в лінійці
кисломолочних сирів. Про це повідомляє прес-служба АТ «Молочний
альянс» на своєму корпоративному сайті.
Яготинський маслозавод запровадив виробництво кисломолочного продукту в
новій упаковці - стабілопак, яка на сьогоднішній день є популярною та зручною, як серед
виробників молочних продуктів, так і серед споживачів. В першу чергу, через її зручність
та економічність. В упаковці стабілопак під ТМ «Яготинське», масою 350 грамів, випускатимуться два види кисломолочних сирів - 5% та 9,5% жиру. Головною ж відмінністю
цього сиру від інших, які виробляє Яготинський маслозавод, є структура та розмір
«сирного зерна». Так, в упаковці стабілопак споживач отримає крупнозернистий сир з
більш ніжною та лагіднішою структурою. Сир кисломолочний «Яготинський» в упаковці
стабілопак, як і інша продукція бренду, виробляється із високоякісного коров’ячого
молока. В його складі немає рослинних жирів, консервантів та стабілізаторів. Він має
чистий кисломолочний смак та аромат. Його можна вживати як окрему страву, так і
використовувати продукт для приготування смачних десертів, млинців, вареників, тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Молочний альянс»
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Украина в 90-е потеряла почти 90% поголовья крупного рогатого
скота, имевшегося в стране на момент обретения независимости. Об этом
пишет Денис Лавникевич на портале dsnews.ua
Однако в последние годы молочное животноводство удалось относительно
восстановить, по крайней мере, мы сами себя обеспечиваем молоком, да и на экспорт
неплохо остается. Во многом, правда, такой результат был достигнут за счет демпинга:
цена украинской молочки на 16% ниже мировой. Ключевыми странами для сбыта
украинской молочной продукции стали Польша, Беларусь, Ливия, Молдова и Грузия,
которые в общей сумме обеспечили около 70% всех поставок (по объему). Среди прочих
покупателей стоит отметить Марокко, Турцию, Египет и Нидерланды.
Почему упал експорт. Продавать украинскую молочку за рубеж становится все
менее выгодно. По данным ГФС, общая выручка от экспорта молочной продукции
уменьшилась с $281,7 млн в 2017 г. до $263,8 млн в 2018-м. Она сокращалась вследствие
падения цен на масло и сухое молоко на мировых рынках. По объемам эти категории
сократились соответственно на 50,2 и 48,5%. Неожиданно самой выгодной оказалась
торговля с Марокко: туда ушло в денежном выражении 10% всей украинской молочной
продукции - на сумму $27,1 млн. Основную выручку обеспечили поставки сливочного
масла. На втором месте по прибыльности - продажа молочки в Казахстан (8,9% всего
экспорта, или $23,6 млн), на третьем в Молдову - 5,7%, или $15 млн. В этом году
сливочное масло составляет 46% всего экспорта украинской молочки. А вместе с сухим
обезжиренным молоком (его в основном покупает Китай) это уже 66% всего экспорта.
Именно этот сегмент делает прибыльной переработку молока в Украине. "Сокращение
объемов экспорта молочки в этом году обусловлено сокращением поголовья коров,
дефицитом молока в переработке, падением мировых цен на некоторые экспортные
товары и укреплением курса национальной валюты", - указывают эксперты Ассоциации
производителей молока. ...
От чего зависит отрасль. По данным аналитического агентства "ИНФАГРО",
сегодня 73% сбора молока приходится на население, а на фермы - только 27%. "Сегодня
рынок цельного молока и молокопродуктов в Украине выглядит интересным и
перспективным, так как за последние годы наблюдается тенденция к снижению
поголовья КРС. Но такая ситуация, по моему мнению, является критической в целом, так
как это напрямую влияет на продовольственную безопасность государства", - сказал в
комментарии для "ДС" руководитель департамента животноводства Группы компаний
Ukrlandfarming Владимир Педан. По статистике на предприятиях и в фермерских
хозяйствах содержится около 400 тыс. молочных и 34 тыс. мясных коров. За первое
полугодие поголовье молочных коров уже сократилось на 20 тыс. голов, что привело к
росту цены на цельное молоко, дефициту сырья для переработчиков. Закупочные цены
на молоко по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. поднялись на 15%. Это
положительный момент для товаропроизводителей, но он нивелируется ростом
расходов, влияющим на себестоимость молока и мяса. "На мой взгляд, одна из причин,
приводящих к сокращению поголовья коров в Украине, - это непродуманная и
неправильная система дотаций для товаропроизводителей, низкий экспортный
потенциал предприятий по переработке молока, а также низкая покупательная
способность населения", - говорит Владимир Педан. По его словам, Группа компаний
Ukrlandfarming начала масштабную реорганизацию направления животноводства,
считая, что оно имеет серьезные перспективы развития, учитывая дефицит молока и
мяса на украинском рынке. Также он назвал законодательные приоритеты, которые
могли бы поспособствовать развитию животноводства. В их числе: привязка количества
пахотной земли, которую удерживают арендаторы или владельцы земли, к содержанию
КРС из расчета на 1 га, прямая дотация на площади земли, используемые под кормовые
культуры, доведение госстандартов содержания пальмового масла в молочных
продуктах до международных норм.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Денис Лавникевич
По материалам dsnews.ua
Топ-10 молочних продуктів за
обсягом виробництва
27.09.2019

У січні-липні 2019 року в Україні вироблено 1,2 млн тонн молочної
продукції, з яких у липні – 193,8 тис. тонн. Про це повідомляє Асоціація
виробників молока (АВМ), передає agronews.ua
Найбільша частка в готовій продукції належить молоку та вершкам – 47,4%, яких
за звітний період виготовлено 572,2 тис. тонн. Зокрема, молока з жирністю до 1%
виготовлено 262,1 тис. тонн, молока вище 1% жирності – 274,8 тис. тонн. «Загальні
обсяги виробництва вже протягом року залишаються стабільними та суттєво не
відрізняються від минулого року», – зауважив аналітик АМВ Володимир Андрієць. На
другому місці за сім місяців цього року – виробництво кисломолочних продуктів
(йогуртів, кефірів, сметана тощо) – 20,4%. Їх у цей період було вироблено 246,7 тис. тонн,
що на 1,2% менше, ніж в минулому році. Третє місце з часткою у загальній структурі
виробництва в 10,7% займає морозиво. Його за звітний період виготовили 129,6 тис.
тонн, що на 6,3% більше, ніж минулого року. Четверте місце з часткою у структурі
виробництва 9,3% займають сири. Їх за сім місяців поточного року виготовили 112,3 тис.
тонн, що на 1,3% більше порівняно з минулим роком. Зростання у липні відбулось за
рахунок нарощування виробництва плавлених сирів (на 7,8% до 2,4 тис тонн) та
кисломолочного сиру (на 6,7% до 41,9 тис. тонн). Водночас виробництво твердих сирів
продовжує знижуватися. За сім місяців скорочення склало 9,6% (до 50,3 тис. тонн). П’яту
сходинку у структурі виробництва молочної продукції займає виробництво вершкового
масла, якого за звітний період виготовлено 52,4 тис. тонн, що на 19,3% менше, ніж за
звітний період минулого року. На шостій позиції – виробництво сироватки з обсягом у
35,6 тис. тонн, що на 12,8% менше порівняно з минулим роком. На сьомому місці –
виробництво сухого знежиреного молока. Його у період з січня по липень вироблено 22,3
тис. тонн, що на 18,9% менше порівняно з звітним періодом минулого року. Молоко
згущене з обсягом 19,5 тис. тонн (-3,2%) займає восьму позицію. Експерти зазначили, що
в липні відбулося пожвавлення виробництва, в результаті місячні обсяги зросли на
14,1% до 3,2 тис. тонн. На дев’ятій позиції у структурі виробництва молочної продукції
знаходиться сухе незбиране молоко. Його в цей період його було вироблено 12,7 тис.
тонн, що на 71% більше, ніж у 2018. Лише у липні обсяги його виробництва склали 1,9
тис. тонн, що на 93,6% більше, ніж у липні минулого року. На десятому місці –
виробництво казеїну з обсягом 3,8 тис. тонн, що на 23,5% менше порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Холдинг Хлебные Инвестиции объявил
о ребрендинге

Производство колбас в Украине
сократилось на 5,5%
02.10.2019

Мясоперерабатывающие предприятия Украины за 8 месяцев 2019
г. выпустили 1,2 млн т свежего, охлажденного и мороженого мяса, что на
5,6% больше, чем год назад.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает
Ассоциация свиноводов Украины, выпуск колбасных изделий, наоборот, претерпел
соответствующее сокращение (-5,5% или 18 тыс. т) и составил 310,7 тыс. т. Основным
двигателем производства мяса остается мясо птицы. Производство этого вида мяса за 8
мес. т.г. увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составило 735 тыс. т. «Вместе с тем, переработка свинины в этом году также оживилась
по сравнению с прошлым годом. Совокупный выпуск охлажденного, мороженого мяса
свиней и вяленных, копченых или соленых деликатесов из нее увеличился почти на 6% до 186 тыс. т. Положительную динамику обеспечил почти 4%-ный прирост производства
охлажденного мяса, которое составляет почти 90% промышленного производства
свинины. С другой стороны, увеличение объемов выпуска замороженной свинины более
чем на 40% добавило еще 4 тыс. т к общему валу», - комментируют аналитики. Зато,
производство других видов мяса, субпродуктов и колбасных изделий в январе–августе
«отстает» от результатов аналогичного периода 2018 г. Выпуск говядины и баранины в
течение анализовного периода сократился на четверть (до 40,8 тыс. т), съедобных
субпродуктов - на 14% до 260 тыс. т. Колбасных изделий в этом году произвели меньше
на 5,5% или 18 тыс. т: за две трети года мясоперерабатывающие предприятия
изготовили 310,6 тыс. т такой продукции. Наиболее ощутимо сократился выпуск
вареных изделий, колбасных изделий из мяса и субпродуктов.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua


26.09.2019

ООО "ХК "Хлебные инвестиции" представил новый логотип
торговой марки "Царь Хлеб". Логотип стал более современным, ярким и
соответствующим тенденциям современного дизайна.
"Старому логотипу более 15 лет. Он уже не соответствовал айдентике
современного мира, - объясняет генеральный директор холдинга Юрий Трындюк. - Было
принято решение отказаться от базовых цветов в логотипе. Новый фирменный знак
выполнен лаконично и просто, он включает в себя основной символ нашего холдинга хлеб". Компания остановила выбор на ярко-бордовом цвете, который символизирует
лидерство на рынке, энергию, инновационность. Второй цвет - белый - говорит о чистоте
на всех этапах и в процессах. Третий цвет - пшенично золотой - акцентирует внимание на
теплоте и любви к потребителю. Затраты на обновление фирменного знака в холдинге
не раскрывают. "Работа над новым стилем длилась около полугода, утверждали
конечный результат всем холдингом", - отмечает Юрий Трындюк. - В результате мы
получили стильный и современный бренд, который сохраняет старые, натуральные
рецептуры, без использования химических добавок. Наш хлеб остается таким же
уникальным". Новый визуальный стиль холдинг планирует использовать для всех точек
продаж, автомобилей развозки, упаковки и наружной рекламы. Хлебные инвестиции один из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который
занимает 8% рынка хлебобулочных изделий Украины и находится на 3-м месте среди
крупнейших хлебных предприятий страны. Бренд - "Царь Хлеб" и "Теремно". Владелец
компании - Юрий Трындюк. История развития насчитывает более 25-ти лет работы на
рынке. "Хлебные инвестиции" – лидер по количеству и качеству вложенных инвестиций
в свои предприятия. В холдинг входят хлебозаводы: ООО "Chanta Mount", ОДО "ИваноФранковский хлебокомбинат", ООО "Первый столичный хлебозавод", ОАО "Черновицкий
хлебокомбинат", ООО "Бердичевский хлебозавод", ЗАО "Теремно хлеб".
Читать полностью >>>

ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

По материалам biz.liga.net

Читайте также: Под Киевом открыт завод
по производству замороженного хлеба >>>

.

У Львівській області відкрився завод
з виробництва пектину
26.09.2019

Один з найбільших в Україні виробників фруктових соків і сокових
концентратів група компаній T.B.Fruit запустила завод із виробництва
пектину у Львівській області, будівництво якого велося 2 роки.
Виробнича потужність заводу - 3 тис. т яблучного пектину на рік. Засновник групи
компаній Тарас Барщовський зазначив, що TBFruit стала третім виробником яблучного
пектину в світі. Пектин використовують у харчовій і кондитерській промисловості,
зокрема при виробництві зефіру, йогуртів, різних кремів, м’ясних продуктів, а найбільш
якісний пектин використовується у фармацевтиці при виробництві капсул. T.B.Fruit
об'єднує підприємство Яблуневий дар (входять 6 заводів: в Хмельницькій, Харківській,
Львівській та Вінницькій областях), заводи T.B.Fruit Dwikozy і T.B.Fruit Annopol (обидва Польща), компанії Танк Транс Україна і Tank Trans Polska, які займаються внутрішніми і
міжнародними перевезеннями наливних вантажів автоцистернами, а також садівничий
комплекс Т.Б. Сад, який має в своєму розпорядженні 700 га садів яблуні, вишні, полуниці
та малини. З 2011 року Т.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Группа ТАС получила «добро» на покупку Кодымского
сокового завода в Одесской области
02.10.2019

Основной акционер Таскомбанка Сергей Тигипко решил
расшириться, прикупив контрольный пакет в капитале ООО «Соковый
завод Кодымский», расположенный в Одесской области.
Недавно АМКУ разрешил кипрской компании T.A.S. Overseas Investments Ltd,
также принадлежащей Сергею Тигипко, совершить эту сделку. «Соковый завод
Кодымский» занимается производством концентрированных фруктовых соков и пюре,
которые поставляются конечным производителям соков, детского и диетического
питания, кондитерским фабрикам и т.д. в Украине и на экспорт. По состоянию на 2017 г.
мощности сокового завода составляли 100 т. в сутки фруктово-ягодного асептического
пюре, и 60 тонн в сутки концентрированного яблочного сока. По данным открытых
источников, владельцем 75% доли в капитале ООО «Соковый завод Кодымский»
является киевское ООО «Параметр Солюшен», бенефициаром которого через белизский
оффшор Madelot Limited по бумагам числится житель Запорожья Андрей Ясир, а еще 25%
оформлено на Дарью Лаврову – дочь директора завода Олега Лаврова. Интересно, что
Ясир также числится бенефициаром скандально известного ООО «Рутил-ильменитовая
компания», владеющего правами на разработку Тарасовского месторождения цирконрутил-ильменитовых песков на территории Володарского района в Киевской области.
Имеется ряд косвенных признаков, подтверждавших ее связи с группой ТАС. В частности,
«Рутил-ильменитовая компания» была зарегистрирована на ул. Петлюры, 30 в Киеве, где
базируется главный офис группы ТАС и его базового финучреждения - Таскомбанка. А
один из топ-менеджеров группы ТАС Сергей Савчук, входивший ранее в набсовет
Таскомбанка и бывший советником Сергея Тигипко, работал главой департамента
стратегического планирования «Рутил-ильменитовой компании». В ООО «Соковый завод
Кодымский» не скрывают своего партнерства с ООО «Интерджус», 100% владельцем
которого через T.A.S. Overseas Investments Ltd официально является Тигипко. «Интерджусу» принадлежит одноименный соковый завод в г. Марганец (Днепропетровская
область). Исходя из этого, можно сделать вывод, что сделка по покупке контрольного
пакета ООО «Соковый завод Кодымский» является скорее формальностью, официально
закрепляющей то, что давно произошло де-факто. Эта покупка, судя по всему, не
является случайной. Украина становится все более заметным игроком на рынке
экспорта яблочного концентрата. За счет высокого урожая прошлого года только в
январе-июле 2019 г. экспорт этой продукции вырос в 1,6 раза по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом, и в денежном выражении составил почти 50 млн
долларов. По данным Украинской плодоовощной ассоциации, прошлой осенью
закупочные цены на яблоки для переработки не превышали 1 грн/кг. То есть были
настолько низкими, что некоторые фермеры оставляли часть промышленных яблок в
садах, чем, безусловно, пользовались переработчики. Крупнейшими покупателями
украинского яблочного концентрата были Австрия, Польша и Германия. При этом резко
возрос спрос на украинскую продукцию со стороны американских компаний, которые
всего лишь за прошлый год увеличили закупки почти в 10 раз до 9,2 тыс. тонн. Причиной
популярности в США украинского сокового концентрата стало сокращение поставок
этой продукции из Китая. И учитывая нынешний уровень торговых отношений этих
стран, украинские яблоки имеют все шансы прописаться на американском рынке
надолго – к удовлетворению наших поставщиков в целом, и Сергея Тигипко в частности.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
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НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Миргородский завод минеральных вод выплатит
50 миллионов дивидендов
03.10.2019

Акционеры АО "Миргородский завод минеральных вод", одного из
крупнейших производителей бутилированных вод в Украине, решили
выплатить 50 млн грн дивидендов.
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение было принято на
собрании 2 октября. Срок выплаты дивидендов - с 3 октября 2019 года по 2 апреля 2020
года. По итогам 2018 года Миргородский завод минеральных вод увеличил чистую
прибыль в 2,6 раза - до 39,5 млн грн, выручку - на 22,7%, до 449,6 млн грн.
"Миргородский завод минеральных вод" входит в крупнейшую на украинском рынке
бутылированных вод группу IDS Borjomi Ukraine. IDS Borjomi Ukraine создана в конце
2004 года. В состав группы входят: Моршинский завод минеральных вод "Оскар",
Миргородский завод минеральных вод, Трускавецкий завод минеральных вод и
дистрибуционная компания IDS Aqua Service.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні створили асоціацію
крафтових дистиляторів
01.10.2019

Всеукраїнська асоціація крафтових дистиляторів - єдине
зареєстроване національне некомерційне Громадське об’єднання, що
представляє індустрію крафтових міцних спиртних напоїв в Україні.
Місія спілки вказана коротко - формування ринку крафтових спиртних напоїв,
підтримка, просування та захист виробників крафтових міцних напоїв. "Ми довго йшли
до цієї події і я сподіваюсь, що нас почують і ми зможемо спільно, всі разом і з владою
зробити це можливим. Я точно знаю, що від цього виграють всі. Від Держави, виробника
до споживача. Україна має дуже багату історію ремісничої дистиляції, має свої автентичні
напої. Тому я впевнена, що настане час…коли до нас будуть їхати туристи для
відвідування прекрасних наших винокурень, дегустаційних залів віддаючи належну
шану та визнання нашим напоям", - розповіла засновниця об`єднання Катерина Лев. Цілі
асоціації сформували наступним чином: формування правил, умов і законів ринку
крафтових спиртних міцних напоїв в Україні; створення комньюніті однодумців для
обміну досвідом, знаходження і використання кращих рішень для досягнення загальних
цілей; юридичний захист, допомога в ліцензуванні та легалізації, підтримка членів
асоціації; допомога в просуванні товарів у торговельних мережах, маркетинг, реклама,
побудова брендів; участь в міжнародних виставках, вихід на міжнародний ринок і
просування брендів. "Ми хочемо побудувати нові мости, нову філософію, нові можливості
в світі крафтових міцних напоїв через обмін знаннями, налагодженням зв`язків,
створення співтовариств і неупереджене мислення. Ми ставимо високі цілі і багато
просимо: щоб крафтовий алкогольний бізнес і держава об`єднали свої сили для розвитку
торгівлі, ринку крафтових напоїв, брендів, туризму. Всі разом! Виробництво крафтових
міцних напоїв в Україні має довгу історію, але при цьому знаходиться в тіні, не маючи
можливості відкрито розвиватися, створювати і продавати свої продукти, створювати
бренди, виходити на внутрішні та міжнародні ринки", - резюмувала очільниця асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами techdrinks.info

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



ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

BAT меняет управление бизнесом из-за непредсказуемости правительства Украины

АМКУ оштрафовал на 758 тыс. грн "Котнар-М" за
ряд нарушений законодательства
27.09.2019

АМКУ наложил штраф в размере 758 тыс. грн на ООО "Котнар-М" за
ряд нарушений связанных с нарушением законодательства о защите от
недобросовестной конкуренции и экономической конкуренции.
Согласно обнародованному на сайте ведомства решению, "Котнар-М" оштрафован
на 408 тыс. грн за три нарушения законодательства о защите экономической
конкуренции, в виде представления недостоверной информации АМКУ. Кроме того,
АМКУ наложил штраф на компанию в размере 200 тыс. грн за нарушение
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за неправомерного
использование без разрешения международной компании R&A Bailey&Co (Ирландия)
названия и оформления упаковки ликеров O'daily, которая схожа по названию и
оформлению на упаковку ликера Baileys. Ведомство также оштрафовало "Котнар-М" на
150 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной
конкуренции, в виде распространения ложных сведений на контрэтикетке ликера
"O'daily Original". ООО "Котнар-М" – крупный региональный производитель вин, имеет
винодельный комплекс полного цикла производства, около 200 га собственных
виноградников в с.Мужиево (Закарпатской обл.). Производит вина под ТМ Cotnar, Monte
Cote, Gorobchiki и др. По данным Единого госреестра юридических и физических лиц
(ЕГР), основателями ООО являются Чаба Пейтер, Инна Хомюк, Владимир Булгаков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

23.09.2019

Компания British American Tobacco переформатирует структуру
управления бизнесом в Восточной Европе. Об этом НВ Бизнес сообщили в
компании в ответ на редакционный запрос.
Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020
года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в
Румынии. Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия
решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой
фискальной и регуляторной политикой правительства Украины. В компании также
заверили, такие изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине. Как
сообщалось ранее, 12 сентября 2019 года British American Tobacco p.l.c. анонсировала
важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращения ВАТ в более
эффективную, гибкую и сосредоточенную на бизнес-целях организацию. «Этот шаг
позволит ВАТ максимально удовлетворять постоянно изменяющиеся запросы
потребителей и развивать портфель новых продуктов, таких как продукты для
нагревания табака, современные никотиносодержащие продукты для перорального
использования и электронные сигареты», - заявили в компании. По словам
исполнительного директора ВАТ Джека Боулза, его цель - превратить ВАТ в более
сильную, простую и быструю организацию, а также значительно ускорить развитие
портфеля новых продуктов, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Аудит діяльності державного підприємства
«Харківський завод шампанських вин»

Минюст обеспокоен попытками пересмотра мирового
соглашения с «Philip Morris Ukraine»

03.10.2019

На виконання наказу Мінагрополітики України проведення
позапланового аудиту відповідності діяльності державного підприємства
«Харківський завод шампанських вин».
Аудиторський висновок – умовно-позитивний, аудиторський звіт від 26.09.2019
№ 24-22/20. Аудитом встановлені окремі факти порушення вимог законодавства та
внутрішніх регламентів щодо дотримання планів, процедур, контрактів (договорів) з
питань здійснення фінансово-господарської діяльності, законності та ефективності
використання державних коштів і майна, а також окремі факти неефективної цінової
політики. Фактична діяльність, що здійснювалася державним підприємством
«Харківський завод шампанських вин» (далі – ДП «ХЗШВ», Підприємство), відповідала
напрямкам діяльності Підприємства, передбаченим його Статутом. Однак, не виконано
вимог наказів Мінагрополітики щодо затвердження нової редакції Статуту Підприємства
та приведення установчих документів у відповідність до Примірного Статуту.
Ефективність управління Підприємства характеризується уповільненням темпів
економічного зростання, збитковістю та низьким рівнем інвестиційної політики щодо
оновлення основних засобів. Виявлені негативні тенденції щодо зростання поточних
зобов’язань Підприємства, при цьому за вказаний період спостерігається переважання
короткострокових джерел в структурі позикових засобів, що характеризує погіршення
структури балансу і втрату фінансової стійкості Підприємства. Позовна робота на ДП
«ХЗШВ» не сприяла забезпеченню виконання договірних зобов’язань у всіх сферах
діяльності, забезпеченню захисту та відновленню порушених майнових прав та інтересів
Підприємства. Невжиття заходів, які передбачені умовами договорів, щодо
відповідальності покупців та замовників за не своєчасну оплату реалізованої їм
продукції та наданих послуг є фактором ризику зростання дебіторської заборгованості
та стало причиною відволікання коштів Підприємства і недоотримання ним доходу.
Керівництвом Підприємства не забезпечено оприлюднення інформації щодо
використання публічних коштів та оприлюднення звіту про укладені договори в
електронній системі державних закупівель. За результатами проведеного внутрішнього
аудиту ДП «ХЗШВ» та структурним підрозділам Мінагрополітики для врахування в
подальшій діяльності надані відповідні аудиторські рекомендації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінагрополітики
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День відповідального споживання об’єднав
найбільших пивоварів України
02.10.2019

Компанії Carlsberg Ukraine та AB InBev Efes Україна об’єднали
зусилля задля популяризації відповідального споживання пива серед
підлітків. Про це пише segodnya.ua
Алкогольні напої, їх споживання, є елементом світової культури та традицій.
Однак те, що дозволено дорослій, сформованій людині, неприпустимо для підлітка. І, тим
більше, для дитини. Тож суспільство створює певні, цілком обґрунтовані, правила
продажу та споживання алкогольних напоїв. Усвідомлюючи свою відповідальність перед
суспільством, найбільші пивоварні компанії світу ініціювали проведення Всесвітнього
дня відповідального споживання пива (Global Beer Responsible Day). Щороку в певний
день тисячі волонтерів і активістів у всіх країнах відвідують торговельні заклади та
популяризують серед продавців культуру відповідального споживання пива. І вже кілька
років українські пивовари втілюють у життя досвід зарубіжних колег. За наших умов
ініціатори сфокусувалися на проблемі споживання алкоголю підлітками. А саме на
неприпустимості продажу алкоголю неповнолітнім. Понад п’ять років AB InBev Efes
Україна та Carlsberg Ukraine розповідають продавцям і споживачам про важливість
контролю продажу алкоголю неповнолітнім. Працівники компанії пояснюють правила
перевірки документів і наслідки, до яких ведуть порушення законодавства. Традицію
проведення Всесвітнього дня відповідального споживання пива було продовжено й
цього року. Представники пивоварних компаній відвідали торгові точки, в асортименті
яких є їхня продукція. Поруч із рядовими працівниками у проведенні акції взяли участь і
топ-менеджери компаній. Разом вони розповідали продавцям про День відповідального
споживання пива та неприпустимість продажу алкоголю неповнолітнім, вручали
сувеніри. У цей день пивоварні компанії перестають бути конкурентами на ринку. Вони
об’єднують зусилля заради спільної мети. І роблять це з великим розмахом. 27 вересня
представники AB InBev Efes Україна відвідали 22 тис. торгових точок у 35 містах країни,
поспілкувалися з 1620 продавцями. А понад тисяча працівників Carlsberg Ukraine
покрили близько 20 тис. торгових точок по всій Україні. Журналіст "Сьогодні" зустрівся
та поспілкувався із представниками пивоварів, які взяли участь в акції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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В Министерстве юстиции серьезно обеспокоены активностью ГБР
вокруг уголовного дела, связанного с мировым соглашением (МС)
правительства с табачным концерном Philip Morris Ukraine.
В Минюсте обеспокоены чрезмерной активностью ГБР, которые преследуют
очевидную цель поставить под сомнение правомерность МС в рамках инвестиционного
арбитража между Украиной и ФМУ. Госбюро последние полгода проводит обыски и
допросы всех причастных к подписанию мирового соглашения с табачным гигантом. Об
этом сообщают источники издания в министерстве. Для Минюста необходимость
расследования данных фактов выглядит сомнительно, отмечают журналисты. В течении
года Минюст проводил тщательный анализ всех рисков и законности такого
соглашения, по результатам которого пришли к выводам, что заключение такого
соглашения будет соответствовать интересам государства и укрепит имидж страны, как
надежного инвестиционного партнера. Госбюро расследований возобновило уголовное
дело против топ-менеджмента компании, арестовало её документацию, а также изъяло
все оригиналы самого мирового соглашения, которые были у Минюста, Государственной
фискальной службы (ГФС) и правительства. Особенно, якобы, встревожен Иван Лищина,
которого Кабмин переназначил заместителем министра юстиции на прошлой неделе. Он
принимал непосредственное участие в подготовке соглашения и считает, что все
государственные органы действовали в соответствии с Порядком, утвержденным указом
президента, а нынешняя активность ГБР — это не более, чем охота на ведьм, не говоря
уже о их компетенции давать оценку подобным соглашениям. В сети можно найти фото
письма, в котором МинЮст требует немедленно подписать МС. При этом, Департамент
внешних коммуникаций «Philip Morris Ukraine» в комментарии Комсомольской правде
заявил, что все государственные органы действовали в рамках действующего
законодательства, заключая соглашение с корпорацией. В «Philip Morris Ukraine»
отметили, что обеспокоены действиями ГБР, однако после обысков никаких дальнейших
шагов от Госбюро не последовало. В 2018 году «Philip Morris Ukraine» обратилось в
международный арбитражный суд с инвестиционным спором к Украине. С января 2018
года по февраль 2019 года согласование условий урегулирования инвестиционного
спора при участии министерства юстиции, министерства финансов, министерства
иностранных дел, министра экономического развития, бизнес омбудсмена,
государственной фискальной службы. Июнь 2019 года возбуждение ДБР уголовного
производства № 62019170000000505 о законности заключения мирового соглашения в
рамках урегулирования международного инвестиционного спора между Украиной и
«Philip Morris Ukraine». Июль-сентябрь 2019 года обыски и выемки детективами ДБР всех
материалов, касающихся заключения мирового соглашения в министерстве юстиции,
государственной фискальной службе, кабинете министров Украины. «Philip Morris
Ukraine» входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет
подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. «Philip Morris
Ukraine» — ведущая международная табачная компания, один из крупнейших
производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира,
вышла на украинский рынок в 1994 году.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам capital.ua
Окружной админсуд Киева запретил АМКУ налагать штраф
на табачных производителей и "Тедис"
03.10.2019

Окружной админсуд Киева запретил АМКУ налагать штраф на
табачных производителей и дистрибьютора "Тедис Украина", сообщила
экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
"Указанное было сделано путем принятия судом постановления об обеспечении
иска, которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до
того, как суд рассмотрит иск "Тедису" к комитету, по поводу процессуальных, по мнению
истца, нарушений АМКУ", - написала она в соцсети Facebook. По словам Загребельской,
текста постановления пока нет в судебном реестре, а АМКУ объявил перерыв до 10
октября для его изучения и анализа. "Если все пойдет по сценарию "Укрнафты", то АМКУ
может стоять "на паузе" месяцы и годы, пока суд не вынесет свой вердикт", - отметила
она. Как сообщалось, АМКУ рассматривает результаты расследования дела о нарушении
четырьмя крупнейшими табачными компаниями и дистрибьютором сигарет "Тедис
Украина" законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, по
ограничению доступа других субъектов на рынок продаж. По данным Загребельской,
речь идет о создании табачными компаниями-производителями "Филип Моррис
Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина" и
"Империал Тобакко Продакшн Украина" и дистрибьютором "Тедис Украина" картеля, в
результате деятельности которого последний стал монополистом. Как сообщила она,
указанные производители совместно производят более 90% сигарет в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

У Славуті відкрили логістичний центр
GEBERIT

Фонд госимущества Украины издал приказ об отказе
от продажи 70,7% акций "Индар" на аукционе
25.09.2019

ФГИ за два дня до утверждения Верховной Радой его нового главы
издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар" на
аукционе с привлечением советника.
"Отозвать проект решения Кабинета министров "Об определении советника для
предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакета акций "Индар" и
источников оплаты его услуг", - говорится в приказе №937 от 17 сентября за подписью
и.о.главы Виталия Трубарова, которым внесены изменения в приказ №774 от 8 июня
2018 г. о приватизации этого предприятия. Среди оснований указаны решение собрания
акционеров "Индара" и новые положения его устава от ноября прошлого года (на сайте
предприятия отсутствуют). Трубаров поручил обеспечить проведение независимой
оценки госпакета акций, проинформировать миноритариев об их преимущественном
праве на приобретение акций по цене и на условиях, определенных Кабинетом
министров, и подготовить проект соответствующего решения правительства. В то же
время накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей
Милованов анонсировал утверждение правительством советников для приватизации
пяти объектов "большой" приватизации, в том числе и "Индара". Глава инвестгруппы
Concorde Capital Игорь Мазепа, которая в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и
Redcliffe Partners в минувшем году победила на конкурсе по отбору советника по
приватизации угольной компании "Краснолиманская", ЧАО "Президент-отель" и ЧАО
"Индар", сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что впервые слышит об этом приказе
Фонда. ЧАО "Индар" - единственное в Украине предприятие с полным технологическим
циклом производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых
лекарственных форм. Стратегия развития компании предусматривает расширение
продуктового портфеля средствами иммунопрофилактики (вакцинами), а также новыми
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для всестороннего
обеспечения потребностей людей, живущих с сахарным диабетом, ВИЧ/СПИДом и
туберкулезом. Согласно данным в системе раскрытия НКЦБФР на конец второго
квартала этого года, госпакет акций в размере 70,7016% числится на ПАО "Укрмедпром",
а 29,2861% принадлежит кипрской компании Luraq Investments Limited, бенефициары
которой не указаны. "Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза - до 488,59 млн грн,
а его чистая прибыль выросла в 4,4 раза - до 6,22 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У вівторок, 17 вересня відбулася знакова та важлива подія для
нашого міста – урочисте відкриття логістичного центру ПрАТ «Геберіт
Керамік Продакшн». Про це повідомляє slavuta-mvk.gov.ua
Участь у заході взяли представники менеджменту компанії Geberit у Швейцарії
Мартін Циглер, Сімон Имхов, Штефан Дрейліх, посол Швейцарії в Україні Клод Вільд,
генеральний директор підприємства Володимир Романенко, міський голова м. Славути
Василь Сидор та багато інших. Привітав із важливою подією в економічному житті
Славути міський голова Василь Сидор, який зазначив, що відкриття такого потужного
логістичного центру говорить про перспективу та новий подих для підприємства. І
невипадково ця подія має місце у Славуті, адже у 1910 році була випущена перша партія
сантехнічних виробів підприємством «Будфарфор», подальше виробництво якого мало
вагоме значення для всієї країни. Це, у свою чергу, дозволило сформувати міцний
кадровий та виробничий потенціал сучасного підприємства ПрАТ «Геберіт Керамік
Продакшн». Присутність такої корпорації, як Geberit – це авторитетно не лише для міста,
а й для України загалом. Особливо заслуговує на увагу той факт, що дана корпорація
зайшла в Україну у 2015 році, а це тоді, коли багато інвесторів залишали Україну.
Належне соціальне забезпечення, достойна заробітна плата, комфортні умови праці –
вагомий позитив у роботі підприємства», – наголосив голова міста та додав, що міська
влада й надалі йтиме назустріч бізнесу, створюватиме сприятливі умови для його
ведення і запрошує потенційних інвесторів до Славути». Корпорація Geberit – це
швейцарська багатонаціональна група, що спеціалізується на виробництві та постачанні
санітарних частин і пов’язаних з ними систем. Це лідер у своїй галузі в Європі з
глобальним присутністю через свої дочірні компанії. У корпорації Geberit близько 30
виробничих потужностей, і один із керамічних заводів у місті Славута. Сьогодні
підприємство експортує санітарну кераміку в країни СНД, а також у країни Європи
(Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Швейцарія). Протягом січня – серпня 2019
року підприємством вироблено 874 893 шт. продукції. Кількість працівників на
підприємстві становить 557 чол. ПрАТ «Геберіт Керамік Продакшн» є найбільшим
бюджетоутворюючим підприємством. За січень-серпень 2019 року підприємством
перераховано до місцевого бюджету податку з фізичних осіб 8 млн. 959 тис. 984 грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами slavuta-mvk.gov.ua
Компанія «Kronospan» матиме повне
сприяння з боку влади
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

Зростання будівництва за 8 міс. –
склало 21%
26.09.2019

Будівельна галузь України продовжує ставити рекорди. Вже
котрий місяць підряд об’єми будівництва зростають, повідомляє
заступник Міністра Лев Парцхаладзе.
«За 8 місяців будівельні компанії вже виконали роботи на 97 млрд грн. Це на
20,8% більше у порівнянні з минулорічними показниками. Лідери – Дніпропетровська,
Одеська, Харківська області та Київ», — зазначає він. Відтак, у Дніпропетровській області
було виконано будівельних робіт на 11,7 млрд грн, в Одеській – на 9,3 млрд грн,
Харківській – 8,7 млрд грн, у Києві – на 23 млрд грн. Будівництво житлових будівель у
порівнянні з січнем-серпнем минулого року зросло на 2,1%, нежитлових – на 33,8%,
інженерних споруд – на 23,9%. Нове будівництво, реконструкція та техпереоснащення
становили 76,4% від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний
ремонти – 15,4% та 8,2% відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами minregion.gov.ua
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ПСГ "Ковальська" готова инвестировать
в покупку локомотивов
23.09.2019

Промышленно-строительная
группа
"Ковальська"
готова
инвестировать средства в закупку собственного тягового подвижного
состава. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию,
предоставленную компанией.
Компания намерена купить магистральный электровоз для поддержки
производства, а именно - для доставки стройматериалов из собственных карьеров.При
этом, в промышленно-строительной группе отметили, что подобная инвестиция будет
реализована, в случае либерализации рынка ж/д тяги. "Бизнес не готов ждать, пока
"Укрзализныця" решит свои проблемы. От существенных задержек поставок страдают
клиенты, сотрудники и экономика в целом. Мы готовы самостоятельно инвестировать в
транспорт, но для этого необходимо лишить "Укрзализныцю" монополии на тягу. Если в
этом году для частных компаний откроют рынок железнодорожной тяги, то мы будем
одними из первых, кто пополнит свой парк локомотивами", - прокомментировал Сергей
Пилипенко, гендиректор компании "Ковальська". В промышленно-строительной группе
заявляют о существенном ухудшении ситуации с перевозками грузов по ж/д в последние
два месяца. Напомним, что с 11 до 14 сентября "Укрзализныця" вводила ограничения на
грузоперевозки по всей Юго-Западной железной дороге для всех отправителей и
получателей, для всех грузов и типов подвижного состава. Тогда в "Ковальской"
отмечали, что на участке Каменец-Подольский - Киев (около 450 км) за последние 2-3
года средний оборот вагонов компании вырос в 4 раза - до 16 суток (при нормативе 3-4
дня). На участке Коростень-Киев (около 200 км) оборот собственных вагонов компании
составляет 6-7 дней (норматив 3 суток). Также сообщалось, что у компании есть 380
собственных вагонов, еще 600-700 вагонов в месяц привлекаются дополнительно. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Новий міжнародний інвестор матиме повне сприяння з боку влади.
Про це заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль під час зустрічі із
представниками міжнародної компанії «Kronospan».
На зустрічі були присутні також народний депутат Олександр Ковальчук та
керівник Агенції «ІнвестІнРівне» Дмитро Янушевський. Кілька місяців тому компанія
«Kronospan» задекларувала намір інвестувати в економіку Рівненської області більше
200 мільйонів євро. А це майже 200 прямих та 2000 непрямих робочих місць із
заробітною платою 15-18 тисяч гривень на місяць. «Kronospan» є важливим інвестором
для економіки Рівненщини. Окрім прямих вкладень, це ще додатково більше 300-400
мільйонів гривень податків і зборів щорічно. Тому від обласної адміністрації інвестор
отримає повне сприяння до запуску. Відсьогодні співпраця з ними виходить на новий
рівень. Разом розробили «дорожню карту» реалізації інвестпроекту, визначили
кураторів, які займатимуться питаннями державного регулювання», - зазначив Віталій
Коваль. Генеральний директор ТОВ «Кроноспан УА» Наталія Покінська запевнила, що
компанія працює на умовах публічності, відкритості та максимальної співпраці з
громадами у регіонах, де розміщені їхні заводи. Інвестор дотримується стандартів
екологічної безпеки та усіх необхідних процедур за українським та європейським
законодавством. Сучаснийзавод «Kronospan» з виробництва плити ДСП розташується на
території непрацюючих Рівненського ливарного заводу (РЛЗ) та Рівненського заводу
тракторних агрегатів (РЗТА) у селі Городок Рівненського району. Зараз там проводяться
роботи з підготовки технологічного майданчика. Відзначимо, «Kronospan» – світовий
лідер у галузі виробництва високоякісних деревинних плит і суміжної продукції.
Сьогодні це понад 40 виробничих заводів у 30 країнах Європи, Азії та США. Нагадаємо,
ЄБРР організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових
матеріалів «Кроноспан УА». Згідно з повідомленням, ЄБРР буде формальним кредитором
на всю суму 116 млн євро, однак 50 млн євро з цієї суми буде синдиковано з банками
Raiffeisen Bank International AG і Raiffeisenlandesbank Obersterreich за структурою кредиту
"A/B". Kronospan створений в Австрії в 1897 році. В даний час є провідним європейським
виробником листових матеріалів на основі деревини, працює в 21 країні. Загальний
обсяг продажів перевищує 2,7 млрд євро в рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами rv.gov.ua
Антидемпинговые пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
стимулировали рост производства украинских заводов
03.10.2019

Введение антидемпинговых пошлин в отношении клинкеров
цементных и портландцемента послужили стимулом для повышения
загрузки и объемов производства украинских цементных заводов.
"Такой шаг мы оцениваем как позитивный, позволивший увеличить загрузку
производственных мощностей предприятия и обеспечить увеличение выпуска товарной
продукции. Сейчас наши мощности загружены на 90%", - сказал в комментарии
агентству "Интерфакс-Украина" глава правления ЧАО "Ивано-Франковскцемент"
Николай Круць. Согласны с его мнением и в ЧАО "Дикергофф Цемент Украина": в
компании наблюдают оживление рыночных отношений, восстановление здоровой
конкуренции и паритетные цены цемента на рынке, "что создает условия для
дальнейшего стабильного ведения бизнеса". "Решение о введении пошлин на импорт
цемента из стран, который осуществлялся по демпинговым ценам, мы считаем
абсолютно верным. Данное решение помогло сохранить устойчивую рыночную позицию
украинских производителей, которые, в свою очередь, развивая свои производства,
способны удовлетворить спрос всех потребителей Украины. В противном случае
демпинговая позиция импортного цемента из России, Беларуси, Молдовы могла
значительно ухудшить финансовые результаты ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и
привести к существенным убыткам и финансовым потерям", - сообщили в компании.
Так, за 8 месяцев 2019 года предприятие первыполнило заложенный план роста объема
производства в 17%, увеличив показатель на 25% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. Рост бюджетных показателей компании в этом году связан с
поставками цемента в различные строительные проекты.

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

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

"Кроме поставок на такой традиционный сектор как жилищное строительство и
строительство коммерческой недвижимости, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" также
поставляет цемент на строительство инфраструктурных объектов государственного
значения", - говорят в компании. Речь, в частности, идет о строительстве ряда бетонных
дорог, взлетно-посадочной полосы в Одессе, реконструкции взлетной полосы в
аэропорту "Запорожье", строительстве парков ветровых электростанций в Херсонской и
Николаевской областях, зерновых терминалов, развитии причалов в морских портах и
др. Как рассказали в ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", в связи с ростом уровня продаж
цемента, его производство за 8 месяцев-2019 на Криворожском заводе увеличилось на
14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 526,3 тыс. тонн. В
то же время, в компании констатируют все еще низкую загруженность
производственных мощностей – на Криворожском заводе она составила 30,2%, на
Каменском – 50,9%. "Защита украинского производителя от цемента и клинкера
белорусских и российских производителей позволила стабилизировать цены на цемент
на внутреннем рынке, однако последние 3 месяца агрессивно вошел на рынок цемент из
Турции, который так же, как и белорусский, продается по низким ценам на юге и востоке
Украины. Государство обязано защищать внутреннего производителя в ключевых
отраслях экономики, это позволит фокусироваться предприятиям на развитии
производства, сохранять рабочие места, улучшать эффективность работы", - убеждены в
компании. По прогнозам "ХайдельбергЦемент Украина", рост производства цемента в
Украине в следующем году может составить 5-7%, при условии сохранения
антидемпинговых пошлин. "Текущий политический курс страны и заявления
руководства страны, однозначно, дают надежды на развитие экономики и как следствие
строительного рынка в целом. В результате, мы прогнозируем что рост рынка в
следующие годы будет составлять 5-7%, что открывает возможности загрузки
производственных мощностей на 90-95%", - отметили в компании. По данным компании,
на рынке Украины в настоящее время работает 10 цементных заводов,
производственные мощности которых совокупно загружены на 65%, поэтому каждое
предприятие стремится нарастить производство и, что существенно ужесточает
конкуренцию. "В этом году производственные мощности ЧАО «Дикергофф Цемент
Украина» загружены на 60% от своей проектной мощности. При спросе на рынке
компания готова нарастить производство до полной утилизации проектных
мощностей", - подытожили в компании. Как сообщалось, 21 мая 2019 года по
результатам антидемпингового расследования МКМТ приняла решение о применении
сроком на пять лет окончательных антидемпинговых пошлин в отношении импорта в
Украину клинкеров цементных и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы. Для
портландцемента и клинкера происхождением из Беларуси размер пошлины был
установлен на уровне 57,03%. Вскоре, Окружной административный суд Киева начал
рассмотрение исков компании холдинга "Белорусская цементная компания" и
импортеров ее продукции (ООО "Белбудматериалы-Украина", "Пиломатериалы-Сервис")
о признании противоправным и отмене антидемпинговых пошлин в отношении
импорта цемента в Украину. По словам главы Ассоциации производителей цемента
Украины Павла Качура, за последние 10 лет в цементной отрасли Украины реализованы
крупные инвестиционные проекты, в частности, ЧАО "Ивано-Франковскцемент"
вложило EUR280 млн, ПАО "Подольский Цемент" – EUR250 млн, ЧАО "Дикергофф Цемент
Украина" – EUR80 млн. "Высокая ставка пошлины, установленная МКМТ, по сути,
является заградительной, и подтверждает факт наличия демпингового импорта.
Нарушение конкуренции, со стороны иностранных производителей, объединило
украинские предприятия в борьбе за установление справедливых условий торговли,
устранение ущерба, сохранение рабочих мест и инвестиций", – считает партнер,
руководитель практики международной торговли "Ильяшев и Партнеры" Алена
Омельченко, представлявшая украинскую цементную отрасль в антидемпинговом
расследовании. Согласно данным Госстата, объем импорта цемента из Беларуси в первом
полугодии 2019 года составил 199,5 тыс. т (на $10,5 млн), или 4,8% общего объема
украинского рынка.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua



БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

Макским Микитась каже, що продав
"Укрбуд Девелопмент"
20.09.2019

Нардеп 8-го скликання Максим Микитась заявив, що продав
компанію "Укрбуд Девелопмент" групі інвесторів. Про це пише видання
"БізнесЦензор", передає портал finbalance.com.ua
"Для когось новина про продаж "Укрбуд Девелопмент" стала несподіванкою, але
угода не спонтанна. До цього рішення я йшов давно, і, нарешті, багато процесів
фіналізували", - зазначив колишній депутат. "Угода відбулася. Хто власники? За умовами
угоди називати їх не можу, якщо в загальних рисах, то це група інвесторів, люди
непублічні. Якщо захочуть, подробиці розкажуть самі. На сьогодні компанія функціонує в
звичайному режимі, будівництва запущені, менеджмент на своїх місцях", - додав
Микитась. Напередодні гендиректор компанії Олег Майборода заявив, що Микитась
вийшов з будівельного бізнесу і більше не є власником ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що
входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд". За словами глави компанії, її
менеджмент мінятися не буде, а управління буде здійснювати рада директорів. При
цьому гендиректор не повідомила, хто є новим власником компанії, зазначивши, що він
раніше не був представником будівельного бізнесу. ТОВ "Укрбуд Девелопмент" створено
в 2004 році, займається девелопментом і супроводом проектів держкорпорації "Укрбуд".
Згідно з даними компанії, станом на грудень 2018 року компанія ввела в експлуатацію 26
проектів житлових комплексів, 23 знаходяться на стадії будівництва. Згідно з даними
Єдиного держреєстру на 19 вересня 2019 року, змін у складі власників немає. Власником
частки 100% в статутному капіталі ТОВ як і раніше числиться "Базерт Девелопмент
Елелпі" (Лондон, Англія), а кінцевим бенефіціаром - Яна Левенець. Згідно з декларацією
Микитася, він був власником "Базерт Девелопмент Елелпі".
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

43



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

KAN Development завершил строительство ЖК Tetris Hall
в центре Киева
24.09.2019

ООО "К.А.Н. Девелопмент" (Киев) официально заявило о завершении
проекта строительства жилого комплекса (ЖК) Tetris Hall класса "элит" по
ул.Деловая, 1/2, в Печерском районе столицы.
В него вошли три дома по 25 этажей, два из которых соединены на высоте 90 м.
стеклянной воздушной галереей. Общая площадь проекта – 54 тыс. кв. м, жилые
помещения заняли 29 тыс. кв. м. Также проект включает инфраструктурные объекты и
большой детский сад. "Сегодня мы завершаем этот проект, но скоро начнем новый… Нам
интересны в портфеле еще премиальные проекты", - сказал основатель KAN Development
Игорь Никонов, комментируя дальнейшие планы компании. После завершения второй
очереди проекта ЖК Tetris Hall портфель реализуемых проектов KAN Development
сконцентрирован на объектах ЖК с комплексной застройкой, однако компания
планирует создавать проекты и другого формата, утверждает Никонов. "Мы планируем
продолжить реализацию проектов комфорт-класса только в рамках комплексной
застройки. Даже если мы будем создавать когда-то проект точечной застройки в данном
сегменте, то все равно там будет вся необходимая инфраструктура, в том числе, детский
сад. С экономической точки зрения, комплексная застройка более привлекательна. Да, на
старте она дает меньший доход и предполагает колоссальные затраты, но в перспективе
сами жители начинают приводить клиентов и это гораздо эффективнее, чем любая
реклама", - пояснил он. Как сообщалось, строительство второй очереди ЖК Tetris Hall
началось в 2017 г. Первая очередь (первый дом) общей площадью 24 тыс. кв. м введена в
эксплуатацию в 2016 году, вторая – жилой площадью 29 тыс. кв. м и с детским садом –
завершена в сентябре 2019. ООО "К.А.Н. Девелопмент" создано в 2001 г. Портфель
реализованных проектов компании в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park,
ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры
проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнесцентр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта
UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант",
коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center.
Также компания активно развивает собственную сеть образовательных учреждений
«А+». Компания продолжает строительство новых очередей в рамках проектов ЖК
"Файна Таун" и Respublika комфорт-класса и начинает строительство ЖК Unit.Home.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На Київщині забудовник обманним шляхом заволодів
грошима 1500 інвесторів
25.09.2019

За процесуального керівництва прокуратури області слідчими ГУНП
в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному
провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що двоє учасників злочинної
групи – забудовник трьох житлових комплексів у місті Ірпінь та його представник, у
період 2014-2018 років заволоділи грошовими коштами понад 1 500 громадян –
інвесторів будівництва. Для досягнення своєї злочинної цілі, підозрювані проводили
масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації комфортного, і головне доступного
житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї
дозвільної будівельної документації та законності будівництва. Як наслідок, 1500
громадян вклали свої власні кошти під виглядом інвестицій в будівництво, частину з
яких зловмисники спрямовували на будівельні роботи, а решту коштів привласнювали.
Однак будівництво вказаних об’єктів завершеним не було та зупинено без повідомлення
причин інвесторам. За результатами розслідування двом учасникам злочинної групи
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 ККУ, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому
в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Одному з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, місцеперебування
іншого підозрюваного встановлюється. Досудове розслідування у кримінальному
провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.
Читати повністю >>>
За матеріалами пресслужби Прокуратури Київської обл.
Найбільший столичний забудовник через суд
намагається відбити рейдерську атаку
25.09.2019

Холдингова компанія "Київміськбуд", 80% акцій якої належать
столичній громаді, у суді обстоює своє право власності на пакет акцій у
компанії "Київоргбуд", пише УНН.
Ось вже 2 роки "Київміськбуд" судиться з акціонерним товариством "Київоргбуд".
А саме намагається відстояти свої майже 37% акцій у його статутному фонді. По суті, це
блокуючий пакет акцій, який дозволяє контролювати активи. Попри це, як твердять у
"Київміськбуді", в обхід головного акціонера "Київоргбуд" вирішив збільшити статутний
капітал. Мовляв, про це було домовлено з іншими власниками цінних паперів. Однак,
представників Київміськбуду на загальні збори чомусь не допустили. Крім того, збори
нібито проводилися у складських приміщеннях, без жодного означення, у якому саме.
"Це очевидно, що все було проведено так, щоб не допустити крупного блокуючого
акціонера для того, щоб він не заблокував вкрай невигідне для нього рішення. Для того,
щоб підтримати наші акції, процент наших акцій, ми повинні були внести більше ніж 800
мільйонів гривень - сума дуже велика", - прокоментував директор департаменту з
управління майном ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Юрій Катриченко. Разом з представниками
"Київміськбуду" представники Комісії з цінних паперів встановили, що не можливо
виявити місце проведення зборів акціонерів. Представники Комісії з цінних паперів
склали акт, в якому зазначили, що збори акціонерів "Київоргбуд" у визначений час та
місці не проводились. Із цими доказами "Київміськбуд" і звернувся до суду. Попри те, що
перша інстанція головних акціонерів підтримала, в апеляційному суді розгляд справи
досі затягується. Паралельно Київський адмінсуд розглядає ще одну справу. За позовом
одного з акціонерів "Київоргбуду", щодо визнання дій представників Національної
комісії з цінних паперів щодо складання протоколу нагляду за загальними зборами
незаконними. Не зважаючи на відеодокази та висновок Національної комісії з цінних
паперів, суд постановив, що збори таки відбувалися. Юристи запевняють: подібних
судових процесів у їхній практиці нині чимало. "Що стосується рейдерських захоплень, то
вони у більшості випадків стосуються саме з незаконним переоформленням або
корпоративних прав, або майна. Не зрозуміло, яким чином, де, нікого не повідомляючи,
не вносячи в реєстри, швидко їх проводять, потім йдуть швидко домовляються, вносять
дані в реєстр, або збільшують статутний капітал, або приймають рішення про вихід із
товариства, чи за копійки продають, або міняють на якісь інші корпоративні права", розповів юрист Ростислав Кравець. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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У Баканова побачили, що комунальники Кличка виводили
квартири на посередників, у яких осідали 20-30%
01.10.2019

Слідчі СБУ в серпні відкрили кримінальне провадження за фактом
привласнення і розтрати бюджетних коштів. Про це свідчать ухвали
Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.
Протиправна діяльність посадових особів КМДА спільно з керівниками столичних
комунальних підприємств і службовими особами приватних фірм полягала у відчуженні
квартир, що будувались комунальними підприємствами Києва – «Житлоінвестбуд-УКБ» і
«Спецжитлофонд». За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями
«попередні договори купівлі-продажу квартир», у яких зазначалися ціни нижче
ринкових. Фірми гроші за квартири не сплачували. Натомість ці компанії підшукували
реальних покупців, які за договором «переуступки права вимоги» сплачували: 1) суму,
зазначену у «попередньому договорі», на користь комунальних підприємств та 2) 20-30%
цієї суми на користь вказаних компаній-посередників. Таким чином у 2016-2019 роках
«Житлоінвестбуд-УКБ» уклав «попередні договори купівлі-продажу квартир» з 36
компаніями-посередниками, а «Спецжитлофонд» – з 19. Перелік компаній дивіться
нижче. 11 вересня суд надав слідчим доступ до оригіналів договорів, укладених
комунальниками з посередниками. Відзначимо, що це один із епізодів, які СБУ розслідує
у вказаному кримінальному провадженні № 42019100000000481 від 06.08.2019 за ч.3
ст.191 КК України. За другим епізодом розслідуються обставини перемоги ТОВ «Еко-БудТрейд» на «розіграних» тендерах комунальних підприємств КМДА (КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва») щодо будівництва та реконструкції житлових будинків і доріг
(автошляхів) на загальну суму 521,59 млн грн. А також – у закупівлях на 7,09 млрд грн,
які провели КП «Спецжитлофонд» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» у 2017-2018 роках щодо будівництва Подільського мостового переходу
через р. Дніпро у Києві, житлових будинків, будівництва каналізації та каналізаційного
колектору. Справа СБУ була відкрита у серпні, коли спецслужбу очолив колишній
директор ТОВ “Квартал 95” Іван Баканов. Представник президентської партії “Слуга
народу” Олександр Ткаченко та голова Офісу президента Андрій Богдан висловлювали
свої амбіції щодо крісла мера Києва, яке нині займає Віталій Кличко. ТОВ «Еко-БудТрейд» було засноване у грудні 2014 р., його власниками були житель Кіровограду Юрій
Венжик і Дмитро Кириченко з села Росава на Київщині. 20 грудня 2015 р. фірма змінила
власника і директора, ним став киянин Максим Половко, який через ланцюжок партнерів
пов’язаний із компаніями, близькими до екс-директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
Вячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та
житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд». Як відомо,
Вячеслав Непоп очолював КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з 2002 по 2018 р. 27 липня 2018 р.
він був призначений заступником голови КМДА Віталія Кличка. КП «Спецжитлофонд» з
2016 р. очолює депутат Київради від фракції БПП Володимир Шарій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КОМЕРЦІЙНА

Суд зняв арешт з "вертолітного майданчика"
Виктора Януковича
24.09.2019

Київський апеляційний суд скасував арешт конгрессновиставкового центру "Парковий", який називають вертолітним
майданчиком екс-президента Віктора Януковича.
Суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким на "Парковий" наклали арешт і
передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту
активів. На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що "Парковий"
повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням, яке стосується порушень
під час його будівництва. Також правоохоронці нібито не обґрунтували необхідність
арешту, а в самому розслідуванні не повідомлялося про підозру ні одній людині.
Нагадаємо, Голосіївський суд Києва наклав арешт на конгрессно-виставковий центр
"Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора
Януковича. Раніше повідомлялося, що на початку лютого прокуратура міста Києва
внесла в суд нове клопотання про арешт вертолітного майданчика та передачу її в
управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Arricano Real Estate отсрочит погашение обязательств на сумму $91 млн
перед компаниями RRE, Bytenem Co и Barleypark
25.09.2019

Arricano Real Estate приняла решение отсрочить погашение
обязательств на общую сумму $91 млн перед компаниями Retail Real
Estate OU (RRE, Эстония), Bytenem Co Ltd и Barleypark Ltd до конца 2020 г.
Согласно сообщению Arricano на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE),
компания получила письменное заявление от Retail Real Estate OU и ее дочерней
компании Bytenem Co Limited об отсрочке погашения кредиторской задолженности в
размере $38,2 млн и $30 млн соответственно до конца 2020 года, а также начисленных в
этом периоде процентов. Arricano также получила отсрочку выплаты кредита Barleypark
Limited в размере $22,8 млн плюс проценты до 31 декабря 2020 года. Как сообщалось, в
апреле-2019 Arricano Real Estate Plc приняла решение отсрочить погашение обязательств
на общую сумму $47,1 млн перед компаниями Retail Real Estate OU, Barleypark Limited и
своим основным подрядчиком до конца 2019 года. Компания получила письменное
заявление от Retail Real Estate OU и ее дочерней компании Bytenem Co Limited об
отсрочке погашения кредиторской задолженности в размере $21,3 млн и начисленных в
течение года процентов до 31 декабря 2019 года. Arricano также получила отсрочку
выплаты кредита Barleypark Limited в размере $22 млн плюс проценты и отсрочку
оплаты счетов своего основного подрядчика в размере $3,77 млн также до конца 2019
года. Как сообщалось, Arricano 2018 году увеличила чистую прибыль на 47,6% - до $38,1
млн, ее выручка в минувшем году увеличилась на 14,4% – до $31,52 млн. Arricano Real
Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров,
является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и
управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м:
"РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье.
Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Акционерами Arricano Real Estate Plc
выступали компании: Retail Real Estate O. U., Dragon-Ukrainian Properties and Development
Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Юрий Полд. Конечным и мажоритарным
бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет
55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.
Миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд DragonUkrainian Properties and Development plc.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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DUPD завершив перше півріччя зі
збитком у $0,02 мільйонів
26.09.2019

Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian
Properties and Development Plc (DUPD, о.Мен) завершив січень-червень
2019 р. з чистим збитком в розмірі $0,02 млн.
У звіті компанії, який розміщений на сайті Лондонської фондової біржі, йдеться
про те, що вартість чистих активів (NAV) в І півріччі незначно скоротилася - з $36,2 до
$36,1, при цьому залишок вільних грошових коштів зріс з $4,8 млн до $5,5 млн за
відсутності боргу. Серед основних досягнень, пише агенція, за звітний період фонд
вказує продаж дев’яти нових земельних ділянок в заміських комплексах Green Hills і двох
у Riviera Villas, модернізація їх інфраструктури, а також позитивний прогноз операційних
результатів Arricano з урахуванням тенденцій на ринку комерційної нерухомості. DUPD
заснований в кінці лютого 2007 р. і в рамках IPO і SPO у 2007 р. залучив $308 млн. У його
портфелі котеджні містечка в передмісті Києва Riviera Villas (сумарна площа земділянок 14,3 га, частка DUPD – 59,6%) і Green Hills (16,2 га, 100%), частка в девелоперської
компанії Arricano, 38 квартир в котеджному комплексі “Садок Вишневий”, і навіть ряд
земельних ділянок в різних регіонах України. DUPD у 2018 р. отримав чистий прибуток
$3,17 млн, тоді як 2017 р. він завершив з чистим збитком $4,85 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Рейтинг кращих ТРЦ України. Київ може обігнати Москву
по торговими площами до кінця 2021 р.
26.09.2019

Лідерами рейтингу найуспішніших ТРЦ України, складеному НВ і
Асоціацією рітейлерів України, стали Ocean Plaza, Gulliver, Sky Mall,
Victoria Gardens і Lavina mall. На ринку торгової нерухомості
спостерігається бум, пише журнал НВ.
У першому півріччі 2019 р. в Києві нараховувалося 478 кв. м торговельних площ
на 1 тис. жителів, що більше ніж у столиці Болгарії - Софії (316 кв. м). До кінця 2021 року
девелопери оголосили про плани ввести в експлуатацію не менше 650 тис. кв. м площ, що
дозволить українській столиці вийти на показник 701 кв. м на 1 тис. жителів. Київ зможе
обігнати Москву (501 кв. м), Будапешт (536 кв. м) і Варшаву (629 кв. м) і наздогнати Ригу,
актуальний показник якої - 704 кв м. Найбільші серед планованих проектів — перша
черга ТРЦ Blockbuster Mall (орендна площа близько 100 тис. кв м), Ocean Mall (100 тис. кв
м), Lesnaia Mall (200 тис. кв м), Hippodrome Mall (293 тис. кв м). Їх добудовує девелопер
Вагіф Алієв. Моли поменше зводять Stolitsa Group, її об'єкт Retroville має площу 116 тис.
кв м, Arricano розморозив проект Lukyanivka Mall (47 тис. кв м), а підрозділ групи Ашан
Ceetrus Ukraine відкриє другі черги своїх Retail Park Petrivka (7,1 тис. кв м) і Rive Gauche
(58,3 тис. кв. м). Нові проекти можуть привести до «бульбашки» на ринку комерційної
нерухомості. Щось подібне відбувалося і з житлом, яке до осені 2008 року постійно
дорожчало. Потім — стався обвал. До того ж, мережі будуть ретельніше вибирати, де
відкривати магазини. Зростає обсяг і інтернет-торгівлі. Уже зараз у Києві кожна десята
покупка здійснюється через Всесвітню мережу, а в країнах ЄС — кожна четверта. Іншими
словами, через п’ять-сім років споживачі набагато рідше будуть ходити до магазинів.
Поки ж торгові центри насолоджуються хорошими результатами роботи. У першому
півріччі їх вакантність склала 5,5%, а максимальні орендні ставки в найуспішніших ТРЦ
Києва зросли з $75 до $80 за кв. м на місяць. НВ і Асоціація рітейлерів склали список
найуспішніших ТРЦ країни: Ocean Plaza (165 тис. кв м), власник — ТПС Нерухомість
(Росія); Victoria Gardens, Львів (102 тис. кв м), власник — інвестиційна компанія Dragon
Capital; Lavina Mall (170 тис. кв м), власник — Вагіф Алієв; Forum Lviv, Львів (69 тис. кв м),
власники — Multi Corporation (Нідерланди), девелоперська компанія Budhouse Group
(Анатолій Шкрібляк); Міст сіті, Дніпро (60 тис. кв. м), власник — Вадим Єрмолаєв; ЦУМ
(45 тис. кв. м), власник — Ринат Ахметов; Дафі, Харків (75 тис. кв. м), власники — Євген
Ліхтеров, Леонід Скляр; Французький бульвар, Харків (66 тис. кв. м), власник —
девелоперська компанія Аксіома (Анна Кіпріч, Ігор Сбітнєв); Globus (35 тис. кв м),
власник — London&Regional Properties (Великобританія);. Піраміда (16 тис. кв. м),
власник — інвестиційна компанія Dragon Capital; Пасаж, Дніпро (25 тис. кв. м), ЗМІ
пов’язують з Геннадієм Корбаном і Борисом Філатовим; Дафі, Дніпро (20 тис. кв. м),
власники — Євген Ліхтеров, Леонід Скляр; Аладдін (16, 5 тис. кв. м), власник —
інвестиційна компанія Dragon Capital.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Оточення Микитася вийшло з проекту Arsenal Plaza – тепер
будуватиме компанія російського Буряка
02.10.2019

Столична Держархбудінспекція у вересні погодила початок
будівельних робіт з реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під
адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані сайту ДАБІ.
Замовником будівництва є ТОВ «Філософія девелопмент», яке у квітні цього року
купило на аукціоні СЕТАМу корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн. Підрядником
будівництва є ТОВ «Девіжн Констракшн», засновниками якого є Анатолій Мовчан (80%) і
ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (20%), бенефіціаром якого є Дмітрій Буряк. «Девіжн
Констракшн» зареєстрована за тією ж адресою (Київ, Столичне шосе, 103) і має той же
телефон (0442200156), що і інші фірми Буряка. Такий же телефон має, зокрема, ОК «ЖК
«Буденерго», співзасновником якого є Олег Гуриненко. Також він є керівником ТОВ
«Трейд-Інвест», бенефіціарним власником якого є Дмітрій Буряк. Російський бізнесмен
Дмитро Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів «DeVision» у Литві та
Україні, а також виробник біологічно активних добавок. 20 вересня цього року Олег
Гуриненко став директором «Філософії девелопмент». Водночас зі складу засновників
компанії вийшло ТОВ «А.В.Інвестиції», яке заснували особи з оточення екс-нардепа
Максима Микитася. Єдиним власником «Філософії девелопмент» на сьогодні є ТОВ
«Монтаді», створене у січні 2019 року і засновниками якого значаться Алла Виговська
(90%) і ТОВ «КУА «Система капітального інвестування». Власниками останнього є
Ярослав Зозуля (0,1%) і кіпрська компанія «Валдез Лімітед» (Valdeze Limited, 99,9%).
Нагадаємо, на 1,36 га по вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного
комплексу «Arsenal Plaza». Раніше цей проект рекламувала корпорація «Укрбуд», однак
на сьогодні сайт «Arsenal Plaza» закритий, а у відділі продажу корпорації приміщення в
цьому об’єкті не продають. Наприкінці серпня Департамент містобудування КМДА
погодило висоту цього об’єкту на рівні майже 51 м. Зауважимо, що будівництво
проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження по висоті –
не вище 27 м. Як відомо, 19 вересня гендиректор корпорації «Укрбуд» Олег Майборода у
Facebook повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась
підтвердив, що продав компанію «Укрбуд Девелопмент». При цьому в середині вересня
вийшов зі складу засновників ряду компаній.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя
відремонтовано за 68 днів
01.10.2019

Ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик оприлюднив
інформацію про те, що в країні встановлено рекорд з ремонту доріг - 130
кілометрів траси Запоріжжя-Маріуполь відремонтовано за 68 днів.
"Дорога життя. Траса Запоріжжя-Маріуполь. Була побудована в 1962-1965 роках. З
90-х років минулого століття траса не ремонтувалася. У 2016 р. почали її ремонт. За три
роки відремонтували 70 км. 19 липня 2019 р. було ухвалено рішення відремонтувати цю
трасу всю. Цього року. За три місяці. 25 липня стартували роботи на цій трасі за новим
графіком - за три місяці, а не три роки. Ми це зробили. Навіть швидше, ніж було задумано.
Усі роботи щодо асфальту сьогодні ввечері закінчено. Залишилася розмітка там, де її ще
не нанесли, знаки, узбіччя, підрізування дерев. 130 км, які зробили ми. За 68 днів. Enjoy.
На трасі працювали: 637 одиниць техніки. 1086 осіб. Рекорд України за швидкістю
ремонту доріг. Такі темпи мають стати нормою. Ми показали як можуть ремонтуватися
дороги. Ми наочно продемонстрували, яким мусить бути підхід. Дякую кожному, хто це
фізично зробив", - написав Юрій Голик у фейсбуці.
Читати повністю >>>
За матеріалами censor.net.ua

8. ДП Винницкий облавтодор ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины".
Винницкий облавтодор – госкомпания. На сегодня облавтодор возглавляет Игорь
Шаповал, ранее занимавший должность главного инженера предприятия. По данным БЦ,
ГАК "Автомобильные дороги Украины" при предыдущем президентке контролировал
нардеп от партии Петра Порошенко (сейчас "Европейская солидарность") Артур
Герасимов. Выручка компании в прошлом году составила 1,12 млрд грн.
9. "Строительно-монтажный трест № 8". "Строительно-монтажный трест №
8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". Стоит отметить, что
финотчетность предприятия, указанная в белорусских рублях, переведена в гривни.
"СМТ № 8" в 2018 году выиграл три тендераа и заключил контракты на общую сумму в
874,9 млн грн. Выручка "СМТ № 8" в 2018 году составила 1,09 млрд грн.
10. ЧП "Автомагистраль". Конечный бенефициар ЧП "Автомагистраль" – эксглава Службы автомобильных дорог в Киевской области в 2005-2007 годах Николай
Скоростецкий. Начиная с 2010 года юридическое сопровождение деятельности
"Автомагистрали" осуществляет "Европейская аудиторская группа", которую
возглавляла депутат от партии Петра Порошенко Нина Южанина. Компания имеет ряд
собственных асфальтовых заводов в Киевской области. Выручка ЧП "Автомагистраль" в
прошлом году составила 1,01 млрд грн.
Сколько заработали дорожные строители в 2018 г. (табл.) >>>
По материалам biz.censor.net.ua


Кому принадлежат крупнейшие
дорожные строители

© Инна Рослик

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

01.10.2019

Сколько в 2018 г. заработали компании, которые контролируют
окружение мэра Одессы Геннадия Труханова, Игорь Кононенко и Борис
Колесников. БизнесЦензор подготовил рейтинг крупнейших компаний,
которые занимаются дорожными работами в Украине.
С 2018 г., в рамках децентрализации, дороги местного значения (117 тыс. км)
были переданы в управление местным органам власти. Под управлением "Укравтодора"
остались дороги государственного значения – около 52 тыс. км. По данным CoST Ukraine,
который подготовил ежегодный отчет о госзакупках дорожных работ в 2018 году, всего
Службы автомобильных дорог Украины в 2018 г. объявили почти 2,59 тыс. закупочных
процедур на сумму в 112,06 млрд грн. Основной вид работ, которые проводились в 2018
г., - текущий средний ремонт (42% от всех закупок). Самым непопулярным было
строительство новых дорог – всего 1,3% от всех тендерных закупок. В этом рейтинге БЦ
рассмотрел компании, которые занимались дорожными работами только на дорогах
государственного значения (общая протяженность около 52 тыс. км). …
ТОП-10 крупнейших дорожных строителей в Украине:
1. "Автомагистраль-Юг". Рекордсмен по выполнению дорожных работ по
выручке – компания "Автомагисталь-Юг". По данным CoST Ukraine, в целом в 2018 году
почти 20% от всех договоров в Украине были заключены именно с "Автомагисталь-Юг".
Конечными бенефициарами компании указаны одесситы Валерий Коротков та Олег
Наливаной. По данным Олигарха, контроль над компанией принадлежит окружению
мэра Одессы Геннадия Труханова. Как сообщали "Наші Гроші", в 2018 году на один из
тендеров компания "Киевдорстрой" ("Київшляхбуд") подала документ на
подтверждение соответствия одному из квалификационных критериев от имени
компании "Автомагистраль-Юг". Конечными бенефициарами "Київшляхбуд" в разные
месяцы 2018 года были Юрий Шумахер, Евгений Коновалов, Александр Рацкевич и
Александр Жуков. Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета, член партии Труханова
"Доверяй делам" и младший партнер Жукова по группе "Рост". Евгения Коновалова –
также один член партии "Доверяй делам". В 2015 году она баллотировалась в Одесский
горсовет. Выручка компании в прошлом году составила почти 5,8 млрд грн.
2. "Дорожное строительство "Альтком". "Альтком" принадлежит голландской
фирме "Альтком Б.В.", компании Altcom Global N.V. из Нидерландов и донецкой ООО
"Финансово-промышленная группа "Альтком" украинских бизнесменов Александра
Тисленко и Сергея Павличева. Компанию связывают с экс-нардепом Борисом
Колесниковым. Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период,
когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников. Выручка
"Альтком" в 2018 году составила почти 4,05 млрд грн.
3. "Онур Конструкцион Интернешнл". Компания в 2018 году "взяла" почти 8,5%
от всех тендеров, проводимых в Украине. Почти все свои работы она проводила во
Львовской области. "Онур Конструкцион Интернешнл" – дочернее предприятие
турецкого "Онур Тааххют" (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim
Sirketi). По данным НГ, "Онур Конструкцион Интернешнл", которую основали Онур и
Исхан Четинджевиз из Турции, а также львовянин Олег Фарион, уже не имеет отношения
к турецкой "Онур Тааххют". Источники НГ указывают на то, что "Онур Конструкцион
Интернешнл" попала под влияние бывшего нардепа и первого заместителя
председателя фракции БПП Игоря Кононенко. Именно потому турецкая компания
вернулась на украинский рынок с турецким юрлицом.
4. "Техно-Буд-Центр". Конечные бенефициары "Техно-Буд-Центра" – Юрий Ханин
и Андрей Ярема. Юрий Ханин известен как экс-владелец тернопольской компании "ТактНафта", которой в свое время руководил Григорий Процик. Последний долгое время
числился совладельцем "Техно-Буд-Центра". Ярема – один из влиятельных бизнесменов
Тернопольской области. Дружит со спикером Тернопольского облсовета, членом БПП
Виктором Овчаруком. Выручка компании в прошлом году составила 1,92 млрд грн.
5. "Ростдорстрой". Компания, как и "Автомагистраль-Юг" находится в сфере
влияния окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2018 году бизнесмены Евгений
Коновалов и Юрий Шумахер (контролируют "Автомагистраль-Юг") выкупили 100%
уставного капитала ООО "Ростдорстрой". Предыдущие владельцы "Ростдорстроя",
Александр Жуков и Александр Рацкевич, вышли из состава учредителей. Выручка
"Ростдорстроя" в 2018 году составила почти 1,9 млрд грн.
6. "Хмельницкое дорожно-строительное управление №56". "Хмельницкое ДСУ
№ 56" на сегодня принадлежит Галине Ставчанской из Черновцов. До июня 2013 года, по
данным НГ, предприятие на 98% принадлежало депутату Хмельницкого облсовета
Ивану Гладуняку. В 2016 году СБУ сообщала о проведении обысков на предприятиях (в
том числе на "Хмельницком ДСУ №56"), подконтрольных одному из нардепов в рамках
расследования уголовного производства в отношении злоупотреблений при заказе
работ по ремонту автодорог. Как выяснили СМИ, собственником компании был Сергей
Лабазюк, действующий народный депутат, самовыдвиженец. Выручка компании в
прошлом году составила 1,15 млрд грн.
7. "ПБС". Компанию "ПБС" контролирует экс-нардеп Александр Шевченко. В 2014
году он избрался в Верховную раду от БПП. Впоследствии вышел из фракции. В 2019 году
баллотировался на пост президента Украины. Ранее он руководил курортом "Буковель",
соинвесторами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Курорт
был в залоге "Приватбанка", который национализирован в 2016 году. Шевченко, в свою
очередь, пользовался поддержкой другого теперь уже бывшего нардепа от БПП –
Анатолия Матвиенко. Выручка "ПБС" в 2018 году составила почти 1,13 млрд грн.
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СБУ обшукало "Київміськсвітло", контрагентів і
керівництво підприємства
05.10.2019

СБУ навідалася з обшуками до комунального підприємства
"Київміськсвітло", котре відповідає за вуличні ліхтарі, їх закупівлю та
функціонування. Про це повідомляє tsn.ua
"Є факт, який розслідує головне управління у місті Києві та Київській області, за
фактом привласнення та розтрати з місцевого бюджету грошей саме "Київміськсвітлом",
- розповів слідчий слідчого управління головного управління СБУ Євген Поліщук.
Комунальне підприємство вже не раз ставало об’єктом журналістських розслідувань,
засідань антимонопольного комітету та навіть судів. Найбільше претензій – до міської
кампанії з переобладнання освітлення в столиці. У 2018 р. на нове світло з київського
бюджету виділили 300 млн грн, а цьогоріч уже 700 мільйонів. Закупівля відбувалася за
відкритими тендерами, але після них від виробників посипалися скарги – до торгів
допускали лише обрані компанії: "Технічні характеристики прописані під одного
виробника". Антимонопольний комітет після скарг навіть скасував результати тендерів
на окремих столичних вулицях. Щоправда, у "Київміськсвітлі" будь-які претензії і
звинувачення відкидали й обіцяли оскаржувати рішення комітету. Згодом стало відомо –
закупівлями зацікавилися правоохоронці. А в серпні Дніпровський суд дозволив
провести експертизу, аби з’ясувати, чи не переплатило підприємство за придбане на
торгах. На початку жовтня до рук журналістів потрапив іще й звіт департаменту
внутрішнього контролю та аудиту КМДА: перевірка виявила, що вартість освітлення
була завищена на майже 15 млн грн, так само завищували вартість і на інших об’єктах, а
на одному з них замість польських опор для освітлення встановили українські. Чи цих
епізодів стосувалися обшуки – в СБУ поки що не розголошують. …
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

Украина намерена увеличить в 5 раз долю
переработанных бытовых отходов
30.09.2019

Кабмин планирует подготовить пакет законов для введения
иерархии операций обращения с отходами, расширенной ответственности
производителя и принципа "загрязнитель платит".
Согласно программе Кабмина, опубликованной на сайте Верховной Рады 30
сентября, Минэкоэнерго и правительство планируют подготовить пакет законов для
введения иерархии операций обращения с отходами, предполагающей использование
вторичных материалов в качестве сырья. Еще одной инициативой правительства
является введение расширенной ответственности производителя, в соответствии с
которой он берет на себя ответственность за утилизацию производимых продуктов, а
также принципа "загрязнитель платит", который предполагает, что предприятия,
оказывающие негативное влияние на окружающую среду, должны нести расходы по
осуществлению мер для компенсации экологического ущерба. Отдельно указано, что
Кабмин планирует ввести ответственность производителя за утилизацию отработанных
аккумуляторов и батареек, отходов электрического и электронного оборудования.
"Определим также перечень отходов, перечень наилучших доступных технологий
операций обращения с отходами, введем систему эффективных экологических налогов,
которые будут стимулировать предотвращение образования отходов и сделают
захоронения максимально экономически невыгодными", - сказано в документе. Кабмин
намерен создать электронную систему осуществления разрешительных процедур в
сфере обращения с отходами. Согласно планам правительства, она обеспечит выдачу
разрешений для осуществления операций обращения с отходами, предоставление
деклараций об отходах, хранение отчетности от субъектов хозяйствования и
информационно-регистрационных документов в этой сфере. "Наполним реестр
незаконных свалок и полигонов, структурируя нарушения на соответствующих
объектах, существенно увеличим экологический налог на захоронение отходов, что
будет способствовать другим способам обращения с отходами, в частности повторному
использованию, переработке, утилизации, и направим его на финансирование
рекультивации экологически опасных свалок", - говорится в документе. Также, Кабмин
планирует усилить ответственность за несанкционированное обращение с отходами.
Показателями эффективности в документе определили рост числа украинцев, которые
разделяют мусор, увеличение повторного использования и переработки отходов,
снижение захоронения отходов на 30% (в том числе бытовых - на 50%) и рост
утилизации отходов вместе с производством энергии до 2 млн тонн (в том числе
бытовых - до 1 млн тонн). В части Минтерриторий программа содержит цели увеличения
доли переработанных бытовых отходов с 3% до 15% и расширения до 90% числа
населенных пунктов, в которых процесс раздельного сбора и переработки бытовых
отходов осуществляется с участием "расширенной ответственности производителя
товарной продукции в упаковке". Предполагается на законодательном уровне
обеспечить экономические стимулы для привлечения инвестиций в инфраструктуру по
обращению с отходами и обеспечить правовые механизмы заключения договоров …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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




ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Пассажиропоток в аэропорту Львов увеличился
на 34,3% в сентябре 2019 г.

Делегація з України бере участь у 40-й сесії
Асамблеї ІКАО

02.10.2019

24.09.2019

В Монреалі 24 вересня розпочалась 40-а сесія Асамблеї
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), яка проходитиме до 4
жовтня. Про це повідомляє Посольство України в Канаді
В роботі Асамблеї бере участь офіційна делегація України на чолі з Головою
Державіаслужби О.Більчуком. Участь української делегації сприятиме дотриманню
зобов’язань України в рамках членства в ІКАО, визначенню завдань для удосконалення
міжнародних стандартів та практики в аспектах безпеки польотів, авіаційної безпеки,
міжнародної аеронавігації, удосконаленню системи міжнародного повітряного права.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна отримала членство
в JARUS
24.09.2019

Державна авіаційна служба України стала повноцінним членом
JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). Про це
повідомляє пресслужба Державіаслужби.
Членство в JARUS відкриває можливості для участі в тематичних робочих групах,
налагодження контактів з організаціями та провідними світовими компаніями, які
безпосередньо беруть участь у розробці світової концепції регулювання безпілотних
повітряних суден, та дозволяє впливати на розвиток і розв’язання проблем індустрії.
Обмін знаннями та напрацювання гармонійних вимог допомагає учасникам
встановлювати власні регуляторні рамки, узгоджені зі світовими стандартами. JARUS –
це група експертів з понад 60 країн світу, включно з Європейським агентством з
авіаційної безпеки (EASA) та Європейською організацією з безпеки аеронавігації
(EUROCONTROL). Основною метою об’єднання є розробка єдиних технічних,
експлуатаційних та безпекових вимог для безпечної експлуатації безпілотних
повітряних суден та їх інтеграції до повітряного простору.
Читати повністю >>>
За матеріалами Державіаслужби



ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

Полтавський аеропорт зароблятиме
на вертольотах
23.09.2019

У листопаді на території аеропорту "Полтава" відкриється база
ПрАТ "Українські вертольоти", що почергово прийматиме 27 вертольотів
Мі-8МТВ-1. Постійно базуватимуться 6 машин.
Комунальне підприємство "Аеропорт-Полтава" 18 вересня підписало договір із
приватною авіакомпанією "Українські вертольоти" на базування повітряних суден. Усі
вертольоти будуть типу Мі-8МТВ-1. Початок базування — листопад 2019 року. Раніше
"залізні птахи" базувалися в Кременчуці. У Полтаві їх можуть забезпечити всім
необхідним, розповів виконувач обов'язків гендиректора КП Володимир Окара. Крім
того, аеропорт "Полтава" має статус міжнародного пункту пропуску. Договір
безстроковий і передбачає постійне базування. За надання майданчика для вертольотів
аеропорт "Полтава" кожного місяця отримуватиме 150-250 тис. грн, залежно від
операцій. Нагадаємо, 26 березня із Полтавського аеропорту 146 пасажирів полетіли до
єгипетського Шарм-ель-Шейха на "Боїнгу 737–700". Це перший за 26 років міжнародний
рейс. Виліт відбувся о 13:10. Політ триває 3 год.?40 хв.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Аэропорт “Борисполь” планируют
Расширить за $300 млн
24.09.2019

Аэропорт “Борисполь” готовится к реконструкции второй летной
полосы и реализации проекта по улучшению инфраструктуры. На это
потребуется от трех до пяти лет и вложения в размере $300 млн.
“Нынешняя инфраструктура аэропорта в состоянии безболезненно обслуживать
17,5–18 млн пассажиров в год. По итогам 2019-го года прогнозируем пассажиропоток
около 15 млн. Так что запас прочности еще есть. Резерв по взлетно-посадочным
операциям тоже есть, но в следующем году нужно начинать реконструкцию второй
взлетной зоны. Это проект долгосрочный, на 3–5 лет. Если не начать сейчас, потом
может быть поздно”, – сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. По
словам Рябикина, реконструкция второй летной зоны предусматривает строительство
новых рулежных дорожек, стоянок, грузового терминала, аварийно-спасательной
станции, системы очистки сточных вод, системы глиссадных огней (изменение
параметров трассы по длине). Напомним, в начале мая Кабмин утвердил стратегию
развития МА “Борисполь” до 2045 г. Она предусматривает колоссальное увеличение
пассажиропотока и расширение всей инфраструктуры. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
Аэропорт Харьков намерен расширить
существующий терминал
25.09.2019

Аэропорт Харьков разработал план увеличения пропускной
способности основного пассажирского терминала А, чтобы справиться с
обслуживанием растущего пассажиропотока.
«У нас есть два варианта. Один – достроить со стороны взлетно-посадочной
полосы еще сегмент. Второй вариант – достроить со стороны перрона, отодвинуть весь
фасад. Если не в следующем, то максимум в 2021 г. мы это начнем, как минимум строить,
или уже реализуем», - рассказал коммерческий директор по авиационной деятельности
аэропорта Владислав Ильин. По его словам, предприятие уже сталкивается с дефицитом
пропускной способности в зале регистрации и зоне вылета. «Когда мы просим [сетевые
авиакомпании] сместиться на полчаса, потому что у нас не хватает стоек регистрации
или пассажиры не помещаются в зал вылета, они отвечают, что это невозможно, т.к.
полностью разрушается сетевая модель. Если они прилетают позже, пассажиры
пропускают стыковки», - рассказал Ильин. Если же не развивать инфраструктуру, то,
отмечает топ-менеджер, авиакомпании будут отказываться от полетов, потому что не
могут выполнять полеты в необходимое для них время.
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com
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Аэропорт Львов в сентябре 2019 года увеличил пассажиропоток на
34,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 226,3 тыс.
человек. Об этом пишет avianews.com
Весь рост обеспечили международные рейсы, возрастание пассажиропотока на
которых на 40,2% (209,2 тыс. человек) компенсировало 11,4% падение числа пассажиров
внутренних рейсов (17,1 тыс. человек). В сентябре 2019 года аэропорт обслужил 1 948
рейсов, улучшив этот показатель на 29,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Из них 1
639 рейсов были международными (+27,2%), 309 рейсов — внутренними (+44,4%). По
данным предприятия, в период с января по сентябрь 2019 года оно обслужило 1 млн
671,3 тыс. пассажиров, что на 38,7% превысило результат за аналогичный период
прошлого года. 1 млн 523,7 тыс. путешественников воспользовались международными
рейсами (+45,4%), 147,6 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами
(-6%). Число рейсов за 9 месяцев 2019 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составило 14 445. 12 433 рейса были международными
(+28,4%), 2 012 рейсов — внутренними (+7,1%).
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com
Аэропорт "Киев" потерял в сентябре
половину пассажиропотока
03.10.2019

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны)
за январь-сентябрь 2019 года обслужил 2,01 млн пассажиров, что на 7,2%
меньше, чем за январь-сентябрь 2018 года.
Согласно обнародованной пресс-службой аэропорта статистике, количество
пассажиров, обслуженных на международных рейсах за девять месяцев, составило 1,96
млн, на внутренних – 50,2 тыс. Количество рейсов за январь-сентябрь 2019 года
составило 21,26 тыс. на прилет/вылет, что на 8,3% меньше аналогичного периода 2018
года, в том числе международных рейсов – 17,84 тыс., внутренних – 3,43 тыс. Наиболее
популярные международные направления за указанный период – Минск (Беларусь),
Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия), Вена (Австрия), Анкара
(Турция), Берлин (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов. В сентябре 2019
года аэропорт обслужил 153,8 тыс. пассажиров, что на 50% меньше, чем в сентябре 2018
года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 151,4
тыс., внутренних – 2,4 тыс. При этом количество рейсов в сентябре составило 1,601 тыс.
на прилет/вылет, что на 48,2% меньше аналогичного периода 2018 года, из них
международных – 1,344 тыс., внутренних – 257. 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 был закрыт на прием/выпуск воздушных судов
в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Рейсы, которые ранее
обслуживал этот аэропорт, осуществляются из аэропорта "Борисполь"….
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Александр Ярославский рассказал, каким
будет новый аэропорт в Днепре
03.10.2019

Днепр может получить новый аэропорт уже к концу 2022 года. Об
этом сегодня заявил украинский бизнесмен, основатель и президент
группы DCH Александр Ярославский, сообщает "Обозреватель".
На встрече с председателем Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко
Александр Ярославский вместе с представителями власти и бизнеса обсудил реализацию
приоритетного для развития городской и региональной инфраструктуры проекта —
реконструкцию международного аэропорта "Днепр". Планируется, что аэропорт будет
рассчитан на 3 млн пассажиропотока в год. На строительство терминала инвестор готов
потратить 70 млн долларов. Терминал будет в собственности компании "New System
Dnepr" Александра Ярославского. "Вся структура расположится на 35-40 га земли.
Никакого отношения к старому объекту новый аэропорт иметь не будет, — сказал
Александр Ярославский на брифинге после встречи с руководителем Днепропетровской
области. — Перед терминалом будет перрон для стоянки 22 самолетов. Перед перроном
будет новая полоса на 3 тысячи 200 метров. Мы закладываем длину 3200 метров, потому
что есть особенности днепропетровского региона. Тут с погодой бывают вопросы. В
Украине, кроме Борисполя, нет дополнительного аэропорта, где в случае плохой погоды
самолет мог бы приземлиться. Этот вопрос снимется со строительством этой полосы".
"Мы провели встречу с Александром Ярославским по поводу планирования
строительства нового международного аэропорта "Днепр", — рассказал во время
совместного брифинга по итогам встречи глава области Александр Бондаренко. —
Задача была обговорить, какие зоны ответственности есть у нас, и какие есть у
инвестора. Это как раз пример государственно-частного партнерства: государство
занимается проектом строительства взлетно-посадочной полосы, а частный инвестор
строит новый современный терминал и VIP терминал. Сегодня мы обговорили основные
этапы планирования проекта. С нашей стороны все документы: акты и запросы,
направлены в ВР и в Кабинет министров". По словам Ярославского, если из госбюджета
будут предоставлены деньги на реконструкцию находящейся в государственной
собственности взлетно-посадочной полосы аэропорта, как "только сойдет первый снег и
можно будет воткнуть лопату и запустить трактор", начнутся работы в двух главных
направлениях: строительство новой "взлетки" и нового терминала. Верховная Рада
должна утвердить финансирование на "взлетку" в сумме 1 млрд грн — об этом в своем
обращении к премьер-министру написали нардепы от Днепра. При четком выполнении
своих обязательств каждой стороной проекта в формате государственно-частного
партнерства, создание нового аэропорта в Днепре на землях запаса рядом с
действующим займет два с половиной года. Как сказал на встрече Александр
Ярославский, президент группы DCH, проект строительства терминала будет
презентован через пару месяцев. "Сегодня состоялась очень конструктивная беседа, и я
надеюсь, что она выльется в конкретные результаты — начало строительства
международного аэропорта в Днепре. Нас ничего сегодня не держит. Мне понятно, с
учетом опыта строительства харьковского аэропорта, с чего начинать и чем заканчивать.
Единственный вопрос, который остается — это выделение бюджетных денег на
строительство взлетной полосы и аэродромных сооружений. Мы посмотрели друг другу
в глаза и поняли, чем каждый должен заниматься", — подытожил Ярославский. Как
известно, Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, его
инфраструктура изношена физически и устарела морально. Последняя реконструкция
ВПП проводилась около 30 лет тому назад. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
>>>
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ПОСЛУГИ
ПЕРЕВІЗНИКИ.

В Одеській області випробували поромну
переправу до Румунії

Держава хоче обмежити права авіакомпанії Коломойського
25.09.2019

Державіаслужба збирає засідання комісії на 30 вересня для
обговорення обмеження прав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії
України» (МАУ) під час використання лінії Київ-Гоа (Індія).
Причиною розгляду є подача заявки на рейс лінії українським лоукостперевізником SkyUp. Авіакомпанія хоче виконувати 1 рейс на тиждень між Києвом і Гоа з
1 жовтня. Наявна квота на лінію вже розподілена, але не використовується цілий рік –
рейси МАУ на Гоа сезонні, пише awianews. Також комісія повинна обговорити заявку
SkyUp на перельоти за маршрутом Львів-Париж і до міста Бове неподалік столиці
Франції. Рейси хочуть виконувати двічі на тиждень. Нагадаємо, у травні Баришівський
районний суд Київської області тимчасово призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp
Airlines. Пізніше ініціатор позову написала заяву, де відмовляється від претензій до
перевізника. Раніше повідомлялося, що ДФС не вдалося стягнути 60 мільйонів податків з
авіакомпанії Коломойського. Також Коломойський заробить на перельотах президента
України Володимира Зеленського 35 мільйонів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
Суд вернул Коломойскому контроль над Днеправиа
и днепровским аэропортом
25.09.2019

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда
госимуществ Украины к ООО «Галтера» в деле о разрыве договора куплипродажи 94,6% акций компании «Днеправиа».
Дело это рассматривается в судах уже «по второму кругу». Сначала в 2017г. Хозсуд
Днепропетровской области удовлетворил иск ФДМУ, потом в 2018 Днепропетровский
апелляционный суд отменил это решение и наконец в 2019 году Верховный суд
отправил дела на повторное рассмотрение. Краткая история вопроса такова. В 2009 году
ФГИУ подписал договор купли-продажи акций компании «Днеправиа» с компанией
«Галтера», которую связывают с группой Приват Игоря Коломойского. По условиям
договора «Галтера» должна была инвестировать 882,1 млн. грн. в обновление аэропорта
«Днепропетровск», в т.ч. и для реконструкции взлетно-посадочной полосы. ВПП,
радиомаяки и земельные участки на которых они расположены должны были быть
переданы в собственность государства до 02.09.2014 г. В своем судовом иске ФГИУ
мотивировал разрыв договора ненадлежащим выполнением «Галтерой» своих
обязательств, в частности тем, что из всей суммы предполагаемых инвестиций в 882,1
млн. грн. внесла лишь 142,1 млн. грн. Однако, последний суд в своем решении указал на
целый ряд просчетов со стороны государственных органов, которые позволяют
трактовать ситуацию в пользу «приватовцев». В частности, Кабмин только 04.11.2015
определил госорган, которому быть передано соответствующее имущество. При этом с
апреля 2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было
возможности осуществлять реконструкцию объекта. Также суд критически оценил
аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014,
ведь договору не была определена дата начала реконструкции, а потому ООО "Галтера"
имело право по собственному усмотрению начать ее до 31.12.2014. Как ранее сообщал
«Днепр вечерний», из-за бюрократических процедур до сих пор не могут провести
тендер на разработку проекта реконструкции днепровского аэропорта и ВПП.
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Константин Григоришин начал возить
уголь вверх по Днепру
22.09.2019

Компания
“Укрречфлот”
начала
осуществлять
перевозку
импортного угля вверх по Днепру. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на
информацию компании в Facebook.
“В этом сезоне импортные поставки угля в Украину бьют рекорды в морских
портах. Не отстает и речной транспорт: URF участвует в подъеме угля вверх по реке.
Данные перевозки были организованы в рамках круговых каботажных маршрутов, когда
вниз по реке транспортируется экспортный металл, а вверх - импортный уголь.
Благодаря такому логистическому решению достигается максимальная эффективность
перевозки как для грузовладельца, так и для оператора флота”, - сказали в
“Укрречфлоте”. В компании отметили, что по такой логистической схеме флот компании
может перевозить около 100 тыс. т грузов в месяц - по 50 тыс. т в обоих направлениях. В
настоящее время в “Укрречфлоте” разрабатывают ряд инвестиционных проектов по
увеличению каботажного флота в своем управлении. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Maersk откроет фидерный сервис между
Поти и портом Пивденный
23.09.2019

В октябре Maersk Line запустит фидерный сервис в контейнерном
терминале ТИС в порту Пивденный. Об этом проинформировал
совладелец и гендиректор ТИС Андрей Ставницер в Facebook.
"До сих пор трансшипмент на Черном море обеспечивала только румынская
Констанца. В октябре второй точкой станет ТИС. Фидер ТИС-Поти будет ходить
еженедельно", - написал он. По словам гендиректора ТИС, компания предложит
грузовладельцам комплексное логистическое решение, которое выгодно странам по обе
стороны Черного моря: Европе и Балтии, Украине и Беларуси, Кавказу и Средней Азии.
"Раньше этот грузопоток шел через Турцию железной дорогой либо паромом. Долго,
дорого, неразумно", - отметил он. Ставицер пояснил, что глубоководных и качественно
оснащенных портов в мире мало, а товаров - много. Большие суда не могут дойти до
мелких регионов, поэтому доставка товаров туда усложняется и дорожает для
грузоотправителя и для потребителя. Решает эту проблему фидерный сервис. "Как это
работает: большой "материнский" контейнеровоз заходит в большой порт и оставляет
там часть транзитного груза. За ним приходят небольшие "трамвайчики", забирают
контейнеры и развозят по другим портам, мелководным, речным, или просто менее
оборудованным", - добавил он. Как сообщал ЦТС, "ТИС-Контейнерный терминал" за год
обслуживания океанского линейного сервиса МЕ-3 Maersk Line принял 52
контейнеровоза и обработал 51 031 контейнер, или около 75 000 TEU. Напомним, в марте
2018 года Maersk Line объявила об уходе из порта Одесса и переводе азиатского сервиса
МЕ-3 в терминал ТИС (акватория порта Южный) и Черноморский рыбный порт.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

47

24.09.2019

Поромна переправа Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія), яка
з'єднає по річці Дунай український і румунський берега, пройшла тестове
випробування. Про це повідомляє unian.ua
Як повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор
Перегняк, 23 вересня прикордонники взяли участь у тестовому випробуванні роботи
пункту пропуску «Орлівка». «Перших 20 осіб і 3 транспортних засоби пропустили через
державний кордон України прикордонники Ізмаїльського загону», - повідомив Перегняк.
Оформлення громадян і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені часові
показники і без технічних затримок. Учора прикордонники ще раз протестували роботу
технічних засобів прикордонного контролю, а також перевірили організацію взаємодії із
співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу. Зокрема, в тестовому
переході взяли участь мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко, голова повітової ради Тулча
Хоріо Теодореску, мер Ісакчі Анастасо Морару, представники інвесторів, митної і
прикордонної служб України й Румунії тощо. Як зазначив Теодореску, переправа стане
важливою «точкою» з'єднання між двома державами і дасть позитивний економічний
результат, зокрема, для округу Тулча. Переправа також скорочує маршрут до Молдови і
на північ України приблизно на 200 км, що для автомобільного транспорту має велике
значення. За словами заступника голови Одеської облради Юрія Дімчогло, 23 вересня на
поромній лінії Орлівка - Ісакча здійснено два тестових рейси за участю прикордонних і
митних служб двох країн. «Тести підтвердили повну готовність гідротехнічних споруд по
обидва боки до прийому і відправлення вантажопасажирських поромів. З української
сторони також протестовано роботу систем і устаткування прикордонного і митного
контролю в пункті «Орлівка», - зазначив Дімчогло. Він уточнив, що повне відкриття
переправи відбудеться після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних
служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми. У липні
2017 р. під час ознайомлення з будівництвом у Ренійському районі тодішній голова
Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що в 2017 р. відновлено активне будівництво
поромної переправи Орлівка-Ісакча з румунської сторони, раніше гальмується через
відсутність усіх необхідних погоджень. Повідомлялося, що спорудження переправи, яке
формально стартувало ще в 2015 р., коли було підписано відповідні документи з
керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину,
здебільшого, з боку зарубіжних партнерів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Як податківці «кошмарять» найбільшого
контейнерного експедитора України
24.09.2019

Останні 5 років найбільшим українським експедитором
контейнерного ринку є «Глобал Оушен Лінк» (GOL). Цього року компанія
відсвяткувала десятиріччя. Про це пише ports.com.ua
Тут працює 150 осіб, щорічно експедитор сплачує близько 20 млн грн податків.
Втім, у нашій країні, а особливо в Одесі, бути великим і успішним - це гарантія
потрапляння у фокус посиленої уваги з боку «силовиків». «Порти України» раніше вже
неодноразово писали про безпідставні наїзди «людей у масках» на ключові приватні
порти (ТІС, Рісойл, Дельта-Вілмар), що призводило до міжнародних скандалів, втрати
державою іміджу і грошей від недоотриманих інвестицій. На жаль, цього року схожа
історія трапилася з «Глобал Оушен Лінк». Чому компанія стала фігурантом кримінальних
справ - в інтерв'ю розповідає гендиректор GOL Андрій Дунаєв. «Почалося все з серпня
2018 року, коли до нас у головний офіс прийшли представники податкової з обшуком.
Причиною обшуку стала кримінальна справа проти одного з наших клієнтів. До слова,
компанія з такими обсягами як наша працює з дуже великою кількістю клієнтів, і в
звичайному порядку, інколи, у справах наших клієнтів ми отримуємо запити від різних
силовиків щодо надання документів та завжди співпрацюємо зі слідчими органами в
рамках законодавства, надаємо всі необхідні документи. В даному випадку, як і в
наступних, податківці Одеської області не спромоглися запросити у нас необхідні
документи, прийшли з обшуком, вилучили велику кількість документів, які не мають і
близько стосунку до справи. Через тиждень суд не знайшов жодних підстав і зажадав все
вилучене повернути назад. У суді пояснити, навіщо вони вилучали документи, і стосунок
вилучених документів до справи клієнта не змогли. Всі документи нам повернули, і ми
продовжили свою роботу. Природно ця справа стала фігурувати в інтернеті, і нам весь рік
довелося надавати роз’яснення клієнтам. На жаль, підставою для таких справ не є
результати податкових перевірок. Підставою був висновок якогось приватного
«фахівця» з простроченою ліцензією, виданий за запитом ДФС Одеської області. Будьякий грамотний, думаючий бухгалтер-податківець розбив би цей документ в пух і прах. І
це «дослідження» лягло в основу кримінальної справи, порушеної слідчим Плаксіним. І
без будь-яких доказів і лише на підставі того, що ми були експедитором - ми стали «ОПГ».
Ось на цьому історія минулого року закінчилася. Ми довго намагалися дізнаватися, чим
закінчилася це кримінальна справа, і як вона взагалі може існувати. У червні цього року
наш адвокат готував запит до суду, і у нас є відповідь суду, що справа як і раніше висить
відкрита. Тобто досудове розслідування у цій справі досі не завершилося, і документи по
цій справі до суду не потрапили за станом на червень 2019 року», - розповідає
генеральний директор «Глобал Оушен Лінк» (GOL) Андрій Дунаєв ...
Читати повністю >>>
© Ігор Гошовський
За матеріалами ports.com.ua
ДП "СЕТАМ" продає арештований
теплохід і плавуче кафе
25.09.2019

Державне підприємство “СЕТАМ” продає арештований теплохід
“Ріверест 5” за 1,3 млн грн та плавкафе “Ріверест плюс” за 1,6 млн грн у
Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу підприємства.
“OpenMarket (Державне підприємство „СЕТАМ“) продає Пасажирський теплохід
„Ріверест 5“ та стоянкове плавкафе (дебаркадер) „Ріверест плюс“ у Києві”, — йдеться в
повідомленні. На продаж виставлено пасажирський теплохід “Ріверест 5”, 1976 року
побудови, біло-синього кольору, реєстраційний номер ІРС-0161; довжина — 33.5 м,
ширина — 5.3 м, валова місткість — 82.5 т, висота борту — 2.55 м., надворний борт — 850
мм; двигун — ЗД12, кількість — 2, сумарна потужність – 2*220 кВт; стан робочий; на
верхній палубі стаціонарних стільців, закріплених до підлоги, 69 шт., в каюті стіл
завдовжки приблизно 2 м, овальний. Дата закінчення подання заявок: 21 жовтня 2019
року. Стартова ціна: 1 377 017,00 грн. Також продається стоянкове плавкафе
(дебаркадер) “Ріверест плюс”, 1957 року побудови, реєстраційний номер: IPC-0160;
довжина — 30.0 м, ширина — 8.2 м, валова місткість — 160 т, колір — синій, в трюмі 4
насоси з розширювальними бачками та водонакопичувач. Дата закінчення подання
заявок: 21 жовтня 2019 року. Стартова ціна: 1 610 546,00 грн. “Теплохід та ресторан у
гарному стані з сучасним ремонтом та дизайном інтер’єру. Це готовий бізнес, що здатний
привабити інвесторів”, — наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

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

Мининфраструктуры уволило директоров
трех морских портов



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

01.10.2019

Министерство инфраструктуры уволило директоров ГП "Одесский
морской торговый порт", ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП
"Белгород-Днестровский морской торговый порт".
"30 сентября 2019 года приказами Министерства инфраструктуры освобожден от
исполнения обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" Войтко В. А.,
от исполнения обязанностей директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" –
Сечкин С. А., от исполнения обязанностей директора ГП "Белгород-Днестровский
морской торговый порт" – Волощук К. В. Приказы подписаны министром
инфраструктуры Владиславом Криклием", – сказано в сообщении Мининфраструктуры.
"Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд
возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на
действия менеджмента портов, которые влекут убытки государственных предприятий.
Войтенко входит в топ-10 рейтинга руководителей государственных компаний с самой
высокой заработной платой, при этом финансовое состояние предприятия вызывает
вопросы", – заявил Криклий. Согласно информации Мининфраструктуры Виктор Войтко
был назначен и.о. директора ГП ОМТП с ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд
зарплаты Войтко составил 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад – 1,4 млн грн,
другие стимулирующие выплаты – 3,8 млн грн., соответственно, среднемесячная
зарплата – 439,99 тыс. грн. При этом под руководством Войтко Одесский порт
значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при
плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году
фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов
в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн. При этом себестоимость
реализованной продукции возросла с 188,2 млн грн в 2016 году до 222,8 млн грн в 2018
году административные расходы соответственно увеличились с 31,9 млн грн до 51,3 млн
грн. У предприятия также отсутствуют утвержденные в установленном порядке
финпланы на 2019 и на 2020 годы. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Укрзализныця создает Вокзальную компанию
для управления всеми вокзалами
17.09.2019

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов рассказал, что в ближайшие
дни будет создана «Вокзальная компания», которая к концу года
долженна начать работать. Об этом пишет inventure.com.ua
Кравцов отметил, что на сегодняшний день украинские вокзалы являются
убыточными, а это нонсенс. В связи с этим задача руководства Укрзализныци состоит в
том, чтобы, как минимум, вывести их в нулевую рентабельность, а как максимум – в
прибыль. Глава правления Укрзализныци добавил, что «Вокзальная компания» будет
частью инфраструктуры железнодорожного перевозчика, и поэтому в будущем ее не
планируют приватизировать. Однако не исключаются другие виды сотрудничества с
частным сектором в сфере вокзального хозяйства. Кравцов уточнил, что будет возможно
государственно-частное партнерство, например, в форме концессии, которая, скорее
всего, будет использована для коммерциализации железнодорожных вокзалов.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua

В.Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber
збільшення капіталовкладень компанії в Україні
25.09.2019

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з
виконавчим
директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою
Хосровшахі. Про це повідомляє president.gov.ua
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а
також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.
Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ,
покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для
залучення іноземних інвестицій. Під час зустрічі йшлося про використання компанією
Uber в Україні екологічних автомобілів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
BlaBlaCar объявил об объединении
компанией Busfor
25.09.2019

Сервис BlaBlaCar объявил об объединении с компанией Busfor,
ведущим сервисом поиска и покупки автобусных билетов. Об этом
сообщила пресс-служба "BlaBlaCar Украина".
"Благодаря объединению BlaBlaCar и Busfor украинский транспортный рынок
ожидают существенные позитивные изменения. Наша главная цель - дать максимум
возможностей для путешествий миллионам наших пользователей, дополнив совместные
поездки автобусными предложениями, чтобы каждый смог выбрать наиболее
подходящий транспорт в пару кликов на смартфоне. Busfor проделал огромную работу,
объединив на одной платформе тысячи автобусных перевозчиков. Вместе мы смогли бы
продолжить и ускорить процесс развития автобусного рынка, делая его цифровым,
современным и доступным", - цитирует пресс-служба генерального директора BlaBlaCar
в Украине Алексея Лазоренко. В компании отмечают, что в настоящее время BlaBlaCar
насчитывает более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в
Украине. Технологии Busfor, в свою очередь, сегодня позволяют купить автобусные
билеты на рейсы более 7 тыс. перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.
"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы уникальные технологии дистрибуции,
бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и
автостанции в регионе с населением более 300 млн человек", - говорится в пресс-релизе
компании. При этом отмечается, что объединение BlaBlaCar и Busfor не предполагает
сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств.
Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры. Как
сообщалось, в 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о
покупке компании Ouibus - одного из крупнейших автобусных операторов Франции,
который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными
дорогами страны. На текущий момент BlaBlaBus работает в семи странах (Франция,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания и Италия). BlaBlaCar (Франция) крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков,
основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира. На рынок Украины
BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Укрзализныця сдала правоохранителям
“анкерную схему” Дубневичей

Компанія "Рабен Україна" збільшила
зону копакінгу в 5 разів

23.09.2019

УЗ передала материалы правоохранителям по миллионным
убыткам при покупке и поставке анкеров. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения в Фейсбук руководителя УЗ Евгения Кравцова.
Евгений Кравцов связывает эти материалы с братьями Ярославом и Богданом
Дубневичами. “Черный понедельник” для братьев Дубневичей, – написал Кравцов. – УЗ
собрала и передала материалы правоохранителям по миллионные убытки при покупке и
поставке анкеров. Это очередной ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный
рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок”. Кравцов описывает
конкретный случай: “Как это работало: две компании с похожими названиями, в течение
2018 – 2019 лет поставляли нам закладные анкера АЗ-2 под видом продукции
отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси.
Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку.
Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно
занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой
«детали» составляла ≈ 50 грн, а Укрзализныце ее уже продавали как товар за 94 грн”. “По
нашим подсчетам, только за 7 мес. 2019-го завышение стоимости могло составить более
60 млн грн. – констатировал Евгений Кравцов. – Месяц назад мы приостановили
разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам”. “Надеюсь, что
реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной”, – добавил чиновник. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Укрзалізниця та ЄБРР оголосили про початок процедури з
акупівлі вантажних піввагонів
25.09.2019

Закупівля здійснюватиметься в рамках двостадійного тендеру
відповідно до принципів і правил банку із застосуванням електронного
порталу закупівель для клієнтів ЄБРР – ECEPP.
Проект фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР без державних гарантій
та власних коштів АТ «Укрзалізниця». Загалом передбачається закупити приблизно 4
500 вантажних піввагонів загального призначення (з люками) у три етапи: у 2019 році на
першому етапі – 1000 вагонів (4 лоти), у 2020 році на другому етапі 1500 вагонів (5 лотів)
та на третьому етапі 2000 вагонів (6 лотів). Сімдесят відсотків від контрактної ціни (без
ПДВ) фінансуються за рахунок коштів позики ЄБРР, а тридцять відсотків – за контрактом
фінансуються АТ «Українська залізниця». Для реалізації проекту передбачається надання
кредитних коштів ЄБРР у розмірі 150 млн дол. США. Потенційні учасники, які
зареєструвались у ECEPP та виявили зацікавленість у договорі, можуть отримати
роз'яснення та додаткову інформацію від АТ «Укрзалізниця» через ECEPP. Двостадійна
тендерна процедура передбачає, що тендер на першому етапі буде складатися лише з
технічної пропозиції без зазначення будь-яких цін, а на другому етапі подаватимуться
комерційні пропозиції. Найближчим часом планується зустріч з учасниками ринку з
метою роз'яснення порядку проведення тендера та особливостей тендерної процедури.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «УЗ»
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27.09.2019

Компанія "Рабен Україна" збільшила площу зони копакінгу в 5
разів до 2100 кв.м. Водночас кількість функціональних працівників
досягла 120 осіб. Про це пише retailers.ua
Нова зона копакінгу оснащена термозбіжними машинами камерного типу, які
мають ергономічну конструкцію та оригінальний дизайн. Зона також обладнана
конвеєром, маркувальними установками, відеокамерами, механічною вентиляцією з
рекуперацією тепла та сучасним освітленням. Зокрема, використовуються системи
світлодіодів, автоматичні системи управління світлом (виявлення руху та вимірювання
інтенсивності денного світла). Робота здійснюється в різних зонах, у кожній з них
підтримується відповідний температурний режим, який дозволяє надавати послуги
копакінгу як для компаній харчової, так і компаній промислової сфери. Всі процеси в зоні
копакінгу здійснюються з чітким дотриманням існуючих санітарних норм. "Все більше і
більше компаній передають операції з копакінгу та стікерування в зону відповідальності
логістичного провайдера. І це очевидно, адже таким чином виробник чи дистриб’ютор
має можливість зосередитися на основному бізнесі, а перепакування та стікерування
великих партій продукції довірити досвідченим професіоналам, здатним задовольнити
потреби найвибагливіших покупців. Ми плануємо і надалі нарощувати обсяги з
копакінгу та стікерування і пропонуємо такі послуги не тільки клієнтам, що
користуються комплексом послуг, а й компаніям, які потребують лише послуги з
копакінгу", – коментує Міхал Коваль, Директор департаменту складської логістики
«Рабен Україна». Окрім іншого, в зоні копакінгу "Рабен Україна", як і на всіх складах
компанії, дбають про захист довкілля. "Ми сортуємо відходи – папір і плівку – окремо, а
виручені кошти спрямовуємо на соціальні програми", – додає Міхал Коваль. ТОВ "Рабен
Україна" працює на ринку логістики з 2003 року. Компанія пропонує повний спектр
логістичних послуг для контрактної логістики, міжнародних та внутрішніх перевезень, а
також морських і повітряних вантажних перевезень. В компанії працює близько 500
співробітників. Компанія має в користуванні близько 70 000 кв.м складських площ
(включаючи регіони) і близько 600 автомобілів.
Читати повністю >>>
За матеріалами retailers.ua

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

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

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

IFC вчергове збільшує для Укргазбанку ліміт
торговельного фінансування

Ахметов подписал мировое соглашение
в споре о продаже Укртелекома

26.09.2019

01.10.2019

Бизнесмен Ринат Ахметов подписал мировое соглашение в споре
о продаже Укртелекома на $800 миллионов. Об этом сообщает прессслужба компании СКМ, передает tech.liga.net
"Компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально
и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи Укртелекома в
2013 году. В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные
процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами", - сказано в
сообщении. Как уже писала LIGA.net, кипрская компания Raga Establishment Ltd
потребовала от СКМ $760 млн доплаты за Укртелеком. Государство продало 92,79%
акций оператора в 2011 году компании ЕСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. А
два года спустя фонд перепродал актив Ринату Ахметову. Но в начале 2017 года вдруг
выяснилось, что была еще одна сделка - тайная. Некая Raga Establishment Ltd (прежнее
название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а
потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Согласно кипрскому
определению, Raga принадлежит Денису Горбуненко - украинскому экс-банкиру,
живущему в Лондоне. Согласно судебной претензии Raga, после сделки в 2013 году она
получила от СКМ только первый транш - $100 млн. После чего корпорация Рината
Ахметова перестала платить. По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по
потенциальной покупке Укртелекома корпорацией СКМ считалось, что Хорошковский
был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А
Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах,
якобы проинформировал СКМ, что контрольный пакет у Фирташа. Согласно доводам
СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25%
интересовали СКМ. Но Raga со своей стороны заявляла, что владельцем акций, в том
числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко. Он якобы купил компанию
у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был
владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И хотел вернуть вложенные деньги.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Кіберполіція припинила діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних
акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах
01.10.2019

Ресурс використовувався для створення бот-ферм, розсилки
спамових повідомлень і реєстрації електронних пошт, із яких
здійснювалися анонімні повідомлення про замінування.
Здійснено обшуки у шести регіонах України. Процесуальні заходи проведено у
межах раніше розпочатого кримінального провадження щодо викриття осіб, які
надсилають хибні повідомлення про замінування різних об’єктів в Україні. Працівники
кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України, за
процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, викрили масштабний
сервіс для масової розсилки електронних повідомлень. Встановлено, що усі роботи
сервісу проводилися виключно на замовлення зацікавлених клієнтів. За допомогою
цього ресурсу можливо було купити активовані облікові записи у великій кількості до
різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. При цьому,
продавалися і верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою. Такі
послуги використовувалися зазвичай для здійснення анонімної масової розсилки
повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо.
Більше, сервіс надавав змогу своїм клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати
акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону з
подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо). Для захисту своїх
мереж та анонімізації зловмисники використовували VPN та TOR сервіси. Поліцейські
провели обшуки у шести містах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та
Херсоні. У цих містах знаходилися будинки, гаражні бокси, квартири та орендовані офіси,
які зловмисники використовували для протиправної діяльності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту кіберполіції України
Рада приняла закон для лишения лицензии
скандального "Зеонбуда"
03.10.2019

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности
провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных
телесетей с общенациональным покрытием".
За принятие соответствующего законопроекта №2035 во втором чтении во время
пленарного заседания в четверг проголосовали 248 народных депутатов. Закон
предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам
провайдерам программной услуги в целом, и провайдерам программной услуги
многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в
частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры их
собственности. Также, законопроектом предусматривается установить аналогичные
требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по
предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных
цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.
Согласно пояснительной записке к документу, речь в первую очередь идет об операторе
цифровой телесети ООО "Зеонбуд". Как указывают авторы законопроекта, по данным на
сайте компании, 100% долей в уставном капитале ООО "Зеонбуд" принадлежат кипрской
компании, которая, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из
которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах и одна – в Белизе.
Своими конечными бенефициарными владельцами ООО "Зеонбуд" указывает пять
граждан Латвии и одного гражданина Великобритании. "Иными словами, все
общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас зависит от частной
компании с непрозрачной структурой собственности, реальные конечные бенефициарные владельцы которой, как свидетельствуют журналистские расследования,
неизвестны", – подчеркивается в пояснительной записке. В частности, документом
предложено запретить учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги
органам государственной власти и местного самоуправления, физическим и
юридическим лицам, которые являются резидентами государства-агрессора. Для
провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с
общенациональным покрытием законопроектом устанавливаются дополнительные
требования. Так, конечными бенефициарными владельцами такого провайдера могут
быть исключительно граждане Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укргазбанк повідомив, що вчергове досягнув підвищення ліміту
торговельного фінансування від International Finance Corporation (IFC) –
підрозділу Групи Світового банку – за програмою GTFP.
Його сума сягнула 70 млн доларів США, що на 30 млн доларів США більше, аніж
попереднього разу. Як зазначається, також було подовжено і строк угод, які
підтримуються в рамках ліміту торговельного фінансування, з 1 року до 3 років, а за
окремими проектами можливий і довший термін. “Завдяки цьому приватні клієнти
Укргазбанку, зокрема і з сегменту МСБ, зможуть скористатися посиленою підтримкою та
фінансуванням проектів зовнішньоекономічної діяльності, а також отримати
розширений перелік інструментів фінансування для виконання своїх міжнародних
контрактів з партнерами з різних країн та регіонів. Таке збільшення ліміту відбувається
сьогодні на фоні виконання банком планових показників, прибуткової діяльності та
відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування”, - зауважує держбанк.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банк «Кредит Днепр» Пинчука
подал в суд на НБУ
24.09.2019

Банк «Кредит Днепр», конечным бенефициаром которого является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук, подал в Окружной админсуд Киева
иск к Нацбанку (дело №640/16653/19).
Банк просит признать противозаконным и отменить постановление регулятора,
который 29 июля 2019 года принял решение оштрафовать финучреждение на 2,3 млн
грн. Суд оставил исковое заявление без движения, дав истцу пять дней для устранения
его недостатков. Следует отметить, ранее «Кредит Днепр» также пытался обжаловать
это решение НБУ в том же суде (дело №640/15016/19), в котором требовал того же.
Правда, в документах речь шла о сумме в 1,29 млн грн. Однако 13 августа 2019-го суд
отказался удовлетворить иск и отменить штраф, ссылаясь на то, что никаких явных
противозаконных действий со стороны регулятора, как утверждал истец, не усмотрел.
Напомним, в июле 2019-го стало также известно, что НБУ оштрафовал «Кредит Днепр»
на 300 тыс. грн. за нарушение финмониторинга. НБУ обвинил банк в том, что тот не
осуществлял надлежащий анализ финопераций своих клиентов. Также НБУ обнаружил в
банке среди клиентов публичных лиц, дав банку письменное предупреждение.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ПУМБ став четвертим уповноваженим банком
зі зберігання запасів готівки НБУ
25.09.2019

ПУМБ став четвертим банком, який зможе здійснювати операції із
запасами готівки НБУ, а також забезпечуватиме банки в регіонах готівкою
та прийматиме від них її надлишки та зношену.
Відповідне рішення № 718-рш "Про надання Акціонерному товариству "Перший
Український Міжнародний Банк" статусу уповноваженого банку" ухвалило Правління
Національного банку 23 вересня 2019 р. Нагадаємо, що Національний банк здійснює
відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів його готівки відповідно до
низки критеріїв. АТ "ПУМБ" письмово звернувся до Національного банку про намір стати
уповноваженим банком по зберіганню запасів готівки регулятора та надав необхідну
інформацію. Зокрема, AT "ПУМБ" має 28-річний досвід роботи з організації касового
обслуговування та 6-річний досвід роботи здійснення перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів з використанням найсучасніших технологій. Таким чином,
Національний банк продовжує делегувати банкам частину функцій, які він сьогодні
виконує в регіонах, у межах реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні.
Це дасть можливість поступово перейти від частково делегованої моделі організації
готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель. Суть делегованої
моделі організації готівкового обігу полягає у тому, що Національний банк делегує
частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам та Cash-inTransit (СІТ)-компаніям. Наразі функції зберігання запасів готівки Національного банку
та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни виконують підрозділи таких трьох
уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Собственники утвердили докапитализацию
iBox Bank на 100 миллионов
26.09.2019

Айбокс банк (Ibox bank) решил увеличить уставный капитал на 100
млн грн или на 50% – до 300 млн грн путем дополнительного выпуска
акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его акционеры приняли
решение об увеличении уставного капитала на собрании 25 сентября. Акции будут
размещаться по цене 1,18 грн за штуку, которая равняется ее номинальной стоимости,
без осуществления публичного предложения. Финансовые ресурсы, которые будут
привлечены в ходе размещения акций, банк планирует направить на приведение
регулятивного капитала в соответствие с требованиями Национального банка Украины
(НБУ). По данным НБУ, на начало августа 2019 года Владимир Дробот владел 54,99%
акций банка, Алексей Путятин – 9,97%, Игорь Хмелев – 9,9%, Евгений Березовский –
6,12%, Ирина Шпилева – 5,12%, Александр Смалий – 4,70%, Наталия Конзуровская –
4,3%. АО "Айбокс банк" (ранее – "Агрокомбанк") основан в 1993 году. По данным
Нацбанка, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (820,01 млн грн) банк занимал
63 место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Топменеджеры вывели из Пивденкомбанка
$38 миллионов - СБУ
30.09.2019

СБУ разоблачила топ-менеджмент ПАО "КБ "Пивденкомбанк" на
выводе из учреждения 38 миллионов долларов США, которые придется
возмещать из государственного бюджета.
"Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили,
что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения. В течение
2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на
корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для
обеспечения выдачи кредита кипрской компании", - говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что после невозврата кредита вследствие противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка закладные 38 миллионов долларов США были списаны в
пользу иностранного банка. В результате украинскому государству нанесен ущерб на
указанную сумму, размер которого подтвержден заключениями экспертного
учреждения. На сегодняшний день ПАО "КБ "Пивденкомбанк" находится в стадии
ликвидации, соответственно возмещение клиентам похищенных должностными лицами
денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов. По
материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в
совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие под процессуальным
руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

Novus проинвестировал более 160 млн грн
в крупнейший магазин сети
23.09.2019

ООО "Новус Украина" управляющая компания сети гипер- и
супермаркетов Novus, 21 сентября официально открыло крупнейший
супермаркет сети в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall.
"В этот объект мы зашли в начале лета, то есть строительство велось около 3,5
мес. Инвестиции составили 161 млн грн. Это самая большая торговая точка в сети,
которая содержит крупнейшие производственные мощности, самый широкий
ассортимент на полках и самый большой интернет-магазин, который будет обслуживать
два больших района – Троещину и Оболонь", - сообщил во время пресс-конференции,
посвященной торжественному открытию магазина в субботу, генеральный директор
ООО "Новус Украина" Марк Петкевич. Объект стал 28-м магазином сети Novus в Киеве и
36-м – в Киевской области. Ассортимент супермаркета включает 50 тыс. позиций
товаров, в том числе – 5 тыс. позиций собственного импорта. Общая площадь объекта –
12 тыс. кв. м, из которых для торгового зала использовано 6,3 тыс. Остальные площади
отведены
под
складские,
производственные
мощности,
интернет-магазин,
административные помещения, зоны отдыха для персонала. Как рассказал Петкевич,
доставка продукции из магазина Novus осуществляется через партнера – Zakaz.ua. Запуск
ожидается через неделю после налаживания всех процессов в новом магазине. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мережа супермаркетів «Наш Край» – найкращі
франшизери України у сфері торгівлі
25.09.2019

ARX – лідер ринку за підсумками рейтингу
Insurance TOP за I півріччя 2019 р.
26.09.2019

Страхова компанія ARX підтвердила свій лідерський статус за
підсумками рейтингу страхових компаній, опублікованому у журналі
Insurance TOP. Про це пише mind.ua
Було оприлюднено результати страхового ринку за I півріччя 2019 року,
окреслено основних лідерів в цілому по ринку і в розрізі продуктів страхування. За
підсумками 6 місяців 2019 року Страхова компанія ARX посіла перше місце за загальним
обсягом валових страхових премій на ринку ризикового страхування. Сума валових
страхових премій склала понад 1,1 млрд грн, приріст до аналогічного періоду минулого
року склав 23%. Сума чистих страхових платежів становить 1,06 млрд. гривень, приріст
склав 21%. Компанія продовжує займати лідируючу позицію з відривом від першого
конкурента на 124 млн грн, відповідно до рейтингу журналу Insurance TOP. Більше 10
років поспіль страхова компанія ARX є безумовним лідером за загальним обсягом
страхових премій КАСКО. Даний показник компанії за I півріччя 2019 року становить 621
млн грн, це на 19% більше ніж за аналогічний період минулого року. Різниця в
показниках компанії і другим гравцем ринку КАСКО становить понад 238 млн грн.
Компанія на 1-му місці у сегменті страхування сільськогосподарської продукції. Сума
страхових премій склала 31 млн грн, що на 282% перевищує торішній результат. Крім
того, ARX традиційно входить до топ-3 у сегменті добровільного медичного страхування
і результати за 6 місяців відображають динамічний розвиток у цьому сегменті.
Загальний обсяг страхових премій досяг 197 млн грн з приростом 43%. Нагадуємо, що в
лютому 2019 році французька Група АХА завершила оформлення угоди з канадським
Fairfax Financial Holdings Limited, який придбав 99,98% статутного капіталу компанії АХА
Страхування. У зв'язку з цим компанія AXA Страхування змінила назву на Страхова
компанія ARX, а компанія AXA Страхування Життя буде працювати під брендом ARX Life.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Канадская Fairfax готова купить почти 30% акций
страховой компании «Универсальная»
03.10.2019

Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD,
Канада) сообщила о намерении приобрести 56 032 901 простых именных
акций ОАО «Страховая компания «Универсальная».
Согласно сообщению в системе раскрытия информации на фондовом рынке
НКЦБФР, номинальная стоимость акций 1 грн (одна гривна) каждая, что в целом
составляет 29,08% (с округлением до сотых) уставного капитала «Универсальной».
Также сообщается, что на сегодняшний день FFHL Group Ltd. и ее аффилированные лица
не являются собственниками прямо или косвенно акций ОАО «Страховая компания
«Универсальная». В результате указанного выше приобретения FFHL Group Ltd. будет
владеть 56,03 млн простых именных акций (голосующими акциями) «Универсальной»,
что составляет 29,08% (с округлением до сотых) уставного капитала общества. В августе
компания Fairfax Financial Holdings Limited обратилась с соответствующей просьбой
вАнтимонопольный комитет Украины. Международная холдинговая компания Fairfax
Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается
страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года.
Инвестиционный портфель Fairfax составляет $39,4 млрд, общая сумма активов - $65,1
млрд, общий акционерный капитал - $18,4 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net


РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

ЧАО "Укртранслизинг" выплатил 78 млн
дивидендов за год
27.09.2019

ЧАО "Лизинговая компания "Укртранслизинг" выплатила
акционерам дивиденды в сумме 78,24 млн грн по итогам работы в 2018
году. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Соответствующее решение о распределении чистой прибыли за 2018 г. и выплате
дивидендов приняли ее акционеры в апреле 2019 г. В "Укртранслизинг" отмечают, что в
2018 г. компания получила прибыль 156,5 млн грн, значительно улучшив свои
финансовые показатели по сравнению с 2017 г.. При этом на выплату дивидендов было
направлено 50% чистой прибыли. В сообщении также отмечается, что в 2018 г. компания
направила 287,9 млн грн на приобретение нового железнодорожного подвижного
состава. Кроме того, за 9 месяцев 2019 г. общество уплатило почти 25 млн грн налога на
прибыль. Лизинговая компания "Укртранслизинг" является крупнейшим оператором
украинского рынка лизинговых услуг. Основная специализация компании - финансовый
лизинг железнодорожной, сельскохозяйственной и авиационной техники. АО
"Укрзализныця" принадлежат 47,67% от общего количества акций "Укртранслизинга".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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У виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася церемонія
нагородження кращих франшиз в Україні «Франшиза року 2019». Про це
повідомляє портал business.rayon.in.ua
У вівторок, 24 вересня, на виставці Franch Space було представлено понад 40
франшиз 15 напрямків бізнесу. Серед них мережа супермаркетів «Наш Край» отримала
національну премію «Франшиза року 2019» за найкращу франшизу у сфері торгівлі.
«Мережу супермаркетів «Наш Край» відзначили, як таку, що динамічно розвивається у
всіх куточках України», – розповіла керівниця відділу маркетингу департаменту
розвитку франчайзингу мережі Мирослава Леснік. Почесну нагороду отримували також
керівник департаменту розвитку франчайзингу «Наш Край» Андрій Терещенко і
регіональний менеджер мережі по Київській області Антон Посухов.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.rayon.in.ua
Вдогонку за Fozzy: «АТБ» будет иметь
покрытие по всей Украине
25.09.2019

Лидер рынка продуктового ритейла Украины, компания «АТБмаркет», откроет свои первые дискаунтеры в Черновицкой области.
После этого ритейлер будет иметь 100%-ное национальное покрытие.
По информации из собственных источников All Retail, запуск пилотного
дискаунтера «АТБ» в Черновцах состоится в ноябре 2019 г. Он будет расположен по ул.
Русской, 219-Е. Кроме того, открытие второго дискаунтера сети в Черновцах
планируется на декабрь 2019 года - по ул. Комарова, 1. Напомним, что последним новым
регионом, куда осуществила выход компания «АТБ-маркет», в 2019 г. стала Закарпатская
область: в июне был открыт первый дискаунтер сети в Ужгороде. Таким образом,
параллельно с выходом в Черновицкий регион сеть «АТБ» будет присутствовать в 24
областях Украины (не включая АР Крым). Кроме нее из food-ритейлеров полноценный
охват всей страны имеет лишь компания Fozzy Group. Как сообщалось ранее в журнале
All Retail, проект «АТБ-Express», запущенный летом 2018 г., увенчался успехом и уже в
текущем году были открыты очередные объекты нового концепта в Днепре. Данная
концепция была разработана для спальных районов городов, где расположены
небольшие по площади объекты сети «АТБ». В целом, по состоянию на конец первого
полугодия 2019 г. сеть дискаунтеров «АТБ» насчитывала более 1020 объектов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Fozzy Group заключила крупнейший контракт на
поставку техники со "Скания Украина"
25.09.2019

Один из крупнейших ритейлеров Украины компания "Fozzy Group"
заключила соглашение на приобретение 72 новых автомобилей Scania
Евро 5 для различных сегментов перевозок.
Общая стоимость контракта составляет примерно €7 млн, Финансовый лизинг на
всю партию техники предоставила компания «Скания Кредит Украина». Это крупнейшая
сделка в Украине на поставку грузовиков Scania в сфере розничной торговли. На
территории дилерского центра «Скания Киев» состоялась торжественная передача
первых 10 тягачей Scania G440 с полуприцепами Wielton для перевозки зерновых,
которые будут задействованы в агропромышленном секторе Fozzy Group. Еще 27 шасси
Scania P 250 с кузовами Schmitz и 35 шасси Scania P280 6x2 с рефрижераторами Schmitz
будут поставлены до конца 2019 г. Эти автомобили предназначены для перевозки
продуктов питания торговым сетям Сильпо-Фуд, Фора и Le Silpo в Киеве, Киевской
области и в других городах Украины. "Мы продолжаем инвестировать в обновление и
расширение автопарка грузовой техники в связи с развитием новых направлений
деятельности, к которым в том числе относится агросектор, и с целью улучшения
логистической составляющей в сфере городских перевозок", - комментирует сделку
Мачей Гавронский, директор по транспорту и логистики Fozzy Group. - Перед тем, как
заключить это соглашение, мы провели большой тендер, в котором приняли участие
ведущие производители грузовых автомобилей. Предложения оценивали, в первую
очередь, по эксплуатационным показателям техники, ведь от них в большой степени
зависит операционная деятельность компании. Также важными были условия
финансирования и сервисных контрактов. Предложение от Scania отличалась
комплексным подходом, который полностью соответствует нашему видению развития
бизнеса. Надеюсь, что первое соглашение положит начало долгосрочному сотрудничеству наших компаний". "Это соглашение открыла для нас рынок ритейла, ведь мы
впервые поставляем крупную партию развозных грузовиков для мощного игрока в
индустрии розничной торговли, - комментирует Андрей Бельдей, директор по продажам
ООО« Скания Киев ». - Победе в тендере предшествовали четыре года упорной работы,
многочисленные встречи с представителями заказчика для лучшего понимания бизнес и
логистических процессов компании…
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

В Запорожье открыли новый
VARUS
27.09.2019

Состоялось открытие 74-го магазина VARUS по адресу г.. Запорожье,
ул. Новокузнецкая 13б. Торговая площадь магазина - 465 кв.м. В новом
VARUS работает собственная пекарня.
На полках супермаркета можно найти более 5000 наименований продукции,
среди которых сезонные овощи и фрукты, свежие молочные продукты, широкий выбор
бакалейных товаров. Обслуживать посетителей супермаркета будет 5 касс. Традиционно,
гости смогут воспользоваться выгодными еженедельными акциями и предложениями, а
также программой лояльности VARUS PЁRFECT. Сеть супермаркетов VARUS на рынке
продуктовой розницы Украины развивает компания «Омега». Первый магазин был
открыт в 2003 г. в Днепропетровске в ТЦ «TERRA» по адресу: улица Паникахи, 15. С 2006
г. началась реализация плана по созданию сети супермаркетов европейского уровня с
единой концепцией бренда. Сеть супермаркетов VARUS активно вводит в ассортимент и
продажу новые товары продуктовой и непродуктовой группы под собственными
марками. В 2015 году доля СТМ Вигода, VARTO и Чиста ВигоДа в товарообороте сети
супермаркетов VARUS в денежном эквиваленте составила более 10%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сеть Hop Hey присоединилась к инновационному
проекту оплаты лицом Face Pay
27.09.2019

В магазинах пивной сети Hop Hey появилась возможность оплатить
покупку при помощи инновационного сервиса Face Pay. Об этом сообщает
служба новостей портала TradeMaster.UA.
Пивной ритейлер Hop Hey одним из первых в Украине присоединился к проекту
оплаты товаров при помощи Face Pay. Пока что эта услуга доступна в трех магазинах
Днепра, в ближайшее время к ним присоединится еще несколько точек. Процесс оплаты
простой – покупатель делает селфи в специальном приложении и привязывает к нему
свою платежную карту. После этого покупки в магазинах, подключенных к данному
сервису, можно оплачивать без кошелька, денег и гаджетов – достаточно будет посмотреть в камеру специального планшета на кассе. Face Pay пока мало популярен среди
украинских потребителей – новинку используют максимум 2-3 покупателя в день.
Однако в Hop Hey не сомневаются в перспективах сервиса – ведь он позволяет оплачивать покупки максимально быстро, без стояния в очереди. Face Pay нравится и владельцам бизнеса, так как позволяет покупателю совершить «внезапную» покупку, которой не
станет помехой отсутствие с собой наличных, банковской карты или смартфона.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

Владелец ProStor покупает сеть
магазинов "Космо"
02.10.2019

АМКУ предоставил разрешение владельцу сети магазинов ProStor
Вадиму Тугаю приобрести опосредованный контроль над drogerie-сетью
"Космо". Об этом говорится в решении АМКУ от 19 сентября.
Рассмотрев заявление уполномоченных представителей Вадима Тугая и кипрских
компаний Ringside Ltd, Cortefill Invests Ltd, а также Elandia Holdings Ltd и Giancintoco
Holdings Ltd, регулятор принял решение разрешить опосредованное приобретение
бизнесменом контроля над компанией Giancintoco Holdings. Концентрация заключается в
приобретении Тугаем через дочернюю компанию Ringside Ltd акций Giancintoco Holdings
Ltd, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Согласно данным Единого госреестра, "Джиасинтоко Холдингз Лимитед" по состоянию
на 2 октября является участником с долей 100% в уставном капитале ООО "СуматраЛтд", которое развивает сеть парфюмерно-косметических магазинов "Космо", принаднежащую инвестфонду SigmaBleyzer. Руководителем Elandia Holdings Limited, согласно
кипрским реестрам, выступает сооснователь SigmaBleyzer Лев Блейзер. Ранее Вадим
Тугай решил напрямую оформить контроль над сетью Prostor, основателем которой он
является. В июле 2019 г. АМКУ разрешил ему приобрести долю ООО "Стиль Д",
развивающего сеть Prostor, через кипрские компании Ringside Limited и Amikod Limited.
По состоянию на 2 октября 2019 г. участниками указаны Вадим Тугай (99,4%), "Рингсайд
Лимитед" и Елена Ижак. Уставный капитал ООО "Стиль Д" составляет 231,8 млн грн. Как
сообщалось, по данным СМИ, владельцы днепропетровской сети Prostor начали
переговоры о покупке конкурента – сети "Космо" – в 2018 г., сумма сделки оценивалась в
$15 млн. Еcли соглашение будет подписано, Prostor выйдет на второе место в Украине в
сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции после сети EVA.
Речь идет только о продаже только парфюмерно-косметических магазинов, аптечный
бизнес "Космо" ранее в 2019 г. приобрели структуры Сергея Тигипко. ООО "Суматра-Лтд"
работает на рынке розничной торговли парфюмерии и косметики Украины с 1994 года и
создала национальную торговую сеть товаров для красоты, здоровья и семьи "Космо" в
2000 г. Сеть на сентябрь 2019 г. насчитывала 104 торговых магазина "Космо" в 27
городах страны со складом в Броварах Киевской обл. Чистый убыток компании в 2018 г.
сократился на 24,6% и составил 58,9 млн грн, выручка выросла на 18,5 – до 1,85 млрд
грн. Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings
приобрел компанию Суматра ЛТД в 2007 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Огляд новин drogerie&beauty: перемога EVA
і закриття LUSH

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

Директором по маркетингу сети Eldorado
стал Ярослав Гуменюк
24.09.2019

С 16 августа СМО сети бытовой техники и электроники Eldorado
работает Ярослав Гуменюк. Он сменил на этой должности Максима
Колесникова, который проработал в компании с июня 2017 года.
"Eldorado – cильный бренд с историей. Плюс профессиональная команда,
амбициозная задачи, конкурентный рынок", – перечислил Ярослав Гуменюк причины,
которые повлияли на его решение перейти работать в компанию. Гуменюк имеет 18летний опыт работы в маркетинге. Последнее его место работы – компания Kivi, где он
занимал должность глобального директора по маркетингу. Также он проработал в
ПУМБе, компаниях Veon, "Воля", "Укртелеком". …
Читати повністю >>>
За матеріалами retailers.ua
Сезон открытий от сети
Фокстрот
30.09.2019

Фокстрот продолжает реализацию изменений, переоткрывая
магазины в новом формате и реформируя внутренние процессы,
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
На протяжении сентября ритейлер представил обновлённый Фокстрот жителям
Киева и Запорожья. Также состоялось торжественное открытие магазина в Дубно, о
котором упоминалось ранее. Первый Фокстрот в столице, оборудованный в современном
стиле с учётом нового позиционирования бренда, открылся в ТРЦ Skymall. Разместился
он на втором этаже торгово-развлекательного центра по соседству с также недавно
открывшимся супермаркетом NOVUS. Общая площадь магазина составляет 1251 кв. м, из
них торговая – 930 кв м. В дизайне помещения использованы ярко-оранжевые и жёлтые
брендовые цвета, оно стало светлым, просторным и хорошо просматриваемым. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Comfy: Конкуренцію виграють швидкість,
бізнес-модель і люди
02.10.2019

04.10.2019

Brocard відкрив оновлений магазин в ТРЦ Dream Town, EVA та Yves
Rocher стали кращими рітейлерами року та інші новини українського
рітейлу в сегменті drogerie&beauty.
Переїзд Brocard. Brocard відкрив оновлений магазин у київському ТРЦ Dream
Town. Як уточнили RAU в прес-службі мережі, 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. 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. Окремої уваги заслуговує зал нішевої парфумерії – його відрізняє
новий дизайн. Незмінними ж залишаються індивідуальні консультації експертів та
портфоліо з 70-ти кращих нішевих домів. Відзначимо, що наразі мережа Brocard об’єднує
98 магазинів у 26-ти містах України.
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Кращі в drogerie та beauty. У вересні в Києві пройшла церемонія нагородження
кращих рітейлерів і девелоперів країни — Retail&Development Business Awards 2019. На
заході у тому числі були названі переможці в номінаціях Рітейлер року в drogerie та
Бутіковий рітейлер року в косметиці та парфумерії. Першу нагороду здобула найбільша
українська мережа drogerie-магазинів EVA. Вона обійшла головних конкурентів по ринку
– компанії Watsons та Космо, що посіли друге та третє місця відповідно. Що стосується
другої номінації, то кращим бутіковим рітейлером року в косметиці та парфумерії
(торгові точки площею до 100 кв. м), була визнана мережа магазинів Yves Rocher. Друге
місце в номінації здобув beaty market ISEI, а третє дісталося бренду MAC. Переможців
інших номінацій цьогорічного RDB Awards можна переглянути за посиланням.
EVA продовжує масштабування. Незважаючи на чергову перемогу, рітейлер
EVA і не думає спочивати на лаврах і продовжує активне масштабування торговельної
мережі. Як повідомляється на сайті компанії, у вересні EVA відкрила десять нових
торгових точок. Зокрема, нові магазини компанії розпочали роботу в Києві (вул.
Сурікова, 3), Харкові (пр. Стадіонний, 5 А5 та вул. Китаєнко, 5 В), Дніпрі (вул. Кам’янська,
40 та вул. Маршала Малиновського, 14 А), Одесі (вул. Преображенська, 59-61), Маріуполі
(вул. Кронштадтська, 4), Слов’янську (вул. Свободи, 13), Луцьку (вул. Ковельська, 2) та
Білій Церкві (пл. Соборна, 11 А).
LUSH пішов з ТРЦ Проспект. Мережа магазинів свіжої косметики ручної роботи
LUSH закрила торговельну точку в столичному торгово-розважальному комплексі
Проспект. Як повідомила компанія на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook,
магазин в ТРК Проспект припинив роботу з початку вересня. «Ми зачиняємо наш
магазин LUSH у ТРК Проспект (м. Київ) для того, щоб скоро відкритися у більш зручній
для всіх наших шанувальників локації. Для відвідувачів ТРК Проспект – найближчі
магазини LUSH знаходяться у ТРЦ Sky Mall та ТРЦ Комод», – уточнили в компанії.
Відзначимо, що зараз українська мережа британського бренду LUSH об’єднує 14
магазинів, 7 з яких працюють у Києві. Також торгові точки мережі представлені у Львові,
Одесі, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
Топ-5 drogerie-мереж. 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. Як свідчить проведений
компанією аналіз ринку, з кожним місяцем мережа EVA все далі відривається від інших
гравців цього сегменту за кількістю торговельних точок. Так, за підсумками півріччя під
брендом EVA працювало вже 854 магазини. При цьому за перше півріччя 2019 року
компанія відкрила 88 магазинів – в два з гаком рази більше, ніж п’ять найближчих
переслідувачів разом узяті. При збереженні темпів зростання мережі, вже в наступному
році цілком може подолати психологічну позначку в 1000 працюючих магазинів.
Missha йде в Ocean Plaza. Популярний корейський бренд декоративної косметики
Missha 5 жовтня відкриє магазин у київському торгово-розважальному центрі Ocean
Plaza. Як повідомляє брокер ТРЦ – компанія UTG – бутік Missha розташується на першому
поверсі торгового центру. Він займе площу в 27 кв. м та запропонує покупцям понад 600
SKU продукції. В тому числі, великий асортимент засобів очищення та догляду за шкірою
обличчя, волоссям і тілом, декоративної косметики, засобів догляду для чоловіків.
Нагадаємо, корейський бренд Missha було засновано у 2000 р. шляхом запуску інтернетмагазину, який розпочав продаж продукції онлайн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Комерційний директор мережі Comfy про динаміку зростання
сегмента техніки та електроніки, лідерство компанії на ринку і плани
розвитку мережі, а також зміну поведінки покупців.
Іван Павлік прийшов на позицію комерційного директора Comfy в січні 2017 року,
після призначення Ігоря Хижняка генеральним директором. За минулі два з половиною
роки Comfy успішно трансформував бізнес-модель, суттєво збільшивши частку ринку і
закріпивши лідерські позиції. Наслідком успішної трансформації стало зростання
показників компанії, а також відразу дві нагороди найпрестижнішої галузевої премії
Retail&Development Business Awards-2019: Comfy переміг в номінаціях “Рітейлер року в
сегменті побутової техніки, електроніки та гаджетів”, а також “E-commerce-рітейлер року
в сегменті техніки, електроніки та гаджетів”. В ексклюзивному інтерв’ю RAU Іван Павлік
детально розповів про темпи зростання продажів компанії та ринку в цілому в 2019 році,
динаміку онлайн і офлайн-каналів, плани розвитку роздрібної мережі та комерційної
стратегії рітейлера на висококонкурентному ринку. ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O)

 REAL ESTATE

В Україні масово відкривають гігантські ТРЦ —
рейтинг торгової нерухомості

JYSK відкриває перший магазин у Чернівцях –
відразу у форматі “3.0”
01.10.2019

Початок роботи нової торгівельної точки, що розташована у ТЦ
Майдан (вулиця Героїв Майдану, 71), запланований на 3 жовтня. Як
повідомила прес-служба мережі, площа магазину складає 1300 кв. м.
Формат 3.0 поєднує світлий дизайн, широкий асортимент продукції та спеціальні
виставкові зони у вигляді вже обставлених кімнат. В одному місці можна придбати усе:
меблі для кухні, вітальні, коридору чи спальні, товари для сну, текстиль і декор.
Зорієнтуватися у виборі допомагають співробітники магазину. До відкриття JYSK
підготував осінню колекцію товарів. Новинки від данських дизайнерів оформлені згідно
з трьома трендами REFLEXION, THE NEXT WAVE та MEMPHIS. Євген Іваниця, виконавчий
директор JYSK в Україні, зазначив: «Магазин у Чернівцях стане 56-м в Україні та першим
у цьому місті. Відтепер любителі лаконічного дизайну зможуть не лише замовити товари
онлайн, а й роздивитися усе безпосередньо у магазині. А сучасний концепт 3.0 зробить
процес вибору та покупки максимально легким та швидким».
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Інтернет-гіпермаркет меблів і люстр Dybok.ua впроваджує
новий формат офлайн-магазинів і шукає локації
03.10.2019

Один з провідних українських e-commerce гравців в сегменті меблів
і освітлення шукає приміщення для відкриття нових торгових точок. Про
це повідомляє портал rau.ua
Новий формат офлайн-магазинів Dybok.ua буде відрізнятися від вже існуючих
об’єктів. Зараз у одного з найбільших спеціалізованих українських інтернет-магазинів
працює чотири традиційні торговельні точки: два гіпермаркети меблів і люстр (в
Рівному та Луцьку) і два салони – у Львові та Нетішині Хмельницької області. Також
компанія управляє складами загальною площею понад 3000 кв. м. Тепер Dybok.ua
починає розвивати новий формат офлайн-магазинів. Як розповів RAU директор по
маркетингу компанії Олександр Моісеєв, передбачається відкриття міні-салонів площею
близько 100 кв. м, переважно в торгових і торгово-розважальних центрах. Салони
працюватимуть у форматі шоу-руму, тобто в них буде проходити постійно діючий мінівиставка люстр і освітлення – все хіти продажів інтернет-магазину www.dybok.ua.
Олександр уточнює, що в асортименті торгових точок будуть представлені кілька кімнат
– модульних систем, диванів, ліжок, кухонь, стінок, комоди та матраци. Всі виставлені
моделі клієнт зможе замовити й оперативно отримати з найближчого складу компанії. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Yakaboo.ua відкрив свою першу офлайнкнигарню на Хрещатику
04.10.2019

Інтернет-книгарня Yakaboo відкриває свій перший офлайнмагазин, створений до 15-річчя компанії. Книгарня відкривається в Києві
на території Головпоштамту за адресою вул. Хрещатик, 22.
У книгарні можна придбати топи продажів та новинки Yakaboo, а також зручно
забрати своє замовлення з сайту yakaboo.ua в центрі міста. В асортименті книгарні:
художня література, сучасна українська проза, іноземна література, путівники, книжки
про суспільство, саморозвиток, бізнес, економіку, виховання дітей, психологію, видання
для дітей. Також є оригінальна література англійською мовою. «Для нас перша офлайнкнигарня — це історія про розвіртуалізацію з нашим клієнтом, сервісність і розвиток
ринку, — зазначає генеральний директор Yakaboo Іван Богдан. — Ми бачимо, що зараз в
Україні недостатньо книгарень і більшість з них обмежена в асортименті. В основу ж
нашої книгарні закладена унікальна бізнес-модель. Унікальність її полягає в тому, що
клієнт отримує доступ до багатотисячного асортименту на 37 кв. м. Книгарня
бестселерів Yakaboo — це вікно у світ, де клієнт отримує все, що забажає». У залі
встановлено монітор з доступом до сайту yakaboo.ua, де всі охочі можуть перевірити
наявність товару, більше дізнатися про неї, та відразу ж зробити замовлення на місці, у
разі потреби звернувшись до консультантів. «Для нас є цінним те, що наша перша
книгарня відкрилась на базі Укрпошти. Ми цінуємо їхню відкритість і бажання
змінювати світ та сприяти розвитку книжкового бізнесу», — додає Іван Богдан. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Девелопери масово здають нові гігантські об'єкти. На горизонті
маячить перспектива перенасичення і різкого падіння орендних ставок.
Про це пише Олександра Нєкращук на biz.nv.ua
Наступного року в Києві може розпочати роботу найвідоміший на ринку
столичної торговельної нерухомості довгобуд — ТРЦ Respublika. Спочатку ним займався
опальний нині мільярдер Дмитро Фірташ, але зміг збудувати центр тільки на 80%.
Будівлю загальною площею приблизно 300 тис. кв. м у 2015 році конфіскував у власника
Нацбанк через борги за кредитами рефінансування на 4,4 млрд грн. Respublika довго не
могла отримати нового господаря — не знаходилося охочих купити цей величезний
об'єкт. Однак цьогоріч, коли лот подешевшав із 2 млрд грн до 777 млн, вони знайшлися:
право вимоги за кредитами із заставою у вигляді будівлі придбала якась компанія
Солтекс Капітал. Ім'я її офіційного власника — громадянина Великої Британії Джонсона
Роберта Алана — нічого не каже гравцям ринку комерційної нерухомості. Тому вони, за
словами одразу кількох джерел НВ, підозрюють, що за британцем можуть стояти
ексдепутат і мультимільйонер Віталій Хомутиннік і бізнесмен Павло Фукс. Угода з ТРЦ
Respublika відбулася не просто так — у головне місто країни повернувся час, вдалий для
таких об'єктів: ринок торговельної нерухомості оживає на очах. У першому півріччі
столиця України обійшла столицю Болгарії за рівнем насичення торговельними
площами: у Києві на 1 тис. жителів припадає 478 кв. м різних магазинів, а у Софії — 316
«квадратів». Унаслідок цього українське місто №?1 опинилося буквально за крок від
аналогічного московського (501 кв. м) і будапештського (536 кв. м) показників. А на
горизонті вже видніється Варшава з її 629 кв. м на тисячу жителів. Усі ці натхненні для
Києва дані викладені у звіті консалтингової компанії Colliers International Україна.
Підібратися за найближчі кілька років до польської столиці Києву допоможуть
вітчизняні девелопери — вони планують відкрити приблизно 650 тис. кв. м приміщень,
що фактично збільшить пропозицію на ринку в півтора рази. Найбільші серед нових
об'єктів — перша черга ТРЦ Blockbuster Mall із орендною площею приблизно 100 тис. кв.
м, настільки ж просторий Ocean Mall, а також удвічі більший Lesnaia Mall і Hippodrome
Mall із його 293 тис. кв. м. Їх добудовує девелопер Вагіф Алієв. Менші моли зводять
Stolitsa Group — її ТРЦ Retroville має площу 116 тис. кв. м — і компанія Arricano, яка
розморозила проект Lukyanivka Mall на 47 тис. «квадратів». А підрозділ групи Ашан
Ceetrus Ukraine відкриє другі черги своїх Retail Park Petrivka і Rive Gauche. Якщо всі
проекти завершать вчасно, то до 2021-го насиченість торговими площами в Києві зросте
до 701 кв. м на 1 тис. жителів. Інакше кажучи, Варшава залишиться позаду, а на носі буде
Рига, актуальний показник якої — 704 кв. м. «За динамікою розвитку торгової
нерухомості в 2019—2020 роках Україна посіла перші позиції серед країн Європи», —
зазначили у своєму свіжому звіті експерти консалтингової компанії NAI Ukraine.
Все стало навколо великим і торговим. Ринок пожвавився не на рівному місці:
економіка вийшла із кризи, і покупці почали повертатися у магазини. Продажі одягу,
взуття та аксесуарів у січні — серпні зросли на 10?15% проти такого ж періоду торік,
кажуть ритейлери. У Держстаті, дослідження якого охоплюють сумарний товарообіг —
продовольчий і непродовольчий, підрахували, що він збільшився на 9,9%. Продажі
товарів зростають завдяки збільшенню доходів населення, каже Олександр Мартиненко,
керівник підрозділу з корпоративного аналізу інвесткомпанії ICU. По-перше, зросли
соціальні виплати, а по-друге, піднялися зарплати на ринку праці через міграцію до країн
ЄС і конкуренцію за кадри. Ще однією причиною пожвавлення купівельної активності
стало збільшення обсягів банківського споживчого кредитування, додає Мартиненко.
Дійсно, середня зарплата в Києві у липні цьогоріч становила 16,2 тис. грн на місяць, тоді
як у липні минулого року вона дорівнювала 13,8 тис. Загалом в Україні за цей період
середня зарплата збільшилася із 9,17 тис. грн до 10,97 тис. грн, підрахували в Держслужбі
статистики. Реальні цифри можуть бути ще вищими, адже частина роботодавців
продовжує оплачувати працю співробітників грошима в конвертах. Індекс споживчих
настроїв теж високий як ніколи. У першому півріччі він становив 82,4 за максимальних
200. Вищим цей показник був тільки один раз, ще у 2012-му — 85,1. Більші доходи
населення дають можливість розвиватися головним партнерам ТРЦ — мережам із
продажу товарів. «Основний попит, як і раніше, формують fashion-оператори, заклади
громадського харчування, а також продуктові мережі», — каже Олександр Носаченко,
керівний директор Colliers International Україна. Ба більше, міжнародні мережеві
ритейлери продовжують активно відкривати магазини не тільки у столиці, але й у
регіонах, підкреслює він. До того ж на український ринок виходять нові гравці. У
першому півріччі свої магазини тут відкрили такі бренди, як Decathlon, Weill, Claudie
Pierlot, Supreme, Balmain. Повернулися в Україну Esprit і Escada. А одна з найочікуваніших
українцями мереж — IKEA — планує цьогоріч відкрити свій перший маркет у Blockbuster
Mall. Показники роботи самих ТРЦ теж виглядають непогано. У першому півріччі
вакантність, тобто кількість вільних площ, становила у них мізерні 5,5%. Хоча ще кілька
років тому ця частка доходила до 10%. Виросли за перші шість місяців 2019-го — із $75
до $80 за «квадрат» на місяць — і максимальні орендні ставки. Такі розцінки характерні
для магазинів площею 100?300 кв. м у найвідоміших торгових центрах Києва.
Регіони підтягуються. Регіони не відстають від столиці — там теж зростає
пропозиція торгових майданчиків. До списку найбільших ТРЦ країни входять перша і
друга черги Каравану в Дніпрі з орендною площею 73,25 тис. кв. м, що належить компанії
DCH Олександра Ярославського. А також Fabrika на 65,5 тис. кв. м у Херсоні компанії
Budhouse Group Анатолія Шкрібляка. До того ж у найбільших містах країни нові ТРЦ за
якістю не відстають від столичних. Так, серед лідерів загальноукраїнського рейтингу від
НВ опинився Forum Lviv компаній Budhouse Group і Multi Corporation. Також вирізняється
King Cross Leopolis італійського девелопера King Cross Group. Попит на торговельні площі
поза столицею формують ті ж міжнародні ритейлери.
Апокаліпсис попереду. «Приріст пропозиції об'єктів торгової нерухомості
найближчими роками стане максимальним за останні 10 років», — прогнозує Носаченко.
Нові об'єкти, які ось-ось відчинять свої двері перед відвідувачами-покупцями, можуть
призвести до появи «бульбашки» — перенасичення на ринку комерційної нерухомості.
Щось подібне відбувалося і з житловими площами, які до осені 2008 року постійно
дорожчали, а потім стався обвал цін. Зростання пропозиції змусить і ритейл-мережі
ретельніше обирати локації для своїх торгових майданчиків, каже Дмитро Єрмоленко,
власник компанії Zeebra, яка розвиває мережу Butlers. Адже велика кількість нових ТРЦ і
нових магазинів не приведе до пропорційного зростання продажів. Тим паче, що зростає
обсяг інтернет-торгівлі. Уже зараз у Києві кожну десяту покупку здійснюють онлайн, а у
країнах ЄС ця частка ще вища — 25%. Іншими словами, споживачі дедалі рідше
зазирають у традиційні магазини, а в майбутньому можуть і зовсім забути туди дорогу.
Щоправда, вітчизняні компанії поки що таких перспектив не лякаються. Але деякі зміни
у стратегіях операторів торгових центрів відбуваються: зростання конкуренції змушує їх
коригувати формат. Першими ластівками стали київський ТРЦ Караван, який стає
аутлет-центром, і ТРЦ Dream Town, який у квітні закрив аквапарк, маючи намір створити
замість нього «спортивний хаб».
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів
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Сорок закладів, які відкрили у Києві
в вересні

 E-COMMERCE

27.09.2019

ТОП-7 іноземних інтернет-магазинів
серед українців
25.09.2019

The Village Україна підбиває підсумки вересня і розповідає про
заклади, які почали працювати в Києві. Окремо ми розповідали про Kyiv
Food Market із понад 20 закладами на «Арсенальній».

Поштово-логістичний оператор Meest Express опублікував дані про
те, які іноземні онлайн-магазини користуються великою популярністю у
жителів України. Про це повідомляє сайт компанії.
У ТОП-7 увійшли такі магазини: eBay, Amazon, Victoria’s Secret, GAP, Sephora,
Michael Kors, H&M. До речі, в 2019 обсяг здійснених на іноземних інтернет-магазинах
покупок зріс на 25% в порівнянні з 2018 роком. І найактивнішими покупцями виявилися
чоловіки віком 26-34 років. myMeest – це сервіс доставки покупок з інтерет-магазинів
Європи, США та Китаю. Доставку посилок з-за кордону в Україну забезпечують компаніїпредставництва холдингу Meest. В Україні доставку відправлень забезпечує оператор
Meest Express та компанії-партнери. Користуючись послугами сервісу myMeest Ви маєте
унікальну нагоду розширити кордони свого онлайн-шопінгу!
Читати повністю >>>
За матеріалами mymeest.com
Интернет-супермаркет Rozetka может свернуть бизнес
из-за давления налоговой

Ресторани та кафе








29.09.2019

Генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka Владислав
Чечеткин заявил о подготовке к остановке бизнеса. Об этом он написал на
своей странице в Facebook.
«Президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые приняты
Верховной Радой Украины якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую
конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком
виде убьют десятки тысяч предпринимателей», - сообщил Чечеткин. По мнению
гендиректора Rozetka, закон 1053-1, хоть и направлен на учет государством движения
денежных средств и является принципиально правильным, также имеет свои подводные
камни. Владислав Чечеткин также высказался о законопроекте 1073. По его мнению,
данный законопроект не предусматривает никаких ограничений по количеству
заявлений, в нем не прописана ответственность для заявителей, а также для сотрудников налоговой, которые будут на собственное усмотрение решать «правильный» или
«неправильный» чек. По словам гендиректора интернет-супермаркета Rozetka, данный
законопроект при каждой жалобе обеспечивает предпринимателям потенциальный
штраф в 250% и 100% вероятность внеплановой проверки. Чечеткин напомнил, что
согласно законопроекту 1073 «неправильным» чеком считается чек, которого нет в
публичной базе. Любой потребитель может написать заявление о предоставленном ему
«неправильном» чеке. Если в налоговой признают, что чек действительно «неправильный», то потребитель может получить товар бесплатно. «Мы в Rozetka категорически не
поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день
голосования, «экономист» и один из главных «помощников» бизнеса Илья Несходовский,
разместил статью, о «поддельных» чеках Rozetka. Этот материал активно разгонялся по
информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в
необходимости принятия закона», - рассказал Чечеткин. По словам гендиректора
Rozetka, чеки, которые огласили «неправильными» кто-то просто не пустил или удалил
из публичной базы, а сама ситуация является поддельной. Как заявил Чечеткин, Rozetka
обратилась в налоговую, НБУ и другие организации для выяснения ситуации, но ответа
до сих пор не получила. Главной причиной сложившейся ситуации с невнесенными во
внешнюю базу чеками Rozetka Владислав Чечеткин считает то, что он не побоялся
высказать свою позицию. «Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти.
Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за
бесцельно просранные годы», - завершил свое сообщение Чечеткин. Ранее сообщалось,
что в команде Зеленского объяснили, как будут проводиться онлайн-платежи в Украине
после принятия законопроектов №1053-1 и №1073.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
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Зібрати найкращі ресторани міста: перші фото
Kyiv Food Market на «Арсенальній»
24.09.2019

Kyiv Food Market починає роботу! Це понад два десятки закладів у
колишньому павільйоні заводу «Арсенал» на Печерську. The Village
Україна побував на ринку до відкриття і показує, який він має вигляд.
Kyiv Food Market – новий формат закладу для міста, що поєднує більше двох
десятків закладів в колишньому приміщенні заводу «Арсенал» напроти станції метро
«Арсенальна». Це спільний проєкт засновника «Міського ринку їжі» в Одесі Алекса
Купера та власника мережі ресторанів La Famiglia (Vino e Cucina, Vero Vero, Catch, Bigoli)
Михайла Бейліна. «Ми працюємо з La Famiglia як із рівноцінним партнером. Нам було б
складно заходити на київський ринок без місцевої експертизи, – розповідає The Village
Україна Алекс Купер. – Я вважаю, що La Famiglia є найбільш системною ресторанною
компанією на ринку». Засновник закладів Cooper’s Burgers і «Молодость» додає, що в
цьому проєкті партнери-співзасновники підсилюють один одного: «Чогось ми вчимося у
них, чогось вони вчаться у нас. Це така колаборація, коли дві компанії беруть найкраще
одна в одної». Окрім закладів «Людей Купера» та La Famiglia, у Kyiv Food Market взяли
участь проєкти «Ресторанів Гусовських» (Adelle, Liberty by Napule), Анни Козаченко (Milk
Bar, Good Girl) і Тараса та Оксани Сердюків (BAO, NAM). Резиденти адаптували меню своїх
флагманських закладів під формат ринку, обравши різні концепції – від італійської до
паназійської кухні. «У кожного своя експертиза, тому вони не конкурують між собою», –
кажуть у Kyiv Food Market. «Одеський «Міський ринок їжі» – це проєкт гастроентузіастів.
У Kyiv Food Market трохи інша ідея: ми хотіли зібрати найкращі ресторани міста. Власне,
за нашою концепцією, найкращі заклади міста повинні були відкрити бістро зі своїми
найкращими продуктами в одному місці. На Kyiv Food Market можна: випити ранкову
каву; з апетитом (і ноутбуком) пообідати – у понеділок боулом, а в п’ятницю величезним
бургером; тусуватися з друзями зі дзвоном келихів, поки діти тусуються з піцою;
вечеряти з друзями з іншої країни – тому що Kyiv Food Market покаже, яким крутим і
гастрономічним може бути твій Київ», - розповідає Алекс Купер засновник «Міського
ринку їжі» та компанії «Люди Купера» (Cooper’s Burgers, «Молодость», Givi To Me). За
проєкт реконструкції будівлі відповідала команда архітектора Слави Балбека Balbek
Bureau. «Це вже дев’ятий наш проєкт зі Славою. Звичайно, це був виклик – коли ми
прийшли в це приміщення, тут були голі стіни і дірки у стелі», – розповідає Купер. …
Читати повністю (заклади) >>>
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Мама Манана – це мережа ресторанів грузинської кухні. Третій заклад мережі
після просторів на Великій Васильківській та Південному вокзалі відкрили у
колишньому приміщенні ресторану Silvio D’Italia на Нижньому Валу біля
Контрактової площі. У меню – хачапурі, хінкалі, шашлики та чача.
Анчоусная – це новий формат від мережі «Черноморка», що спеціалізується на
дрібній рибі власного вилову. Відкрили заклад на колишній локації Celentano біля
палацу «Україна». У меню анчоуси на вагу, а також борщ з анчоусами і бургер із
червоним окунем і щупальцями кальмара.
Публицист – це ресторан на першому поверсі книжкової фабрики «Жовтень» на
вулиці Січових Стрільців. За кухню відповідає шеф-кухар Алекс Якутов («Гра з
вогнем»). У меню, наприклад, борщ із качкою та капустою кімчі, а також курча на
грилі.
Solod Levantine Grill – це оновлений ресторан на проспекті Тичини на лівому
березі. Новими бренд-шефами ресторану середземноморської їжі стали фахівці з
Ізраїлю Давид Ельмакіас і Йоссі Шитріт із закладу David & Joseph Downtown у ТельАвіві. Відкриття закладу відбудеться 27 вересня.
Butter Green – це новий формат зі сніданками протягом цілого дня на колишній
локації Cookietone на перетині вулиць Хмельницького та Франка. У меню:
панкейки, тости і випічка власного виробництва.
Soba – це раменна на Московській, де, крім основного продукту, пропонують вок, а
також рисові боули. Рамен продають від 98 гривень. У закладу одна простора зала,
прикрашена летерингом з ієрогліфами.
У Хань – це новий заклад від шеф-кухарки із 20-річним стажем Хань, який влітку
працював у форматі попап у барі «Окно» на розі вулиць Хмельницького та Франка.
У меню – фо, роли та бань бао. За дизайн нового приміщення на Гончара
відповідала команда AKZ (Orang + Utan, Kitaika, Bowl).
Lavash – це ресторан східної кухні, який відкрили на території НСК
«Олімпійський» на колишній локації закладу Sorbonne. У меню – турецька піца
піде, азербайджанська долма, узбекистанський плов і мезе з пітою. Заклад
позиціонують як халяльний.
Mushlya Bar – це демократичний формат «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» з
рибою та морепродуктами. Четвертий заклад із цією концепцією відкрили на
фудкорті ТЦ Globus на Майдані, де вже працюють формати Дмитра Борисова Dogz
& Burgerz і «Свіжість». Раніше Mushlya Bar відкрили на Хрещатику, «Арсенальній» і
Контрактовій площі, а також ресторанний формат Mushlya Cafe між станціями
метро «Площа Льва Толстого» та «Олімпійська».
Рыба-Пила – це заклад з рибою та морепродуктами з Одеси від українського
підрозділу російського ресторанного холдингу Bulldozer Group. Другий заклад у
форматі відкрили в колишньому приміщенні ресторану української кухні Salo Bar,
який припинив роботу на початку місяця. У меню: риба і морепродукти, а також
суші, котлети зі щуки та паста з лобстером.
Zavod Burgers – це бургерна на розі вулиць Ярославів Вал і Гончара. Тут продають
бургери – від класичних до варіантів із дор-блю та вишнею. Відповідає за заклад
колишній керівник Boulangerie і Tartine.
Italist Pizza Pasta Bar – це ресторан з італійською кухнею і просеко, який відкрили
на території ЖК «Комфорт Таун». Це другий заклад мережі Italist Family в місті –
перший Italist почав працювати на вул. Золотоустівській улітку.
Diglass Cafe – це ресторан із європейською кухнею і спрітцами на Великій
Васильківській. Наприклад, пропонують віденський шніцель з картопляним
салатом та огірками. Відкрили заклад біля станції метро «Олімпійська», поряд із
колишньою локацією Al Faro.
У Гіоргі – це ресторан грузинської кухні на вулиці Кожум’яцькій на Воздвиженці. У
закладі кажуть, що готують хачапурі та хінкалі за сімейними рецептами. Також
пропонують шашлик із телятини і шоколадно-горіховий торт по-абхазьки.
Пироги та друзі – це виробництво солодких і солоних пирогів, які працюють у
форматі доставки та окремих закладів. П’ятий заклад у Києві – поряд із Цирком на
вулиці Павлівській. Окрім пирогів, тут є повноцінне меню та меню сніданків.
Fat Daddy Burgers – це бургерна на Осокорках. У закладі подають 26 видів
бургерів: від класичних рецептів гамбургерів до авторських бургерів – наприклад,
із персиками.
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Milano Torino Vermuteria називають «першою в Україні вермутерією». Це заклад
неподалік від Хрещатика, що спеціалізується на вермутах і коктейлях на основі
ароматизованого вина. За інтер’єр відповідала команда Ater Architects, яка цього
року запустила «Асамблею» і Talkies Bar. Нині заклад працює з 18:00, надалі
планують починати роботу з 11:00.
F.U.L.L. Bar – це бар і барна лабораторія під рестораном Barvy. Як і в закладі
української кухні на Мечникова, наголос тут роблять на локальні інгредієнти та
напої. Відповідає за бар Назар Макаров, найкращий бармен України 2018 року за
версією конкурсу World Class. Відкрили заклад у тестовому режимі 26 вересня, у
повноцінному режимі він почне роботу в жовтні.
Zapiekanka Bar – це бар на вулиці Великій Житомирській з польською вуличною
їжею та наливками. У барі подають більше як 15 наливок з фруктів та ягід, серед
них з домініканською маракуєю, лічі, томатами та вишнею. Наливки пропонують
по 29 гривень, а запіканки – по 49 гривень.
Цветочная Мафия – це бар у форматі €1. Сидр, Aperol Tonic і глінтвейн тут
пропонують по 33 гривні. Це другий заклад мережі, перший працює з 2018 року на
вулиці Володимирській.
Сухой закон – це таємний бар у підвальному приміщенні закладу Stories Cafe на
розі вулиць Костянтинівської та Ярославської. Бар спеціалізується на віскі:
пропонують понад 40 брендів односолодового віскі, десять бурбонів, а також
кашасу. За карту відповідав фахівець good wine Платон Близнюк.
Frame Bar – це перезапуск бару «Под асфальтом пляж» на Ярославовому Валу. В
оновленій концепції – ставка на виставки плівкової фотографії та оновлену барну
карту з коктейлями від 120 гривень.
Nude Bar – це бар на вулиці Костянтинівській поряд із кінотеатром «Жовтень» на
колишній локації закладу Dr. Winestein. У барі 15 авторських коктейлів, також у
меню класичні коктейлі та міцний алкоголь. Nude Bar має близько 90 посадкових
місць, розділених на дві зали, лаунж-зону та таємну кімнату.
Saga 25 – це бар на вулиці Сагайдачного з 25 стравами і 25 коктейлями. Це новий
проєкт мережі Hedonist Gastro Family (Hedonist, Bootlegger). У меню є бургери, хотдоги та страви паназійської кухні. У барній карті – твісти на Negroni та Old
Fashioned.
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P2B Bar – це бар на вулиці Гончара поряд зі станцією метро «Золоті ворота».
Заклад поєднує два формати: бар у підвальному приміщенні та майданчик в
автобусі, переробленому на барну стійку. Окрім коктейлів від Герасімоса
Лівієратоса (Pink Freud, Grek i Veter), у закладі пропонують грецький стритфуд на
зразок гіросу.
Port Wine Bar – це винний бар, який відкрили у Києві після запуску формату в
Одесі, Львові та Харкові. На колишній локації кав’ярні Fine пропонують вино у
фірмовій подачі по 200 мл у гранованій склянці. До вина – закуски та сендвічі.
Кав’ярні, кондитерські та чайні





























Cup & Cake – це кафе на Троїцькій площі біля НСК «Олімпійський», яке у вересні
перезапустили в новому форматі. Тепер у закладі є власне виробництво випічки, а
також коктейльна карта і вино. У меню – кава, какао та випічка.
EspressoHolic – це кав’ярня у магазині квітів Floroom на Прорізній. Раніше у цьому
форматі працювала кав’ярня мережі Lion Coffee. У кавовій карті є класичні кавові
напої та кава ручного приготування.
Coffee Val – це кав’ярня на вулиці Нижній Вал напроти Житнього ринку на Подолі.
У кавовій карті є класичні кавові напої, пізніше додадуть напої на рослинному
молоці та фільтр-каву. До напоїв пропонують сендвічі та ланчі з собою.
Teahouse – це перший заклад у форматі кафе від мережі магазинів, що
спеціалізується на чаї. Відкрили заклад на фудкорті на шостому поверсі ЦУМу. В
асортименті – кілька сотень чаїв від 118 до 3 000 гривень за 100 грамів чаю. Також
можна придбати матчу, трав’яні та фруктові чаї, мате та пуери.
Coffee Monkey – це кав’ярня біля станції метро «Дружби народів». «Пропонуємо і
каву з собою, і можливість посидіти та попрацювати у затишному місці», –
розповідають у закладі. До кави подають круасани, чизкейк та брауні.
BB – це кондитерський дім, який запустив перше кафе з цехом виробництва на
вулиці Регенераторній у ЖК «Комфорт Таун». Це перший заклад майбутньої
мережі, кажуть у виробника. В асортименті – французькі десерти. Також
пропонують торти на замовлення і тістечка на овочевій основі: наприклад,
бурякове і з перцем.
Coquelicot – це заклад від французького пекаря Крістофа Роллера на Гончара.
Кондитерську перезапустив новий власник, змінивши концепцію та меню.
Пропонують, наприклад, круасани та еклери.
Niche називають «безгрішною випічкою». Це заклад на Хорива, що спеціалізується
на випічці та десертах без глютену, цукру та лактози. «Мета Niche – перетворити
«мінус» на «плюс». Зробити вимушену дієту корисною, смачною і привабливою
для всіх і кожного», – коментує засновниця кондитерської. Наприклад, це
цільнозерновий хліб, а також мусові та бісквітні торти, тістечка та еклери.
Rose Vine – це заклад поряд із парком Шевченка на вулиці Володимирський. Він
поєднує формати кав’ярні, винного бару та лекторію. Також у просторі
облаштували «парфумовану чайну кімнату», яку називають першою у Києві.
Nice On Cafe – це перший заклад мережі від кондитерської корпорації Roshen.
Відкрили пілотний проєкт поряд із фірмовим магазином на проспекті Науки біля
станції метро «Деміївська». У закладі пропонують кавові напої та іспанські
десерти чурос.
Aroma Kava Special – це перший заклад мережі кав’ярень з повноцінною кухнею і
баром. Двоповерхове приміщення відкрили на Майдані, воно працює у
цілодобовому режимі.
Стритфуд
Furgoneta – це мережа з вуличною їжею, яка відкрила заклад на Басейній, а тепер
розширилася на фудкорт ТЦ Globus. На новій точці пропонують оновлене меню
бургерів Furgoneta, серед яких матча-бургер.
Kebab Me – це вулична їжа з кебабами та фалафелем на вулиці Тургенєвській біля
Цирку. Кебаби пропонують від 70 гривень, також можна замовити меню з
картоплею і напоєм.
Onigiri – це точка з однойменною стравою японської кухні у форматі вуличної їжі
на вході до Бессарабського ринку з боку PinchukArtCentre. У меню є онігірі з
куркою в кисло-солодкому соусі, авокадо та яловичиною і медом від 25 до 45
гривень за штуку.
Читати повністю >>>
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BAROMETER International Bar Show 2019.
Дальше – больше!
02.10.2019

С 27 по 29 сентября в КВЦ «Парковый» состоялось одно из самых
масштабных барных шоу – BAROMETER International Bar Show 2019. Как
прошло мероприятие, и кто его посетил – читайте в нашем матери але.
Фестиваль барной культуры здесь проводят уже четвертый год подряд, и каждый
раз – расширяя географию баров. В этом году сразу 24 бара из Греции, Италии, ОАЭ,
Сингапура, Великобритании, Франции были собраны на одной площадке. Также
присутствовали уникальные представители Гуанджоу и Макао. Любой гость BAROMETER
мог посетить популярные во всем мире бары: The Clumsies, The Tippling Club, Zuma, Panda
& Sons, Hope & Sesame, Le Syndicat и другие. Три дня зесь можно было заказать
классические и фьюжн коктейли во всевозможных вариациях и с впечатляющими
подачами. Тема BAROMETER 2019 – «корни», была выбрана не случайно.
Детализированное изучение всех аспектов барной истории дает возможность
сформировать инновации для будущего, на чем и были основаны лекции спикеров.
Гостей мероприятия ждал внушительный список спикеров – специалистов мирового
уровня. Своими рекомендациями и опытом со слушателями делились: Роберт
Саймонсон, Саймон Форд, Диего Феррари, Филип Дафф, Питер Дорелли, Дикки Калимор,
Десмонд Пейн, Лука Чиналли, Габриэле Манфреди, Созер Тиг, Ангус Винчестер, Фульвио
Пиччино, Роберто Бава и др. Преимуществом стала программа, которая позволила
разобраться в теме и почерпнуть для себя новое не только интересующимся гостям, но и
профессионалам барного дела. Всего за три дня выступило 103 спикера. Но аншлаги
были не только в лекционных, а и в дегустационных залах. Здесь можно было узнать
историю джина, продегустировать линейку ямайских ромов, изучить виски и найти чтото принципиально новое для себя. Целью проекта BAROMETER является развитие
барной культуры в Украине и во всем мире. В этом году украинские звезды также
приобщились к этой идее и специально для BAROMETER 2019 было разработано в паре с
известными личностями из разных сфер 25 авторских коктейля. Каждый такой коктейль
был назван в честь своего «звездного» автора. Часть от собранных средств за
реализацию этих коктейлей на BAROMETER International Bar Show 2019 направят на
пополнение материально-технической базы и дальнейшее развитие культурных
проектов, реализуемых при поддержке Украинского культурного фонда. …
Читать полностью >>>
По материалам cf.ua
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Піца для ковбоїв: Сільпо відкриває
перший PIZZA SALOON
02.10.2019

Поруч з ексклюзивним супермаркетом Сільпо у селі Стоянка
з`явиться піцерія зі справжньою дров`яною піччю, оформлена у стилістиці
Дикого Заходу. Про це повідомляє rau.ua
Як повідомили у прес-службі мережі Сільпо, 4 жовтня о 17:00, в селі Стоянка
Київської обл. за адресою вул. Київська, 10, відбудеться урочисте відкриття унікального
PIZZA SALOON, що знаходиться поряд із магазином Сільпо. Двері нового закладу будуть
відчинені вже з 1 жовтня, щодня з 11:00 до 23:00. Нагадаємо, компанія Fozzy Group
відкрила 7 червня супермаркет Сільпо в стилі «Дикого Заходу» в селі Стоянка під Києвом.
Магазин площею 1942 кв. м працює щодня з 8:00 до 22:00. У торговій точці
представлений широкий асортимент продукції: ковбаси, свіже м’ясо і м’ясо власного
копчення, жива і охолоджена риба, морепродукти і устриці, фрукти, овочі і багато іншого.
Водночас перший в історії PIZZA SALOON, як повідомляють у компанії, має особливу
дров`яну піч – шосту у закладах мережі SilpoResto. Тут вправні піцайоло, учні бренд-шефа
мережі Сільпо Марко Черветті та відомого неаполітанського шефа, маестро Енцо Кочча
будуть пригощати гостей неаполітанською класикою: Маргарита по-неаполiтанськи,
Кальцоне Реп’єно, Диявола. А також авторські неаполітанські піци з прошуто крудо та
песто, з грушею та горгонзолою, по-бiлому з креветками та інші. Відвідувачам
пропонуються винна та пивна карти, гарячі та прохолодні безалкогольні напої.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Ігор Баленко та Роман Тугашев відкриють в
наступному році власні фуд-маркети
04.10.2019

На наступний рік в столиці заплановано відкриття кількох великих
фуд-маркетів. Нові проекти запускають власник мережі Фуршет Ігор
Баленко і засновник Вуличної їжі Роман Тугашев.
Про плани бізнесменів відкрити власні фуд-маркети пише портал The Page. За
інформацією видання, засновник Вуличної їжі та БУХТА Food Station Роман Тугашев має
намір відкрити свій фуд-маркет біля станції метро «Олімпійська». Передбачається, що
інвестиції в об’єкт площею понад 4000 кв. м складуть сотні мільйонів гривень. «Це
принципово новий концепт для міста, середній чек буде близько 170-200 грн», – уточнив
підприємець. Що стосується фуд-маркету Баленко, то він буде розташований в центрі
Києва на великій території та матиме свою стоянку для автомобілів. За інформацією The
Page, формат цього об’єкта буде схожий на російський фуд-молл «Депо.Москва». Ще один
фуд-молл в наступному році повинен відкритися біля метро «Лівобережна» в приміщенні
колишньої овочевої бази. як повідомляв портал bit.ua, на площі 17 000 кв. м розмістяться
п’ять павільйонів: Sea hall – морепродукти; Main hall – м’ясо, сири, молочні продукти,
бакалія і борошняні вироби; Fresh hall – фрукти та овочі; Color hall – прянощі та солодощі;
World hall – імпортні продукти. Власники проекту, імена яких не повідомляються, також
розповіли виданню, що у всіх павільйонах будуть працювати ресторани. На даному етапі
команда проекту веде переговори з партнерами, які розмістять свої точки у фуд-холі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Появление новых курортных городов побудит инвесторов
к новым гостиничным проектам
27.09.2019

Заявления Президента Украины по легализации игорного бизнеса
и построения новых курортных городов приведут к росту
заинтересованности инвесторов к вложению средств в новые
гостиничные проекты.
Появление новых курортных городов побудит инвесторов к новым гостиничным
проектамОб этом на конференции «Гостиничная недвижимость Украины: перспективы
развития», организованной «Украинским клубом недвижимости» (UREClub), сообщил
управляющий партнер ArtBuildHotelGroup Алексей Евченко. По его мнению, 2019 год
характеризуется постепенным постоянным ростом гостиничного рынка. «Несмотря на
некоторые отклонения и меньшие показатели по загруженности гостиниц в некоторых
местах и регионах, в целом рынок показывает хорошие финансовые результаты и
тенденции к дальнейшему росту», - отметил он. Эксперт обратил внимание на то, что в
течение последних 3 лет цены в верхнем гостиничном сегменте, в основном, остаются
постоянными, однако наблюдается более быстрый рост цен в низких гостиничных
классах. «За последние 3 года среднегодовой тариф в долларовом эквиваленте в верхнем
сегменте Киева относительно устойчив (например, в 2016 г.. в 11Mirors номероночь в
стандарте стоила $ 292, а теперь $ 290, в Fairmont $ 453 и $ 451 соответственно), при
этом во Львове показных вырос в среднем на 12% (в среднем $ 146). В эконом-сегменте в
Киеве за тот же период рост в зависимости от объекта составил 58-105% в USD (в
среднем $ 85), а во Львове - до 160% (в среднем $ 70) », - рассказал Алексей Евченко.
Относительно ближайших перспектив развития гостиничной недвижимости в Украине,
специалист отметил, что многое будет зависеть от стратегии государства в вопросе
развития туризма. На его взгляд, перспективными направлениями являются создание
современных гостиниц с использованием цифровых технологий в основных
туристических зонах Украины. «Существенный толчок к развитию гостиничного бизнеса
даст принятие Закона об игорном бизнесе, который будет регламентировать
размещение казино в отелях 5 * на определенное количество номеров в зависимости от
региона. Отели под казино могут появиться как в крупных городах, так и в пока
«провинциальных», вызывая активное развитие и рост конкретного региона », - сказал
он. Алексей Евченко считает, что в ближайшие годы будут активно развиваться курорты
в привычных зонах массового отдыха - Карпатах, морских побережьях и т.д., так и
создаваться новые гостиничные курорты-якоря, куда люди будут ехать за
восстановлением, лечением и т.д. «По нашим оценкам, в ближайшее время будут
появляться новые для украинского рынка форматы качественных придорожных или «
трансферных» отелей, где за ограниченный автоматизированный сервис люди будут
получать недорогой комфортный сон, а также доступ к мелким, но очень важных в
дороге возможностей (упорядочение одежды и т.п.) », - подытожил эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com

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

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

В Киеве открылась сеть футуристических
капсульных отелей

Спа з басейном замість ресторану з лазнею — як розвивається
нова індустрія відпочинку навколо Києва
30.09.2019

В Киеве открылась сеть капсульных отелей под названием
Monotel. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте отеля
информация, передает портал biz.liga.net
Первые два "монотеля" открылись на бульваре Тараса Шевченко, 9/28 и на улице
Богдана Хмельницкого, 58а. В Monotel есть женские и мужские капсулы, а также капсулы
для пар. Стоимость одной ночи начинается от 1000 грн. И за дополнительные 150 грн
можно заказать завтрак. Капсулы оборудованы одинаково и отличаются только
площадью. Одноместная капсула рассчитана на вес до 200 кг. В длину 220 см, в ширину
150 см. Каждая капсула оборудована системой подачи воздуха, memory-матрасом,
наушниками, зарядкой для гаджетов, USB-портом, сетью Wi-Fi и зеркалом с подвеской.
Капсула открывается с помощью электронного ключа, который запускает ее работу.
Навигация внутри - на английском языке, с сенсорным управлением. Как утверждают
основатели, он создан по образу высокотехнологичных азиатских капсульных отелей.
Здесь будет онлайн-чекин, капсулы с цифровым управлением, а заказать любые услуги
можно будет без необходимости общаться с персоналом. Основателем и идеологом
проекта является Анна Осипенко, ей помогает Ксения Чигаркина. Партнеров не
раскрывают, однако известно, что среди них частные инвесторы. Затратная часть, по
словам представителей Monotel, составит в среднем $1200 на метр квадратный, все
будет зависеть от конфигурации помещения, его вместительности и других параметров.
Срок окупаемости инвестиций закладывают на 2,5-3 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Українська девелоперська компанія
відкриє готель у Римі
01.10.2019

Компанія ArtBuild Hotel Group (ABHG, Київ) планує в жовтні 2019
року відкрити в Римі готель сегмента «економ +», повідомив керуючий
партнер ABHG Олексій Євченко.
«У жовтні ми відкриваємо готельний проект у Римі. Ми давно працюємо на
міжнародному ринку як консультанти, але власний готель закордоном з’явиться вперше.
Об'єкт знаходиться в туристичному центрі Риму, недалеко від Колізею. Це реконструкція
прибуткового будинку для паломників в готель рівня «економ+», — розповів Євченко.
Він уточнив, приміщення під готель компанія взяла в оренду. Номерний фонд готелю
складає 50 номерів, з рестораном на першому поверсі і винним баром на відкритій терасі
на даху. За його словами, в даний час ArtBuild Hotel Group також розробляє концепції для
чотирьох готелів в Києві, ще одного в Римі і ще одного в Будапешті (Угорщина). «Готелі
будуть представлені в „економ“ і „середньому (midscale)“ сегментах, які найбільш
затребувані в Києві зараз. У них різні локації, але жоден з них не буде знаходитися в
центральній частині Києва», — зазначив Євченко. Нагадаємо, керуючий партнер ArtBuild
Hotel Group Олексій Євченко виступив у ролі спікера в готельному блоці HoReCa Show 2019,
яке відбулося 5-7 вересня у м. Львові. Олексій поділився практичним бізнес-кейсом на
тему: «Реконструкція старих будівель під сучасні готелі (на прикладі Best Western Plus
Market Square)». Оскільки він є співвласником готельного проекту Best Western Plus у
Львові, йому відомі найдрібніші деталі в організації процесу та найбільш неочікувані
перешкоди у ході реконструкції історичної будівлі, що є пам’ятником архітектури. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Собственник отеля Fairmont выводит на рынок Украины
гостиничный бренд Swissotel
03.10.2019

Международный гостиничный оператор Accor (Франция) подписал
договор управления гостиницей Swissotel Living по ул. Лютеранской, 13, в
Печерском районе Киеве.
Открытие запланировано на 2021-2022 годы, сообщила директор по развитию
Accor New East Europe Екатерина Марченко. "Это будет апарт-отель, рассчитанный на
длительное и среднесрочное проживание (extended stay). Собственник отеля и компания
Accor считают, что данный формат имеет хорошие перспективы в городе", – рассказала
Марченко. Объект разместится в историческом здании недалеко от Крещатика, после
реставрации там разместится 58 номеров. Как отметила Марченко, до присоединения к
сети Accor бренд Swissôtel уже предпринимал попытки выйти на гостиничный рынок
Украины, но запланированные проекты в конечном итоге не были реализованы. Группа
Accor – один из ведущих гостиничных операторов в мире – открыла первую гостиницу
под брендом Novotel в Лилле в 1967 г. Accor на октябрь 2019 г. объединял 4,9 тыс.
гостиниц, курортов и резиденций в 110 странах под брендами: Raffles, Sofitel Legend,
Sofitel SO/, Sofitel, Fairmont, OneFineStay, MGallery, Pullman, Swissotel, Grand Mercure, The
Sebel, 25 hours hotel, Novotel, Mercure, Adagio, Mama Shelter, ibis, ibis Styles, Adagio success,
ibis budget, Jo & Joe, hotelFormule1, hotel F1, Thalassa sea & spa, greet. Акции Accor SA
размещены на бирже Euronext и торгуются на внебиржевом рынке США. В Украине
AccorHotels управляет трехзвездочными гостиницами ibis в Киеве и ibis Styles во Львове,
пятизвездочной Fairmont Grand Hotel в Киеве, а также Mercure Kyiv Congress Hotel. Кроме
того, один отель под управлением Accor расположен в Одессе – MGallery Hôtel de Paris.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АМКУ рассматривает сделку по покупке Тигипко
отеля Radisson Blu на Подоле
03.10.2019

АМКУ рассматривает вопрос предоставления разрешения кипрской
Devisal Ltd, принадлежащей украинскому бизнесмену Сергею Тигипко,
купить акции Wesla Investments Ltd (Британские Виргинские о-ва).
Как указывается в повестке дня АМКУ, соответствующая сделка обеспечит Devisal
Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления компании Wesla
Investments. Согласно данным Единого госреестра, Wesla Investments Limited является
единственным участником со 100% долей в уставном капитале ООО "Веон Плюс",
являющегося собственником Radisson Blu Hotel на Подоле. Конечным бенефициаром
ООО, по состоянию на 3 октября, числится гражданин Молдовы Виктор Гараба. До июня
2016 года, согласно госреестру, конечным бенефициаром ООО "Веон Плюс" выступал
гражданин РФ Сергей Ковалев. Как сообщалось, по данным юридической группы CMS,
сделка по покупке гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле Сергеем Тигипко
осуществлена в 2016 году, ее стоимость составила 9,2 млн евро. Гостиница Radisson Blu
Hotel на 163 номера по ул.Братской, 17-19 была открыта в 2012 году. Инвестором
проекта выступило российское ЗАО "Отель Девелопмент". Инвестиции в объект
ориентировочно составили $40-45 млн. ООО "Веон Плюс" основано в 2006 году, в 2012
году общество передало целостный имущественный комплекс гостиницы Radisson Blu
Hotel на Подоле в управление Rezidor Hotels Aps Danmark (Дания). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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06.10.2019

Навколо Києва розростається інфраструктура заміських спакомплексів, пише журнал НВ. Столичні жителі настільки нестримні в
бажанні оздоровити свої тіла, що інвестори планують добре заробити.
«Наркомани і повії будуть в іншому місці, а тут спокійний і тихий відпочинок», каже інвестбанкір Ігор Мазепа, по-хазяйськи оглядаючи поглядом великий ресторан із
дерев’яним фасадом і новенький басейн, оточений шезлонгами із парасольками.
Невдовзі цей пейзаж доповниться дерев’яними ж будиночками. Все разом матиме назву:
заміський ресторанно-готельний комплекс Shelest. Сам Мазепа має намір тут не стільки
відпочивати, скільки заробляти - це новий проект власника компанії Concorde Capital. Від
Києва до Shelest, розташованого неподалік від дамби Київського водосховища, півгодини
їзди. Загалом, за словами Мазепи, тут на 10 га охочим відпочити й оздоровитися на
природі будуть доступні 25 будиночків у скандинавському стилі. «Трошки незвичайна
архітектура, я бачив таку в Ісландії», - розповідає він. Інвестбанкір збирається збудувати
на території Shelest ще й готель на 100 номерів, спа-центр і майданчик для проведення
заходів. У проект Мазепа має намір вкласти $30 млн. І впевнений, що гроші поверне:
мовляв, ніша сучасних турбаз під Києвом зараз не зайнята - наявних проектів недостатньо, щоб покрити попит. Сучасних заміських комплексів під Києвом, за годину їзди від
міста, не набереться і чотирьох десятків, уточнює Володимир Царук, директор центру
розвитку туризму України. І цієї кількості дійсно на всіх не вистачає. У цьому впевнений
не тільки Мазепа, а й Лала Тарапакіна, засновниця благодійного фонду 12 вартових, а
також організатор освітніх заходів. Вона часто проводить їх на виїзді, тому знає, що
якісних місць для таких івентів мало. «Ми бачимо брак по-справжньому гарних локацій»,
- каже вона. Зручні місця під Києвом шукає не тільки бізнес, а й охочі відпочити. Попит на
сучасні спа-комплекси із послугами з оздоровлення та омолоджування, пов’язаними з
водними процедурами, зростає останні кілька років. До такого висновку Едуарда
Дружбіна, засновника і керівного партнера заміського спа-готелю Шішкіnn, підштовхнув
його власний бізнес. Комплекс Дружбіна розташований у прилеглій до столичного
регіону Чернігівській області, і велика частина відпочивальників тут - кияни. «Із 2016
року кількість відвідувачів зростає на 10−15% за рік», - каже підприємець. Не можна
сказати, що зростання попиту ніхто не намагається задовольнити: за останні три роки в
районі, який умовно можна назвати «година їзди від Києва», почали працювати з десяток
нових баз відпочинку. Приклад однієї з них - Wish Family Space, розташованої в
Бориспільському районі під Києвом, добре ілюструє всю ситуацію на ринку. Спочатку ця
локація була фітнес- і спа-центром для котеджного містечка, яке її оточує. Однак прийом
гостей зі сторони виявився прибутковішою справою: незважаючи на вартість номера
$100 за добу, напередодні довгих вихідних місця тут потрібно бронювати за місяць, каже
Андрій Вакарчук, операційний директор Wish Family Space.
Тут і поруч. Наталія Драб, викладачка іноземних мов і доцентка одного зі столичних вишів, цього літа кілька разів відпочивала в Sobi Club - комплексі, розташованому
поблизу київського передмістя Вишгорода. «Гарна можливість відпочити, не долаючи
великі відстані», - з усмішкою пояснює вона свій вибір. Бажання відпочити, помножене
на небажання пускатися заради цього в довгу дорогу, мотивує не тільки Драб, а й
багатьох інших жителів столичного мегаполісу. Тим паче, що економічна ситуація дає
можливість їм розраховувати на щось більше, ніж відпустку раз на рік, - наприклад,
багато киян готові проводити вікенди, присвячені власному здоров’ю. «Протягом
останніх трьох років ми бачимо, як суттєво зростають зарплати, доходи населення,
перерахування наших заробітчан», - так Мазепа описує причини, які підштовхнули
клієнтів до пошуку спа-послуг, а спа-комплекси - до зростання. Пристойні доходи людям,
охочим долучитися до відпочинку в межах години їзди від Києва, необхідні. Адже
відпочинок у пристоличних спа-комплексах - задоволення не з бюджетних: за добу
проживання зі сніданком для двох осіб у номері категорії стандарт у середньому
доведеться викласти 1,5−2,5 тис. грн. І це без урахування додаткових процедур. У звіті
індійської консалтингової компанії Mordor Intelligense, яка цікавилася глобальним
ринком спа-послуг, зазначено: зростання економіки й урбанізація безпосередньо
впливають на розвиток сфери послуг у сегменті «здоров'я і краса». А все тому, що
з’являється клас споживачів, готових витрачати більше грошей на підтримку свого
організму здоровим. Раз є глобальний попит, буде і глобальна пропозиція. Так, група
Hyatt купила нью-йоркську компанію Miraval Group, відомого на світі постачальника
послуг оздоровчих курортів. А сінгапурська Hotel Properties планомірно скуповує спаготелі в країнах Південно-Східної Азії. Український випадок цілком вписується в рамки
світової тенденції. Адже ритм життя прискорюється, каже Дружбін, і відпочивати раз на
рік вже недостатньо. «Навантаження, постійний стрес, три-чотири тижні [після
відпочинку] - і знову у відпустку треба», - пояснює підприємець. Крім того, радянські
пансіонати та санаторії під Києвом прийшли в занепад, і це теж стало одним із чинників,
які змушують киян звертати свій погляд на сучасні заміські комплекси. У цьому
впевнений Денис Ларін, керівник Selfish Club, що відкрився три роки тому приблизно за
півсотню кілометрів від Києва. Найчастіше столичні жителі, за спостереженнями
Вакарчука з Wish Family Space, їздять у спа-комплекси на вікенд. У них таких відвідувачів
вихідного дня 85%. Кияни, мовляв, вибиралися б і далі, але заважає погана дорожня
інфраструктура. «А так можна виїхати ввечері в п’ятницю і отримати повних два дні на
відпочинок», - каже Вакарчук.
Відпочивати по-новому. Чотири роки тому готельний комплекс у центральному
парку Кончі-Заспи називався Гостинний двір 1812. Там стояли муляжі гармат на лафетах,
гостей зустрічали офіціанти в костюмах гусарів і проводжали до входу в ресторан,
прикрашений опудалом ведмедя і шаблями. А далі на відвідувачів чекала лазня. У 2016
році весь цей імперський «заповідник» кардинально змінив імідж, поступившись місцем
сучасному курорту, названому в новомодній стилістиці коротко - KNZS. У комплексі
збудували великий басейн і пропонують не горілочку з салом «корнет», а оздоровчі спапослуги. Подібні трансформації переживають і деякі інші схожі об'єкти - лазні зі
спиртним на природі програють конкурентну боротьбу оздоровчому способу життя. За
словами Людмили Гончарук, адміністраторки KNZS, перезапуск локації не просто
зупинив відтік відвідувачів, що стався раніше, а й призвів до прямо протилежного: гості
почали сюди приїжджати частіше. Клієнтура зростає хорошими темпами - по 20% за рік.
А все тому, що змінився портрет клієнта, пояснює Ольга Насонова, засновниця компанії
Ресторанний консалтинг. Якщо раніше вікенди в заміських комплексах частіше проводили чиновники, то тепер - активний середній клас. «Після Майдану половина КончіЗаспи від страху відбула за кордон. Чиновники їхали сім'ями. Хтось потім повернувся,
хтось ні», - пояснює Насонова. Нові клієнти часто не прагнуть відшмагати своє тіло
віниками в лазні, а вимагають витонченіших процедур. І спа-комплекси їм їх і надають:
починаючи від лікувальних масажів і водних процедур і закінчуючи цілими комплексами
з корекції фігури. Все це стало важливою складовою відпочинку, каже Дружбін із
Шішкіnn. «У місті люди до них не доходять, а в заміському готелі залюбки
користуються», - розповідає він. А ще сучасним турбазам доводиться бути вкрай доброзичливими до дітей, тому що велика частина їхніх відвідувачів - сім'ї. Тому практично всі
сучасні заміські комплекси, крім окремих дитячих зон на території, влаштовують різні
«активності» для юних клієнтів - від розіграшів призів до майстер-класів. Всі опитані НВ
спа-підприємці готові інвестувати і розвивати свій бізнес і далі. Адже споживчі настрої
українців покращуються, а їхні витрати на себе зростають. …
Оздоровча десятка >>>
© Світлана Угніва
За матеріалами biz.nv.ua
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 TOURISM & REST

 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК)

У групі Agama Communications призначили
нову виконавчу директорку

Поток иностранных туристов в Украину должен
расти на 500 тыс. ежегодно
30.09.2019

Ежегодный рост числа иностранных туристов минимум на 500 тыс.
и двукратное увеличение числа украинцев, выезжающих за пределы
своей области – критерии эффективности работы Минкультуры.
"Для этого планируется прежде всего определить место Украины на туристической карте мира, создать бренды из существующих точек притяжения и запустить
программу по их продвижению", – говорится в программе деятельности Кабмина до
2024 г. Предполагается также создать новые и присоединиться к существующим сетям
европейских туристически-культурных маршрутов. Согласно расчетам правительства,
успешная реализация программы будет способствовать повышению доли культурного,
креативного продукта, спорта и туризма до 12-14% ВВП. Как ранее сообщало МЭРТ, в
2018 г. количество иностранных туристов, посетивших Украину, впервые за три года
сократилось примерно на 400 тыс. и составило 14,2 млн человек. В то же время в два
предыдущих года оно быстро росло: в 2017 г. - почти на миллион, а в 2016 году - на 1,2
млн. Несмотря на уменьшение общего числа туристов в 2018 г., Госпогранслужба
зафиксировала рост их числа из стран, не имеющих с Украиной общих границ: из
Испании - на 68%, Великобритании - на 47,3%, Литвы - на 23,4%, Италии - на 15,4%,
Германии - на 13,3%, Франции - на 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%,
Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Кабмін має намір "заганяти" українців
на культурні заходи
30.09.2019

Кабінет Міністрів має намір збільшити кількість відвідують
культурні заходи людей вдвічі за 5 років, в той час, як на культуру хочуть
виділити 8,6 млрд гривень з бюджету в наступному році.
Так, збільшення відвідувачів культурних заходів планується за рахунок
збільшення кількості місць проведення суспільного діалогу, підвищення якості надання
культурних послуг, а також підвищення прозорості та ефективності системи. Зокрема,
планується будівництво Музею сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва
Музею і Меморіалу Небесної сотні, 2-ї черги музею Голодомору, а також державна
підтримка створення культурно-соціальної інфраструктури у громадах. Також
планується введення держпідтримки проектів, програм, відкриття держустанов
культури для альтернативних проектів і заходів, а також запуск закупівель предметів
культури до Музейного фонду. Крім цього, Кабмін має намір залучити ресурси на
розвиток пам'ятників через механізм державно-приватного партнерства управління
об'єктами, створити і наповнити національний реєстр даних про об'єкти культурної
спадщини, ввести єдиний електронний квиток для всіх художніх і культурних установ,
посилити відповідальність за халатне ставлення до національної спадщини, створити
умови для легального ринку творів мистецтва через закони про арт-ринку і переміщенні
культурних цінностей. Очікується, що це сприятиме підвищенню частки культурного,
креативного продукту, спорту і туризму до 12-14% ВВП. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
 АЗАРТНІ ІГРИ

Гральні автомати зникнуть з українських вулиць, а бізнес
стане врегульованим і законним
01.10.2019

Кабінет Міністрів України розробив і схвалив законопроект «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор». Про це повідомляє портал
Уряд розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати
до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету
залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон. При цьому гральний
бізнес має функціонувати, але прозоро та цивілізовано – у спеціально відведених зонах.
Законопроект визначає спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та
залів гральних автоматів. Так, для розміщення казино слугуватимуть території готелів
категорії «п’ять зірок», а для залів гральних автоматів — території готелів категорії від
«трьох» до «п’яти» зірок. Це, зокрема, дозволить запровадити «фейс контроль», щоби
запобігти участі неповнолітніх в азартних іграх. Окрім цього, запроваджується принцип
«відповідальної гри», відповідно до якого організатор робитиме попередження задля
мінімізації негативних наслідків. Більше того, створюються спеціальні механізми
боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік,
зокрема з державних підприємств
23.09.2019

У Києві СБУ, на виконання вказівки Президента щодо протидії
«тінізації» економіки, припинила діяльність потужного конвертаційного
центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Оперативники встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес,
який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали операції з
використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у
готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники
комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних
підприємств. Під час слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем
проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних
комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних
валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та
печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з
подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого
майна. Крім того вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що
містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує
протиправну діяльність. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження…
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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На посаду виконавчої директорки (COO) групи інтегрованих
комунікаційних рішень AGAMA Communications призначено Надію
Андріанову. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Майже 9 місяців ми шукали правильную людину і серед більше ніж 150
кандидтів нарешті її знайшли. Надія має великий досвід у роботі з людьми і добре
розуміє новітні технологічні тренди», - зазначив Том Годдард, голова Правління ходингу
Athlantic Group, до складу якого входить AGAMA. Надія Андріанова була одним із
засновників і партнерів у рекламному агентстві Мaxima Ukraine. Своєю сильною
стороною Надія вважає вміння і бажання працювати з людьми, створювати ефективні
команди і процеси, допомагати людям і компаніям зростати. Нагадаємо, британський
медіаексперт Том Годдард став головою правління комунікаційного холдингу Atlantic
Group, до складу якого входить група інтегрованих рішень AGAMA Communications. …
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
Украинский стартап RetargetApp закрывает
seed-раунд на $1,5 млн
02.10.2019

RetargetApp, который работает в сфере онлайн-рекламы, привлекла
seed-раунд от нескольких фондов. Общий размер раунда — $1,5 млн,
сообщает служба новостей портала ain.ua
Его закрыли примерно на 90%, еще одна сделка размером до $350 000 — в ходе
переговоров. В раунде участвовали фонд TMT Investments (он выступил лид-инвестором,
вложив в компанию $650 000), также стартап поддержали TA Ventures, компания Aitarget
и бизнес-ангелы. По словам CEO проекта Павла Матвиенко, TA Ventures стал
«инициатором раунда»: украинский фонд дал первые деньги в ходе раунда и помог
искать остальных инвесторов. Работа над раундом шла с зимы. «Мы инвестировали в
RetargetApp, поскольку у них интересная технология, они продают ее на зарубежные
рынки — есть большие перспективы для роста. Вдобавок, у стартапа — хорошая команда
и фаундер», — сообщил AIN.UA венчурный партнер TA Ventures Игорь Перция. В TMT
Investments объяснили свой интерес к проекту тем, что в рекламном рынке сейчас есть
тренд на переход к технологиям, которые уменьшают себестоимость контакта в
интернете и автоматизируют запуск кампаний в соцсетях с big data и AI. RetargetApp
разрабатывает решение, которое автоматизирует рекламные кампании. Клиент должен
только уточнить цель кампании и ее бюджет. …
Читать полностью >>>
© Ольга Карпенко
По материалам ain.ua
MEDIA & ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Суд на вимогу Генпрокуратури передав медіахолдинг
Курченка в управління для АРМА
23.09.2019

Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ГПУ та
передав АРМА, майнові права групи «Український Медіа Холдинг» (UMH),
на які в рамках кримінального провадження було накладено арешт.
Йдеться в т.ч. про: 100% статутного капіталу ТОВ «Ветек Медіа Інвест», що
належать компанії Bentley Overseas Limited (Hong Kong); корпоративні права ТОВ
«Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» у вигляді частки в статутному капіталі в
розмірі 98,975%, що належить ТОВ «Украинская Медиа Группа»; частки 0,025%, що
належить United Media Holding N.V. (Нідерланди); частки 0,998%, що належить Qwerty
Business Inc. (BVI); корпоративні права ТОВ «Украинская Медиа Группа» у вигляді частки
в статутному капіталі в розмірі 99,9833%, що належить United Media Holding N.V.
(Нідерланди), та частки 0,0167%, що належить Qwerty Business Inc. (BVI); корпоративні
права ТОВ «Український медіа холдінг» у вигляді частки в статутному капіталі у розмірі
99,975 %, що належить United Media Holding N.V., та частки 0,25%, що належить ТОВ
«Украинская Медиа Группа»; корпоративні права ТОВ «Кореспондент» у вигляді частки в
статутному капіталі в розмірі 99,9%, що належать ТОВ «Видавничий Дім Український
Медіа Холдінг», та частки 0,1%, що належить ТОВ «Сан Медія»; 100% статутного капіталу
ТОВ «Редакція газети «Команда»; 100% акцій ПрАТ «КП в Україні»; 80% статутного
капіталу ТОВ «Ізвєстія-Україна»; 100% статутного капіталу ТОВ «УМХ Онлайн», ТОВ
«УМХ-мобайл», ТОВ «Діджімедіа», ТОВ «Діджітал Венчєз», ТОВ «Бігмір Онлайн», ТОВ
«Бігмір Інтернет», ТОВ «Сан Медія»; 98,17% акцій ПАТ «КП Медіа»; 32,99% статутного
капіталу ТОВ «Київ-Пресс»; 50% статутного капіталу ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» телерадіоефір»; 40% статутного капіталу ТОВ «Телерадіокомпанія «ЮТАР»; 92,2978%
акцій ПрАТ «Луганськдрук»; 92% статутного капіталу ТОВ «Твоя преса»; 100%
корпоративних прав «Наш Учасник», ПП «Твоя преса - Запоріжжя», ПП «Запоріжжя медіа
плюс», ДП «Радіостанція «Зоря», ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ», ТОВ «ТРК «Радіо 50», ДП «Твоя
преса-Маріуполь», ТОВ «Радіогрупа», ТОВ Телерадіокомпанія «Золоті ворота», ТОВ
«Радіо-Авто», ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна», ТОВ «Телерадіокомпанія
«Форум», ТОВ «Радіо «Довіра», ТОВ «Кулінарний канал», ТОВ «Степ2крос» тощо;
нерухоме майно ТОВ «Український медіа холдінг» (у Києві, Дніпрі); ТОВ «Видавничий Дім
Український Медіа Холдінг» (у Києві); ПрАТ «Луганськдрук» (у Стаханові, Лисичанську,
Рубіжному, Антрациті, Первомайську Луганської області); поліграфічне обладання, а
також нерухомість ТОВ «Укрполіграфмедіа» (в м. Українка, Обухівського району
Київської області); майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і
послуг ТОВ «Украинская Медиа Группа», ТОВ «Український медіа холдінг», ПАТ «КП
Медіа», ТОВ «Діджімедіа», ТОВ «Діджітал Венчєз», ТОВ «Укрмедіа», ТОВ «Твоя преса», ТОВ
«Ілоніт-ТВ», ТОВ «Горпреса», ПрАТ «Студія «Європозитив», ДП «Телерадіоорганізація
«Довіра», ТОВ Телерадіокомпанія «Золоті ворота», ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо». За даними
ГПУ, в 2013 р. група Сергія Курченка придбала акції «Українського медіа холдінгу» (UMH
Group). Як зазначається, частину коштів у розмірі 246,1 млн дол було сплачено TriLado
Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 "за рахунок отриманих злочинним
шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, під контрольних злочинній
організації" (цитата), - ТОВ «Ветек Медіа Інвест», ТОВ «Зимстрой Капітал», ТОВ «ЕкопроБізнес», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Торенія».
При цьому констатується, що іншу частину коштів на здійснення угоди в розмірі 160 млн
дол було одержано за рахунок кредиту, наданого Укрексімбанком для ТОВ «Ветек Медіа
Інвест» (з терміном погашення до 27.10.2022). «На думку прокурора, зазначені фінансові
операції, пов`язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та
погашенням кредиту у розмірі 160 млн дол США, наданого АТ «Укрексімбанк» для ТОВ
«Ветек Медіа Інвест» за кредитним договором», - йдеться в судових матеріалах….
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Заряд песимізму. Бізнес виказав
свої претензії прем'єру

Рейтинг инвестиционной эффективности областей Украины
по итогам ІІ кв. 2019 г.: изобилие лидеров
05.10.2019

Перша зустріч прем'єра з бізнесом відбулася лише через місяць
після його призначення. Незважаючи на такий малий термін, у
підприємців вже накопичилося достатньо претензій!
Найголовніші – про закритість уряду та про незрозумілі зміни податкових правил.
Уряд зустрівся з підприємцями, щоб презентувати їм свою програму, яку буквально
через кілька годин повинна була затвердити Верховна Рада. На трибуні сиділа «передова
команда» прем'єра: міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр економічного розвитку,
торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр юстиції Денис
Малюська і, чомусь, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Питання до неї хоч і
виникали, але в порівнянні з валом невдоволення, який звалився на голову Мінфіну, це
було ніщо. Зустріч пройшла досить буденно, без особливого ажіотажу і без зайвого
пафосу, притаманних попередньому керівництву країни. Прем'єр у своїй вступній
промові досить коротко, вклавшись у 15 хвилин, виклав головні тези програми уряду,
яка в друкованому вигляді зайняла 118 сторінок. Серед них: спільна робота з Нацбанком
для зниження інфляції і кредитних ставок (напередодні уряд і регулятор саме підписали
символічний меморандум про координацію дій); підписання нової програми з МВФ до
кінця року (співпраця з ним, за словами Гончарука, «це не про гроші, а про довіру», вона
має стати сигналом закордонним інвесторам і міжнародним інституціям);
перезавантаження митниці і податкової, зокрема,створення рівних для всіх правил
сплати податків (але одразу ж побороти контрабанду не вийде: прем'єр визнав, що
«моментально зробити це неможливо»); прозора приватизація – активізація малої
приватизації та розблокування великої (у цьому контексті прем'єр покладає великі надії
на нового главу Фонду держмайна Дмитра Сенниченка); запуск ринку землі (на цих
словах у залі почулися поодинокі оплески); спрощення трудових відносин – радянський
репресивний Трудовий кодекс піде в минуле, і для більшості компаній – в основному
малих і середніх – правила будуть набагато легшими; збільшення конкуренції в
енергетиці та мінімізація впливу політики на ціни на цьому ринку; залучення інвестицій
– вони повинні стати драйвером економічного зростання; мінімізація втручання
силовиків у роботу бізнесу – з цією метою створюється Бюро фінансових розслідувань та
ліквідується УБЕП і податкова міліція. Вийшовший на трибуну після Гончарука глава
Американської торговельної палати в Україні (АТПУ) Андрій Гундер скаламбурив,
мовляв, дуже б хотілося, щоб все озвучене урядом стало Mission possible, натякнувши на
нещодавній візит в Україну голлівудського актора, виконавця головної ролі у фільмі
«Місія нездійсненна» Тома Круза. Він зазначив, що інтерес до України у світі зростає, але
перше, на що звертають увагу інвестори, – це макроекономічна стабільність. «Якщо не
буде співпраці з МВФ, про $50 млрд іноземних інвестицій можна забути», – зазначив
президент Американської торговельної палати. Він скористався можливістю і назвав
п'ять великих міжнародних компаній, які скаржаться на недотримання верховенства
права в Україні. Так, зазначив він, підписана торік мирову угоду між Philip Morris і урядом
досі не виконується, більше того, українські правоохоронці «засумнівалися» в законності
її укладення; проти Shell звинувачення в узгоджених антимонопольних діях висунув
АМКУ; виробник продуктів харчування та побутової хімії Unilever страждає від дій
одного з контрагентів, який намагається стягнути з компанії 1,5 млн євро за
«підробленим» договором; а McDonald's вже котрий рік не може відкрити свій ресторан в
аеропорту «Бориспіль». У відповідь міністр юстиції Денис Малюська пообіцяв
максимально швидко розібратися щодо кожного кейсу, зазначивши, що в деяких
випадках «не все так просто і очевидно». Виступ Гундера і висловлені ним зауваження
виявилися найбільш безневинними порівняно з претензіями двох інших асоціацій –
Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської бізнес асоціації (ЄБА). Президент
СУП В'ячеслав Клімов у своєму досить різкому і песимістичному виступі відзначив
правильність задекларованої урядом ініціативи щодо зниження податкового
навантаження, але і сказав про відсутність розуміння, яких саме податків це торкнеться.
Також він особливо підкреслив те, що бізнес почав відчувати закритість влади і сирість
законодавчих ініціатив. «Ми розуміємо бажання проводити реформи швидко. Це дуже
правильно, але через поспіх страждає якість законодавства. Боюся, що замість стимулів і
відбілювання бізнесу це може призвести навіть до трагічних наслідків і навпаки змусити
підприємців піти в тінь», – заявив він. Також він поскаржився, що дуже багато
законопроектів сьогодні подаються у Верховну Раду через народних депутатів, що
дозволяє приймати їх без попереднього обговорення з діловою спільнотою. «В цілому
бачимо неодноразові спроби імітувати дискусію з бізнесом», – підкреслив президент
СУП. Климов, який є власником «Нової пошти», особливо нарікав на жорсткість правил
роботи фізосіб-підприємців. Невдоволення зрозуміла – його компанію називають чи не
найбільшим експлуатантом такої схеми. Втім, ці слова прем'єра не особливо зворушили.
«Історії, коли супермаркет, ресторан або будь-яка інша велика компанія прикидаються
ФОПом, ми більше не будемо толерувати», – досить різко підкреслив Гончарук,
зазначивши, що «невеликих і маленьких ФОПів» чіпати не будуть і навіть навпаки. І при
цьому назвав «фейком» ініціативу заборонити ФОПам надавати послуги. Про закритість
уряду говорила і виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко. «Бізнесу стало складніше
розуміти, які рішення приймає Кабінет міністрів на своїх засіданнях. Раніше ми бачили,
які питання виносяться і як обговорюються, і могли розуміти, до чого нам готуватися», –
зазначила вона. Дерев'янко попросила залучити бізнес до прийняття рішень. Вона також
відзначила надзвичайну швидкість, з якою не лише нова Верховна Рада, але і уряд
почали приймати рішення. «Спасибі, звичайно, за такий турборежим, але іноді бізнес
навіть не встигає за вами», – пожартувала голова ЄБА. Гончарук одразу відреагував: «Про
закритість – почув. Але я, чесно кажучи, здивований цими заявами». Прем'єр пообіцяв
виправитися, зробивши засідання більш відкритими, а роботу уряду – більш
прогнозованою. Він пояснив, що турборежим був вимушеним кроком і вже закінчується.
«Ми зараз – як Рада, так і Кабмін – переходимо від оперативної до більш системної
роботи», – зазначив він. Дерев'янко також озвучила деякі побажання новому уряду від
членів ЄБА. Одним з них став заклик «нейтралізувати фактор Коломойського і вирішити
ситуацію з Приватбанком». Ці слова, мабуть, викликали у зали найбурхливіші і
одностайні за всю зустріч оплески. Далі віддуватися дійшла черга міністрів. Глава
Мінфіну Оксана Маркарова повідомила, що акцентом в 2020 році в податковій і митній
політиці буде адміністрування, а глава Мінекономіки Тимофій Милованов попросив у
бізнесу допомоги у вирішенні трудової проблеми. «З одного боку, у нас є безробіття, а з
іншого ми чуємо, що бізнесу не вистачає кваліфікованих кадрів. Нам потрібен профайл
від вас – які саме навички, фахівці вам потрібні», – сказав він і тут же закликав
підприємців «самим починати тренувати працівників» і не чекати, поки це зробить
держава. Бізнесмени також скаржилися на якість прийнятих законів про використання
касових апаратів (РРО) і про так званий кешбэк. У свою чергу прем'єр зазначив, що до
початку їх дії є ще більше року і за цей час всі технічні недоліки будуть усунені. А ось з
введенням нульової декларації поки доведеться зачекати – уряд ще шукає «правильне»
рішення, яким саме чином все втілити на практиці так, щоб це не стало банальною
легалізацією відверто незаконних доходів. В цілому на всі зауваження бізнесу до Кабміну
Гончарук відповідав, що «все розуміємо, все виправимо». …
Читати повністю >>>
© Ольга Шульга
За матеріалами thepage.com.ua
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Во ІІ квартале 2019 г. сразу шесть областей продемонстрировали
максимальную инвестиционную эффективность. Об этом сообщает прессслужба рейтингового агентства Евро-Рейтинг.
Первое место сохранила за собой Киевская обл., хотя ее бальная оценка снизилась
сразу на 21 единицу (до 223 баллов), что может свидетельствовать о потенциальном
ухудшении результатов в среднесрочной перспективе. Единственным новичком, ранее
не получавшим рейтинг ineА, оказался Николаевский регион. Впрочем, Николаевская
область имела все предпосылки быть в числе лидеров еще несколько лет назад. Тогда, по
результатам инвестиционной активности (которая оценивается на основе данных об
объемах иностранных инвестиций, капитальных вложений и выполненных строительных работ), регион входил в тройку лучших. Однако вложения в местную экономику не
принесли сразу отдачу в виде улучшения таких показателей, как заработная плата,
трудоустройство безработных, рост жилищного строительства и розничного товарооборота. В результате оценка социально-экономической эффективности Николаевской
области была, в лучшем случае, на среднем уровне. Затем на протяжении двух последних
лет наблюдался общий провал. И, наконец, сейчас регион достиг сбалансированного
роста показателей и инвестиционной активности и социально-экономической
эффективности. Как следствие – наивысшая рейтинговая оценка. Остальные области с
высокими результатами (Днепропетровская, Львовская, Полтавская), регулярно
находились в высшей части рейтинга. Исключением является Слобожанщина, которая
также как и Николаевская область опускалась на более низкие уровни. Однако, спад был
не столь длительным и не столь глубоким. Рейтинговое агентство полагает, что
большинство перечисленных выше регионов сможет сохранить свои позиции в верхней
части рейтинга (ineА – ineВ) в течении последующих шести месяцев. Впрочем,
Николаевская и Харьковская области пока не закрепили позитивную динамику роста.
Это значит, что они более подвержены воздействию неблагоприятных внешних или
внутренних факторов. В двух других категориях с высокими рейтинговыми оценками
(ineВ – ineС) отмечается очень низкое количество номинантов – всего трое. По большому
счету, лучшие из этих двух категорий переместились во 2 квартале 2019 г. на уровень
ineА, а какого-либо замещения из средины и нижней части рейтинга не последовало. ...
Читать полностью >>>
По материалам РА Евро-Рейтинг

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Ускорить развитие страны: руководители Альфа-банка рассказали
о самых актуальных реформах для Украины
26.09.2019

Банковская сфера в Украине стремительно развивается, что
свидетельствует об успешности уже проведенных реформ, однако
правительству придется реализовать еще много проектов, чтобы
обеспечить стабильный рост благосостояния населения.

И.СВИТЕК

"Самые большие открытые возможности – в рознице, которую мы динамично
развиваем. В приоритете также корпоративный бизнес. У нас еще много других
направлений: лизинговая компания, страховая компания, инкассация. Рынок Украины
очень быстро развивается, а после выборов скорость только увеличивается", - заявил в
интервью "Экономической правде" генеральный менеджер банковской группы АльфаБанка Иван Свитек. По его мнению, доходы украинцев, несмотря на рост в течение трех
лет, все еще слишком низкие, чтобы страна была конкурентной на европейских рынках.
Однако в случае реализации заявленных новых правительством планов, ситуация может
улучшиться. "Растут доходы населения. За последние три года официальные доходы
выросли примерно вдвое. С ростом доходов сопряжен рост потребления… Заходят новые
иностранные компании, которые здесь планируют инвестировать. Гривна
стабилизировалась, инфляция падает, процентные ставки падают, рост увеличивается.
Но небольшое улучшение макроситуации приведет к ощутимому росту доходов и общей
стоимости активов. Если те реформы, которые обещает сейчас правительство,
действительно произойдут, это будет самый большой толчок для развития страны.
Приватизация земли, приватизация госкомпаний, реформа налоговой системы — очень
много вещей, которые способны резко ускорить развитие страны", - отметил
представитель Альфа-Банка. Также Иван Свитек прокомментировал успешную операцию
по слиянию Укрсоцбанка с Альфа-Банком. Он отметил, что указанное слияние
готовилось в течение 2,5 лет. "Этой завершающей точке юридического слияния
предшествовала огромная работа, которую команда банка проделала за последние два с
половиной года — миграция клиентов, унификация продуктов, объединение IT-систем,
запуск собственного процессинга, перевод сотрудников и отделений", - сообщил он.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

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

Читайте также: Интервью генерального
менеджера банковской группы Альфа-Банка >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Чи стане Україна "Східноєвропейським тигром"? Інтерв'ю
з американськими економістами
20.09.2019

Економіка України стабілізувалась і зростає, уряд сформовано,
парламент працює і країна має унікальний шанс зробити економічний
прорив і досягти швидкого розвитку.
Міжнародні оглядачі з оптимізмом дивляться на Україну. Міжнародне рейтнгове
агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня "В" з позитивним прогнозом на тлі
зміцнення макроекономічної стабільності, змешення політичної невизначеності завдяки
скороченню виборчого періоду а також заявам уряду про відданість реформам.
Українська економіка також перевищила попередні прогнози, показавши зростання на
4,6 відсотка в другому кварталі, порівняно з відповідним періодом минулого року. "Ми
сподівались на зростання економіки України більше 20 років. Думаю, тепер є шанс", говорить Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту
фінансів – впливової асоціації фінансового сектору США. "Це – ключовий момент в
українській історії в плані економічних прогнозів", - додає аналітик. "Україна рухається у
вірному напрямку: було втілено чудову фіскальну реформу, добре проводиться
монетарна політика, бачимо зменшення інфляції", - ділиться оцінками Нік Стедміллер,
Директор з нових ринків, нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors,
що працює з інституційними інвесторами. Серед факторів, що рухають Україну вперед висока освіта, що дозволяє українцям успішно конкурувати на ринку праці за кордоном а
також сільське господарство, яке наразі успішно завойовує світові ринки. Ці переваги
можуть забезпечити стійкий розвиток України, говорить Рибакова. "Збільшуючи
відповідність міжнародним стандартам у агровиробництві та освітнім стандартам,
Україна може зробити наступний крок вперед в інтеграції з Європою а також отримані
доступу на нові ринки", - стверджує Рибакова. "Україна має багато природних ресурсів і
фантастичну аграрну землю, поряд з промисловими ресурсами – говорить економістка, українська робоча сила також змінюється. Той факт, що українці настільки успішно їдуть
за кордон і працюють там не лише як низько кваліфіковані працівники, але і
піднімаються до більш продуктивних сфер, справді свідчить про якість освіти в країні".
Водночас, витрати для інвесторів на оплату праці в Україні залишаються набагато
меншими, на решті території Європи, зауважує економістка. "Те, що Україна, наприклад,
відповідає європейським стандартам у аграрному секторі означає, що ми також можемо
отримати доступ до ринків у Єгипті і можливо, інших країнах, бо вони можуть довіряти
стандартам продукції, що йде з України", - говорить вона.
Іноземні інвестори з новою цікавістю дивляться на Україну та оцінюють
можливості інвестування, говорить Нік Стедміллер. "Протягом останніх місяців я
говорив з багатьма інвесторами і однозначно, міжнародні інвестори в захваті від
потенціалу Зеленського як президента. Тепер, коли новий парламент запрацював і є
стабільний уряд, на ринку відбуваються зміни, які спонукають багатьох інвесторів
вивчати ситуацію і оцінювати можливе нарощування інвестицій", - зауважує він. "Вибори
продемонстрували голоси невдоволення, - відзначає Рибакова, - президента Зеленського
було обрано в якості кандидата проти істеблішмента і, вважаю, дуже важливий той факт,
що в парламенті є більшість, бо це також означає, що влада може приймати реформи,
якщо буде таке рішення. Якщо вони підуть цим шляхом, для України буде дуже
позитивний прогноз". Рибакова, однак, зауважує, що якщо український уряд не
скористається з можливості проведення реформ, цей шанс буде втрачено. Все ж
економісти сумніваються у реалістичності озвученого українським урядом прогнозу
економічного зростання України у 7%. Рибакова вважає, що успішним для України було б
досягнення довгострокового зростання у 3% на рік, а Стедміллер скептично ставиться до
прогнозів більше 5% зростання. "Нещодавні оцінки МВФ вказують на потенційне
зростання на рівні 3 -3,5%. І я вважаю, що є можливість це подолати. Однак, я скептично
ставлюсь до цифр вище 5 відсотків. Дехто говорить про 7 відсотків – це одна з цілей,
заявлена урядом. Потрібні будуть свідчення проведення конкретних реформ, не лише
стратегічних пропозицій, перед тим, як ми будемо про це говорити", - додає Стедміллер.
Наразі працює місія МВФ і досягнення домовленості про нову програму справді
необхідне для України, наголошує Рибакова. Україна справді потребує нової програми
МВФ, говорить вона. "За нашими розрахунками, потреба у фінансуванні складає близько
2 млрд доларів на рік. Тому, поточне обговорення з Фондом може стосуватись трирічної
програми обсягом до 5 мільярдів". А от чи зможе Україна отримати багаторічну програму
залежатиме від низки факторів. "Важлива частина - це бюджет. Бюджет вже було
підготовлено і, переконана, обговорено з фондом, - говорить Рибакова. - Ще одна
важлива частина – це ціни на газ а також реформа (анбандлінг) відокремлення
газопостачання від транзиту в Україні. гадаю це також обговорюється. Також важливі
середньострокові структурні реформи, такі як, наприклад, земельна реформа". Рибакова
наголошує, що регрес із вже втілених реформ може зашкодити програмі з Фондом, або
повністю зруйнувати її. "Важливе досягнення, яке ми бачили за останні п'ять років було
перехід до таргетування інфляції та реформа банківського сектору. Гадаю регрес мав би
значні негативні наслідки. І, в найгіршому випадку, це зруйнувало б програму з Фондом",
- говорить аналітик, попереджаючи, що будь-які непрозорі домовленості з колишніми
власниками банків стануть значною проблемою у відносинах з міжнародними
кредиторами та інвесторами. "Гадаю, земельна реформа є значним фактором. З нею
зволікали минулі 16 років. Гадаю, це буде значним кроком, якщо її вірно запровадять. Це
значно підвищить аграрне виробництво. Один з найбільших викликів, що стоїть перед
Україною – подолати стійке уявлення про високий рівень корупції і підвищити
прозорість. Тому вважаю, що правову реформу, яку розпочав Зеленський, справді треба
вивести на наступний рівень і її потрібно провести прозоро і так, щоб заслужити довіру
іноземних інвесторів і забезпечити це додаткове зростання", - зауважує він.
Читати повністю >>>
© Оксана Бедратенко
За матеріалами ukrainian.voanews.com
Номінальний ВВП України зростає.
Чому і що це означає?
25.09.2019

В ІІ кварталі 2019 року номінальний ВВП України показав близько
15% зростання, порівняно з І кварталом 2019 року. Цифра, яка на перший
погляд може здаватись досить значною.
Ми спробували розібратися, за рахунок чого відбувається це зростання, наскільки
це свідчить про розвиток економіки, та на які ще показники слід звернути увагу, аби
зрозуміти повну картину. По-перше, найбільший приріст порівняно з І кварталом
показали сільське господарство (55,7%), водопостачання; каналізація, поводження з
відходами (36,5%) та будівництво (34,3%). Очевидно, що зростання цих галузей
пов’язане із сезонним фактором: діяльність і в сільському господарстві, і будівництві
активізується з приходом весни. Водопостачання ж включає в себе роботу зрошувальних
систем, тобто його зростання також частково можна пояснити зростанням у аграрній
галузі. По-друге, якщо спробувати прослідкувати, яка частка вкладу кожної галузі в
безпосередній приріст ВВП за період, що розглядається, то тут лідером буде переробна
промисловість з 19,2%, на другому місці знаходиться оптова та роздрібна торгівля
(16,1%), а на третьому – сільське господарство (11,4%). Хоча сільське господарство й
демонструє найбільший приріст через сезонний фактор, його частка в структурі ВВП
України менша, ніж у промисловості, а тому і його частка в загальному прирості є

58

відносно нижчою. Зростання у переробній промисловості пов’язане з багатьма
факторами: з ростом металургії внаслідок закінчення ремонтів та встановлення нового
обладнання, уповільненням падіння в хімічній промисловості через збільшений попит з
боку сільгоспвиробників на добрива (тут знову зіграв фактор сезонності), зростанню
харчової промисловості тощо. Зростання ж оптової та роздрібної торгівлі пов’язане зі
стійким ростом доходів населення, а також з високими споживчими настроями
домогосподарств (як передає НБУ, посилаючись на дані Info Sapiens, споживчі настрої у
травні сягнули максимуму за останні п’ять з половиною років). Загалом споживчі
витрати домогосподарств виросли на 6,8% у порівнянні з І кварталом 2019 р. Загалом,
драйверами зростання ВВП в Україні є не лише споживчі настрої домогосподарств, а й
очікування підприємств. За даними НБУ, Індекс ділових очікувань підприємств у ІІ
кварталі становив 117,8%. Оптимістичні настрої стимулюють підприємства інвестувати
у виробничі потужності: валове нагромадження основного капіталу у ІІ кварталі 2019
році виросло на 22,7%. Попри те, що 15% можуть на перший погляд здаватися досить
серйозним показником, впадати в крайній оптимізм з цього приводу не варто. По-перше,
ці 15% включають в себе інфляцію, тобто збільшення вартості усіх товарів та послуг у
часі. По-друге, порівняння приросту ВВП у сусідніх кварталах не зовсім коректне. Як вже
було неодноразово згадано, таке зростання багато в чому залежить від сезонних
факторів, які загалом притаманні українській економіці. Наприклад, якщо відкрити сайт
Державної служби статистики та знайти дані приросту номінального ВВП у ІІ кварталі
2018 року, порівняно з І кварталом того ж року, можна наткнутися на майже такі самі
15%. Якщо ж подивитися на реальний ріст ВВП України з урахуванням сезонного
фактору у ІІ кварталі 2019 року, порівняно з І кварталом, він становить досить скромні
1,6%. Набагато цікавіше поглянути на зростання реального ВВП (тобто розрахованого у
сталих цінах) у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року, де Україна показала
зростання на 4,6%, а це один із найвищих показників за останні роки. У цьому випадку
свою роль зіграли вже згадане зростання у промисловості, роздрібній торгівлі, а також у
сільському господарстві, через швидший старт збиральної кампанії та вищу урожайність.
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Генератор случайных чисел. Превратит ли Гончарук Украину
за пять лет в государство-корпорацию
01.10.2019

Правительство представило в парламент свою программу
деятельности на ближайшие пять лет. Стоит ли ждать новых, прорывных
направлений в развитии украинской экономики или это очередная
дорожная карта по борьбе со всем плохим во имя всего хорошего?
Прежде всего остановимся на философии программы и ее структурировании. При
чтении первых страниц возникает устойчивое ощущение, что это уже где-то было. С
определенными оговорками и поправками можно сказать, что новая программа деятельности правительства очень напоминает проект развития "Укроборонпрома", который
совсем недавно анализировало экспертное сообщество. А перед нами не государство в
смартфоне, о котором так много говорят в последнее время, а государство-корпорация. И
развиваться оно будет по классическим стандартам корпоративного управления.
KPI для правительства. В первую очередь это касается применения ключевых
показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) того или иного министерства и ведомства. Напомним, в частных структурах данный индикатор часто используется для достижения стратегических и тактических целей, а также для выявления точек
эффективности и скрытых слабых звеньев. Апологеты метода KPI считают, что оценивать можно лишь то, что четко определено в цифрах: план выпуска готовой продукции,
объемы продаж и т.д. Сколько должно быть базовых KPI или целей? На данный момент,
наиболее применима так называемая система Хоупа и Фрейзера: правило "10/80/10",
которое подразумевает, что каждая система может иметь 10 ключевых показателей
результативности, 80 системных производственных показателей и 10 ключевых показателей эффективности. Программа действий Кабмина устанавливает жесткий перечень
ключевых показателей эффективности для каждого министерства. Попытаемся ответить, действительно ли государство можно запихнуть в стандарты управления.
Игры с оценками. Риски, которые присущи методу KPI хорошо описал Эдвард
Деминг, который небезосновательно считал, что любой конечный показатель некоего
целенаправленного процесса, по большому счету, является случайно величиной. Данный
тезис хорошо иллюстрируется, если открыть пояснительную записку к программе
действий КМУ, которая также была подана в парламент и подписана министром
Кабинета министров Дмитрием Дубилетом. В заключительном разделе записки
"Прогноз результатов" речь идет о следующих конечных целях деятельности
правительства: "Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы
будут достигнуты рост ВВП на 40%, положительные изменения демографической
ситуации, создан 1 млн рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные
дороги (24 тыс. км), построены 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшено
антропогенное воздействие на окружающую среду". Перед нами целый набор так
называемых случайных чисел. Первое - темпы роста ВВП. Они определены на уровне
40% за пять лет, то есть, как легко посчитали многие эксперты, в среднем по 8% в год.
Хотя здесь есть существенные нюансы. Если речь идет о том, что экономика вырастет на
40% за пять лет по отношению к нынешнему уровню, то темпы роста могут быть ниже
8% - примерно 7% (в среднем), так как с каждым годом возрастает база сравнения в виде
увеличенного ВВП. Если исходить из текста пояснительной записки, не совсем понятно,
что все-таки имеется в виду: общие темпы пятилетнего роста составят 40% или валовой
продукт вырастит на 40% за пять лет по сравнению с нынешним годом. От этого, как мы
показали выше, зависит искомый среднегодовой темп развития. Кроме того, есть
вопросы и к самому показателю ВВП - очевидно, речь идет о реальном валовом продукте,
а не номинальном, то есть с учетом дефлятора. Но в мировой статистике анализируется
реальный ВВП, пересчитанный в доллары по среднегодовому обменному курсу
национальной валюты. И здесь также могут быть существенные нюансы: можно вырасти
на 40% в гривне, а в долларовом эквиваленте топтаться на нуле за счет девальвации. И
наоборот, при относительно скромных показателях роста (как в этом году),
демонстрировать темпы увеличения валютного эквивалента ВВП на уровне более 20%...
В таком случае выходит, что правительство Гройсмана в 2019-м выполнило половину
пятилетнего плана правительства Гончарука... Если мы отдадим предпочтение какомунибудь одному показателю, это приведет к формированию однобокого представления
об экономическом развитии. Эффективность правительства оценивают по динамике
реального ВВП в гривнях, от которого зависят темпы роста госбюджета и его расходных
статей, прежде всего социальных. То есть, если мы говорим о социальной инклюзии, или
о проникновении эффекта от прироста ВВП в сегмент доходов основных социальных
групп, и тем более о выравнивании кривой этих доходов по медианному уровню, нас
должен интересовать показатель реального ВВП в национальной валюте. Если же речь
идет о демонстрации капитализации украинской экономики в мире и об оценке уровня
наших базовых стандартов жизни в мировой иерархии успешности - необходимо
применять показатель валютного эквивалента валового продукта. Кроме того, сам
системный индикатор в виде 40%-го роста излишне субъективен. А если правительство
добьется темпов роста на уровне 25% по сравнению с 2019-м? То есть экономика будет
расти в пределах 5%, что само по себе также станет впечатляющим успехом, после
которого каждого министра нужно наградить государственными наградами и назвать в
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их честь улицы в родных городах и селах? С точки зрения модели KPI - отклонение от
ключевой цели на 38% в относительных значениях (или на 15% в абсолютных), станет
несомненным провалом и правительства, и его программы... То же самое можно сказать и
об иных базовых целях развития. В частности, упоминание о создании 1 млн новых
рабочих мест выдает в авторах программы полное непонимание микроэкономической
специфики украинского рынка труда и истинных причин массовой трудовой миграции
из страны, которая становится едва ли не самым токсичным риском для нашего
развития. Проблема в том, что сама тема создания новых рабочих мест явно вынырнула
из старых учебников по экономике или является неверно усвоенным на подсознании
отпечатком современного дискурса в развитых экономиках. Скажем прямо: проблема
Украины вовсе не заключается в том, что у нас мало рабочих мест. Уровень безработицы
по методике отечественного Госстата колеблется в пределах 1-2%, а если оценивать его
по стандартом Международной организации труда - около 8-9% в зависимости от
сезонных факторов, что является среднеевропейским показателем. С той лишь
поправкой, что у нас данный показатель объясняется низкой продолжительностью
жизни, плохим здоровьем стареющего населения и метальными особенностями в части
распространения молодежной занятости. (МОТ при расчете уровня безработицы
учитывает количество экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет.)
Так вот, на данный момент в Украине нет проблем с поиском работы. Ключевой вызов в
системе развития рынка человеческого капитала - так называемая трудовая бедность.
Это на Западе, если ты работаешь, то, как правило, принадлежишь к среднему классу, а
если нет - то беден. У нас нередко наоборот: если работаешь, то платишь налоги и тебя
могут лишить субсидиарной поддержки. Главный вызов для украинского рынка труда это как повысить уровень медианной зарплаты и при этом не утратить
конкурентоспособность своей экономики, которая по мере роста трудовых доходов
существенно теряет инвестиционную привлекательность, поскольку не может
предложить иностранным инвесторам ничего лучше, чем фактор дешевой рабочей силы
и сырьевых ресурсов. Таким образом, не проблема создать хоть 5 млн новых рабочих
мест с зарплатой 5-6 тыс. грн в месяц. Проблема найти желающих трудиться за такие
деньги. Как видим, от того, насколько правильно расставлены акценты, зависит и
конечный результат. Можно завести в Украину с десяток вредных экологических
производств, принять токсичный для наемного труда Трудовой кодекс и предложить
украинцам занять миллион вакансий с зарплатой чуть выше прожиточного минимума формально количественный KPI буде выполнен, но вот насколько это будет
способствовать достижению качественных целей экономического развития страны вопрос риторический. Кстати, о трудовой бедности, как базовой проблеме нашего рынка
труда, программа КМУ практически не упоминает. Еще одна цель - приведение в
"хорошее состояние" 24 тыс. км дорог. И здесь мы опять попадаем в антиутопию
случайных величин. Понятие - "хорошее состояние" весьма условно на наших
"автобанах" - как говорится, смотря с чем сравнивать. Еще один случайный числовой ряд
- количество морских портов и аэропортов. Ведь если правительство сможет
максимально загрузить существующие логистические мощности и повысить их
эффективность, это будет значительно более выдающимся успехом, чем просто
строительство новых портов, которые будут стоять незагруженные или
недозагруженные и вместо прибыли генерировать убытки.
Гонка за цифрами. Вернемся к упомянутому выше Эдварду Демингу. Критикуя
модель KPI, он также отметил, что привязка базовых целей к случайным величинам
имеет весьма ограниченное воздействие на конечный результат. Часть участников
процесса демотивирована, так как провал их базовых целей происходит по независящим
от них причинам, например, вследствие резкого ухудшения мировой экономической
конъюнктуры, а часть, наоборот, получает незаслуженное вознаграждение. Простой
пример: нынешнее уменьшение госдолга по отношению к ВВП произошло в результате
не так чистого погашения задолженности (нетто), как вследствие ревальвации гривни
(уменьшился гривневый эквивалент валютного долга) и высокого дефлятора ВВП (рост
номинального показателя под воздействием инфляции - увеличение знаменателя
формулы). К указанным выше факторам улучшения относительного показателя
долговой нагрузки на ВВП Минфин имел весьма опосредованное отношение, но именно
благодаря им вполне способен выполнить ключевые показатели эффективности. Таким
образом, вместо того чтобы формировать "человекоцентричную" политику, министры
будут находиться в постоянной гонке за абстрактными цифрами, лишенными реального
социального содержания. То есть вместо оптимизации социально-экономической
системы будет происходить банальное смещение акцентов с реального содержания
реформ (эффективность) на построение красивых отчетов (эффектность). А что касается
общих основ госменеджмента, то тут больше подходит система Деминга под названием
"Модель глубинных знаний" (System of profound knowledge). Как сказал автор:
"Сложившийся стиль управления должен пройти трансформацию. Система не может
понять себя. Преобразование требует взгляда извне. Цель этой главы - дать взгляд
снаружи - лупу, которую я называю системой глубинных знаний. Она предоставляет нам
карту теории для того, чтобы понять организации, над которыми мы работаем". Для
украинской экономики данная система наиболее подходящая, так как она построена на
теории вариабельности - любая модель состоит как из системных отклонений (общих
причин функционирования), так и несистемных - в виде особых причин, которые могут
стать источником появления непредсказуемой траектории движения (как занос
автомобиля на скользкой дороге). Правильное управление системой заключается в
умении отличить несистемные факторы от системных. Иначе можно вмешаться в так
называемый стабильный процесс и разрушить либо кардинально ухудшить работу
общей системы. Простыми словами, действия правительства по достижению роста на
40%, строительству 24 тыс. км новых дорог, 15 аэропортов и пяти портов могут стать
исключительно токсичными, если они произойдут в ситуации, когда стабильная работа
системы и набор внешних факторов будут входить в диссонанс с этими решениями,
например, в случае изменения мировой экономической парадигмы. Тут как раз можно
вспомнить, что методика KPI практически не применяется при оценке деятельности
программистов, где лучший результат достигает вовсе не тот, кто написал больше
исходного кода, а тот, кто предложил более эффективный алгоритм, при котором
значительное количество исходников становится ненужным.
Без драйверов и маневра. Еще одним существенным недостатком программы
является то, что она так и не сформировала модель эндогенного экономического
развития, которая опиралась бы на повышение резистентности национальной
экономики к внешним шокам. В ближайшее время новый мировой финансовый кризис
может нивелировать все озвученные планы динамичного роста, и более актуальным
станет вопрос быстрого развертывания новой модели развития, нацеленной на
максимальное использование внутренних ресурсов. Отсутствие реальных точек роста,
драйверов наращивания ВВП и эффективных "окон входа" для прямых иностранных
инвестиций превращает такой индикатор программы деятельности КМУ, как обещание
привлечения $50 млрд за пять лет, в общее место обычного чиновничьего словоблудия.
В программе правительства так и не было названо ни одной действительно реальной
причины, по которой эти $50 млрд придут именно к нам, а не в соседнюю Польшу или
Беларусь. Речь идет о том, что сама программа КМУ разработана на старой налоговой
базе и, к сожалению, не анонсирует начало широкого фискального маневра, а ведь
именно с пересмотра линейки ключевых налогов начали расти, например, Китай и
Южная Корея. С этого стартовала и программа привлечения инвестиций в модель
рейганомики и в нынешнюю ее реинкарнацию - трампономику. Ничего существенного
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не сказано о точках роста, где инвесторы могли бы рассчитывать на рост капитализации
бизнеса и получения высокого мультипликатора активов. Не определены и так называемые "точки входа", которыми могла бы стать новая более укрупненная административная сетка страны, а ведь именно с создания более емких таксонов (воеводств), при
сохранении местного административного деления и развития самоуправления на
низовых территориальных единицах, начала свои экономические реформы Польша,
проведя в 1990-х масштабную административную реформу по укрупнению земель. Тема
создания национального фонда благополучия, который будет формироваться за счет
повышения эффективности госпредприятий (на фоне планов по сокращению удельного
веса государства в экономике до 5%), выглядит как совершенно превратная
интерпретация реально существующих и эффективных мировых моделей развития.
Норвежский экономист Эрик Райнерт в книге "Как богатые страны стали богатыми, и
почему бедные страны остаются бедными" убедительно показал, что так называемый
порочный круг бедности обрекает некоторые страны с колоссальными стартовыми
возможностями на постоянное оседание по "кольцам бедности" на дно жизненного
колодца. Основная причина: ориентация на монопроизводство с убывающей отдачей и
неправильное применение теории сравнительных преимуществ. Но не все страны
подвержены сырьевому проклятию. Создание Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния в РФ позволило ей существенно амортизировать воздей-ствие западных
санкций и низких цен на нефть в 2014-2018 гг. С 2005 г. до 2018 г. Украина
экспортировала товаров промежуточного назначения, то есть сырья и полуфабрикатов,
на сумму ≈ $500 млрд. В случае применения к этим товарам минимальной широкой
экспортной пошлины в размере 5% наша страна смогла бы сформировать собственный
суверенный инвестиционный фонд в размере $25 млрд. Заметим, что эта сумма
существенно превышает тот объем кредитных средств, который был получен Украиной
от международных доноров в 2014-2018 гг. Таким образом, целеполагание новой
программы в виде создания новых механизмов социально-экономического
стимулирования (фонд национального благополучия), получило совершенно зыбкий и
ложный фундамент: в развивающихся странах таким источником развития и
диверсификации внешних шоковых воздействий может быть лишь аккумулирование
сырьевых доходов для постепенной перестройки сырьевой парадигмы в более
эффективные и сложные экономические модели. А у нас таким источником якобы станут
неэффективные и отмирающие госпредприятия на фоне новой декларируемой политики
"открытых дверей" в системе мировой торговли (раздел программы КМУ касательно
снижения импортных пошлин на 10%). Альберту Эйнштейну приписывают фразу:
"Глупо надеяться на иной результат, если ты повторяешь прежние ошибочные
действия". При ошибочности целей новой программы КМУ и неэффективности
инструментария результат будет запрограммирован лишь на достижение KPI.
Читать полностью >>>
© Алексей КУЩ
По материалам dsnews.ua
ТОП главных инсайтов от спикеров
Business Wisdom Summit 2019
03.10.2019

В четверг, 3 октября 2019 года, под Киевом в Equides Club
бизнес/медиа бюро ekonomikа+, издание Delo.ua и проект "ТОП-100.
Рейтинги крупнейших" провели первый день Business Wisdom Summit.
Тема восьмого главного бизнес-события года — "Опыт будущего. Как
трансформировать компании в условиях изменения рынков, продуктов и
экономик". Организаторы мероприятия поставили перед собой цель собрать на одной
сцене топовых управленцев страны, чтобы они, ссылаясь на свой опыт, рассказали, как
вести бизнес в турбулентное время, какие инструменты для этого более эффективны,
чтобы компания росла и масштабировалась. Мероприятие будет проходить два дня в
закрытом формате, на сцене выступят 38 спикеров крупных компаний, среди которых
главным гостем второго дня станет известный журналист, автор программы "Намедни"
Леонид Парфенов. Delo.ua публикует главные и ценные советы топ-менеджеров.
Игорь Лиски, соучредитель центра "Украинский институт будущего",
председатель совета директоров компании "Эффективные инвестиции". В своем
выступлении раскрыл тему развития экосистемы инноваций. Он считает, что одна из
самых важных миссий для всех предпринимателей — понять, как работают инновации.
Украина находится на 53 месте из 60 среди самых инновационных экономик мира. Игорь
рассказал, что роль собственника состоит из идеи, стратегии и команды вовлеченных и
воодушевленных людей. Инновации начинаются с мелочи, когда собственник бизнеса
может поддержать что-то новое. На примере Житомирского картонного комбината
Лиски подчеркнул, что из бумаги можно сделать практически все. И этот комбинат
считается инновационным, так как с помощью самого обычного сырья ему удалось
найти дешевое решение и создать продукт. Инновации можно применить в любой сфере,
таким образом улучшить жизнь и стать прогрессивной страной, говорит Игорь Лиски.
Тимур Турлов, СЕО холдинга FREEDOM HOLDING CORP. Поделился своим опытом,
как за пять лет построить международный бизнес. Со сцены он призывал никогда не
сдаваться даже в том случае, когда компания переживает не лучшие времена. Тимур
рассказал, что компания переживала кризис, и в какой-то момент даже приходилось
сокращать штат. Но люди верили в себя и в то, что они делали. Компания FREEDOM
HOLDING CORP насчитывает более 2 тысяч сотрудников, присутствует в 7 странах мира,
имеет 71 офис по всему миру, и таких результатов ей удалось достигнуть с момента
основания в 2008 году. А самое главное, что были большие сложности в процессе
развития. Сегодня FREEDOM HOLDING CORP — одна из крупнейших розничных
инвестиционных компаний в Центральной Азии и СНГ, входит в ТОП-5 торговцев
ценными бумагами в Украине. Ставка на потребительский, а не коммерческий сектор
оказалась правильной. Очень часто игроки проигрывают, когда не имеют стратегии на
ближайшие 2-3 года. Компания не может стать прибыльной, когда она работает в убыток
примерно два года. Поэтому нужно иметь стратегию, как реабилитировать ее, найти
инвесторов, которые смогут вложить инвестиции в развитие, говорит Тимур Турлов.
Игорь Тынный, основатель "Гидроэнергоинвест-Акванова". Рассказал о том,
как должен развиваться бизнес в условиях циклической экономики. Он считает, что
многие игроки на рынке пытаются замедлить развитие экономики, так как бизнес не
успевает развиваться вместе с ней. Мы не до конца осознаем, в каком мире живем. В
Украине есть ценный ресурс — сельскохозяйственные земли, но они с каждым годом
высыхают. Суть цикличной экономики проста — люди быстро размножаются,
развивается роботизация и таким образом наша жизнь становиться более комфортной.
Но брать от природы больше, чем возможно, это не правильно. Мы должны возмещать
то, что взяли у природы. На сегодняшний день средний износ ресурсов в Украине
составляет 83%, говорит Игорь Тынный.
В дискуссионной панели модератором выступила исполнительный директор
Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко при участии собственника бренда
сети ОККО Group Виталия Антонова и основателя и главы Concorde Capital Игоря
Мазепы. Спикеры обсудили вопрос изменения роли создателя компании на разных
этапах развития бизнеса. Антонов отметил, что на каком-то этапе он находился в центре
вселенной и с этого момента ощутил выгорание и решил продать весь бизнес. Он это
сделал, но оставил за собой корпоративное управление. Таким образом он сменил роль
создателя бизнеса. "На фоне падения всех и всего происходит синергия", — говорит
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Виталий Антонов. Игорь Мазепа, в свою очередь, рассказал, что для него ежедневные
вещи в определенный момент стали скучными. Поэтому для него самой большой
задачей было уловить настроение коллектива и вместе добиться результата. Как
выяснилось, всю команду объединяли ценности, но сотрудников нужно было правильно
замотивировать, вовлечь в процесс. "Рынок очень динамичный, и выиграть могут только
те, кто придумал новый продукт", — отметил Игорь Мазепа.
Сергей Клименко, основатель и гендиректор холдинга Yanser GROUP, одного
из крупнейших украинских производителей белья. Сергей поделился знаниями, как
усилить свой бизнес. Своя территория имеет стратегическое преимущество. В Украине
девушки покупают нижнее белье для того, чтобы быть сексуальной, понравиться своему
мужчине. Благодаря этим факторам бизнес Сергея начал расти. Например, в Китае
девушки не носят белое нижнее белье, поэтому его не релевантно производить там. Но у
нас ситуация иная. На рынке существует большая потребность в миграции. Мигрируют
не только люди, но и бренды. Но если вы собираетесь идти на этот рынок, обеспечьте
безопасность бизнесу, говорит Сергей Клименко.
Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль- контакт".
Рассказал о том, что без производства Украине ничего не светит. Он поделился
опытом, как расти в кризис в условиях постоянной трансформации рынка, страны и
экономического положения. Александр подчеркнул, что самая большая проблема — это
кадры, и его компания пережила эти проблемы в 2014 году. Собственнику бизнеса очень
важно собрать необходимую команду и создать правильную атмосферу в коллективе.
Олег Иванюшенко, соучредитель, исполнительный директор ООО УК "МИГ".
Бизнесмен поделился опытом роста компании в условиях неопределенности. В 2013 году
ему доверили управлять разным бизнесом: сельское хозяйство, морской бизнес и прочее.
Но компания находилась на Востоке Украины, и во время начала боевых действий все
предприятие подверглось большому риску и неопределенности. Поэтому для
собственника бизнеса настал момент, когда нужно было решить, как правильно
распределить ресурсы. Для этого он впервые применил такое понятие, как "проект".
Через процесс этого проекта собственник смог урегулировать работу бизнеса.
Сергей Тарута, совладелец компании "ИСД". Один из самых влиятельных людей
в Украине рассказал о том, насколько важна для компании репутация. Репутация — это
доверие к команде, экспертам, партнерам и кредиторам. Сергею всегда хотелось
управлять крупной компанией, и когда он с командой заработал первые большие деньги,
понял, что его мечта начинает сбываться. Тарута подчеркнул, что не только репутация
собственника бизнеса, но и доверие к стране имеет большую роль. Например, у любого
банка будет много вкладчиков, если к банку будет доверие. По такому же принципу
работает бизнес. Любым компаниям нужны инвестиции, которые пойдут на
модернизацию и развитие, а инвестиции можно получить только благодаря тому, что
вкладчики доверяют компании с хорошей репутацией.
Юлия Плиева, гендиректор, партнер Apple Consulting, преподаватель kmbs.
Юлия рассказала о том, что любому бизнесу в последние годы очень сложно, так как нет
для этого благоприятных условий. Последние 4-5 лет особенно сложно вести бизнес, но
на этом нельзя ставить крест. Цель бизнеса — заработать денег, а, например, японские
бизнесмены говорят о том, что у них главная цель — это достижение гармонии. Плиева
подчеркнула, что мир меняется, и на рынке присутствует много неопределенности. Но
чтобы выжить во времена трансформации, необходимо уметь адаптироваться и
правильно ставить цели.
Наталия Шмигельская, основательница холдинга "Асторг" и компании
"Укрптахосервис". На BWS Наталия рассказала о кризисах. Она отметила, что в бизнесе
важна вера в продукт и лояльная команда. Ее предпринимательский талант проявился в
возрасте 19 лет. Сначала она развозила замороженную курицу в своей машине, затем
удалось увеличить объем продаж, и товар уже доставляли большими авто. В
определенный момент Шмигельская поняла, что можно развивать свой бизнес, и она
масштабировала его в нужный момент. Как и любой другой предприниматель, Наталия
также столкнулась с кризисным моментом для своей компании. Тогда она решила
полностью пересмотреть работу персонала и подход к управлению бизнесом. Большую
роль сыграла лояльная команда, которая помогла ей перезагрузить компанию и
развиваться дальше. По ее словам, важно выявлять сотрудников, у которых началось
эмоциональное выгорание. Также Наталия отметила, что любому предпринимателю
нужно постоянно искать источники вдохновения.
Александр Суворов, собственник компании PET Technologies. Предприниматель
подчеркнул, что бизнес — это система, где есть определенные правила. Но тему
выступления он акцентировал на человеческом счастье. Александр привел пример, когда
в детстве мы имеем меньше счастливых моментов, которые можем сами себе обеспечить.
Счастье не надо настигать, его надо искать сегодня. Если в бизнесе и счастье вы хотите
достичь результата, необходимо поработать. Создайте образ и окружите себя
нематериальными счастливыми моментами, ищите их там, где трудно.
Читать полностью >>>
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Мировой ВВП в 2020 году будет расти минимальными
темпами за восемь лет, – Fitch
30.09.2019

Темпы роста глобальной экономики в 2020 г. могут замедлиться до
минимального уровня с 2012 г. Об этом говорится в докладе Global
Economic Outlook (GEO) рейтингового агентства Fitch.
"Это один из редких случаев с 1930 годов, когда перспективы глобального роста
оказываются так сильно затронуты торговым вопросами", - заявил старший экономист
Fitch Брайан Колтон. Ожидается, что в 2019 г. мировой ВВП увеличится на 2,6%, в 2020 г.
- на 2,5%. Обе оценки были ухудшены на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с
июньским прогнозом. В 2018 г. глобальная экономика выросла на 3,2%. В 19 странах из
20, входящих в отчет GEO, в 2019 г. ожидается снижение темпов роста. При этом
прогнозы на 2020 год были ухудшены по сравнению с июнем для не менее 16 государств.
Оценка экономического подъема в Китае в 2020 году была пересмотрена с 6% до 5,7%, в
еврозоне - с 1,3% до 1,1%, в США - с 1,8% до 1,7%. Пошлины на импортируемые в США
китайские товары, объявленные Вашингтоном, к концу 2019 года составят почти 25% это составляет примерно 75% от повышения, которое бралось за основу при расчетах
наихудшего сценария развития торговой войны. В ответ можно ожидать некоторого
смягчения внутренней макроэкономической политики в Китае, однако специалисты
Fitch не прогнозируют агрессивных кредитных стимулов, поскольку власти стараются
сбалансировать экономический рост и финансовую стабильность. Замедление темпов
роста китайской экономики продлит спад в мировой торговле и производстве, что в
свою очередь будет оказывать давление на экономический рост в еврозоне. Германия
особенно пострадает от такого развития событий из-за открытой экономики страны, и
эксперты агентства ожидают технической рецессии в ФРГ в третьем квартале.
Определению технической рецессии соответствует поквартальное снижение ВВП в
течение двух кварталов и более. Также аналитики Fitch видят признаки ухудшения
ситуации в американском экспорте, промпроизводстве и инвестициях. Вместе с тем
внешняя торговля составляет сравнительно небольшую долю ВВП США, и поддержку ей
окажут потребительские расходы, низкая безработица и стимулирующая налоговобюджетная политика. Соответственно, в американской экономике прогнозируется
замедление роста, а не рецессия. В отчете отмечается смягчение денежно-кредитной
политики со стороны Федеральной резервной системы и Европейского центрального
банка, ставшее самым масштабным с 2009 года. Однако от Федрезерва новых снижений
ставки не ожидается до конца 2020 года, и также у агентства есть сомнения насчет
эффективности мер ДКП на фоне неопределенности в торговой политике.
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Антирекорд за 10 лет: прогноз мировой
торговли резко ухудшился
01.10.2019

ВТО более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой
торговли в 2019 г. на фоне эскалации напряженности в торговых
отношениях между США и Китаем – крупнейшими экономиками мира.
Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на
1,2% в 2019 г., то есть минимальными темпами за 10 лет. Еще в апреле-2019 ВТО
ожидала роста на 2,6%. Для сравнения, в 2018 г. мировая торговля в сфере товаров
увеличилась на 3%. "Ухудшение прогноза для торговой сферы обескураживает, но
неожиданностью оно не стало. Помимо прямого влияния, торговые конфликты
повышают неопределенность, что приводит к тому, что компании откладывают
инвестиции в повышение производительности, которые крайне важны для улучшения
стандартов жизни", – заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо. "Разрешение торговых
конфликтов позволит членам ВТО избежать дополнительных издержек, – добавил
Азеведо. – Многосторонняя торговая система остается самой важной глобальной
площадкой для урегулирования разногласий и принятия решений в ответ на
современные проблемы мировой экономики". Прогноз на 2020 год также ухудшен с 3%
до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими и
прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых
отношений. Кроме того, согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в
2019, так и в 2020 году составят 2,3% (апрельский прогноз – 2,6%). Отметим, рост
мировой экономики является хрупким и находится под угрозой. Об этом заявила Кристин
Лагард, которая сменит действующего главу Европейского центрального банка(ЕЦБ)
Марио Драги после 31 октября т.г. Сложившая полномочия директора-распорядителя
Международного валютного фонда (МВФ) 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 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. Напомним, в июле 2019 г. МВФ опубликовал доклад о
перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе
"Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз
роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим,
апрельским, докладом небольшое – всего минус 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в
первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.
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