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Проблема ментальная и заразная. Почему за борьбу
с бедностью уже дают Нобеля
17.10.2019

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стала триада в лице
Майкла Кремера, Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло. Награда присуждена
за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".
Наши по смыслу, но не по духу. Нобелевские лауреаты по экономике в последнее
время радуют украинскую экспертную среду. В прошлом году это был Пол Ромер, который
разработал концепцию эндогенного экономического роста, основанную на инвестициях в
науку и инновации. Также он является отцом-основателем теории чартерных городов,
которые якобы в ближайшие 50 лет будут формировать экономический профиль
глобальной экономики в виде 500 ключевых мегаполисов. Все это может быть с успехом
применимо в украинских реалиях. Уже сейчас структура доходов и расходов национального
бизнеса попала в так называемую маржинальную ловушку, когда рост переменных затрат,
например, в системе оплаты труда, не компенсируется адекватным увеличением
производительности и эффективности. Потолок роста или предельная отдача инвестиций,
накопленных затрат на восстановление основных средств, производительности труда - в
ближайшее время станет реальной проблемой для динамичного прыжка украинской
экономики на качественно новый уровень. И идеи Пола Ромера могут помочь выйти из и
этой институциональной западни. Почему аллюзии к прошлому лауреату так важны для
нас? Все просто: любая концепция развития Украины, будь то проект госбюджета на одинтри года или программа деятельности Кабмина на ближайшие пять лет, должны включать
в себя два ключевых раздела: условия роста и способы преодоления бедности. О росте мы
писали в прошлом году в контексте премии Ромеру. А о бедности поговорим сейчас. Вместе
с Нобелевкой, а официально - премией по экономике Банка Швеции, Майкл Кремер,
Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло разделят денежный приз в размере $915 тыс., но это
как раз тот случай, когда можно с уверенностью сказать: "А что, за это еще и платят?". Здесь
стоит упомянуть о нескольких занимательных фактах. Во-первых, сам факт номинации
трех человек - событие не рядовое. Во-вторых, Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло
являются семейной парой. Майкл Кремер входит в эту "шведскую научную семью" по
причине существенного вклада в разработку проблемы бедности. Кроме того, Эстер Дюфло
стала самой молодой лауреаткой - на момент вручения премии ей исполнилось всего 46
лет. К тому же она вторая женщина - лауреат Нобелевки по экономике: в 2009 г. первой
стала Элинор Остром. Кстати, тогда это была "награда по совокупности", ведь Остром
являлась основательницей Блумингтонской школы, специализирующейся на изучении
институциональных процессов, в частности на опыте совместного общественного
управления земельными и природными ресурсами. Ее награда - это оценка
альтернативных моделей госуправления и приватизации, основанных на вовлечении и
учете интересов максимально полных социальных групп, зачастую с минимизацией роли
государства. Тоже весьма важная тема для Украины, особенно на современном этапе. На
этот раз Нобелевская премия была вручена за практическое применение теории борьбы с
бедностью, простыми словами - за полевые исследования.
Полевые исследования мировой бедности. Майкл Кремер является представителем Гарвардского университета, а Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло параллельно
сотрудничают с Массачусетским технологическим институтом и Лабораторией по борьбе с
бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля. Последняя является проектом филантропов,
ученых и бизнесменов со всего мира. Исследования указанных ученых должны были дать
простой ответ на весьма сложный вопрос: почему, несмотря на триллионные затраты
развитого мира на борьбу с бедностью в развивающихся странах, эта социальная эрозия не
только не исчезает, но и радикализируется. Для Украины этот вопрос также отнюдь не
праздный: за последние пять лет мы получили в виде всевозможных грантов, кредитов и
пакетов донорской помощи десятки миллиардов долларов и евро, но большая часть
населения не почувствовала никакой существенной корреляции между этими ресурсами,
которые пришли от международных доноров, таких как МВФ, ЕБРР, ВБ, ЕС и США, и
собственным уровнем жизни на микроуровне. Основная причина - негативные институциональные фильтры, которые не дают возможности оказывать целевую и адресную помощь
наиболее нуждающимся социальным группам населения. В этом контексте любые программы помощи таким странам, как Украина, будут напоминать борьбу с чумой в раннем
средневековье: маски с носами, обтирания уксусом и прочие прелести схоластической
науки. Любая помощь будет разворована токсичными местными политическими элитами
или потрачена неэффективно. Как заявила Эстер Дюфло: "Если мы не знаем, делаем ли мы
что-то хорошее, мы ничуть не лучше средневековых докторов и их пиявок". Бедность - это
техническая проблема, которая требует разработки четкого алгоритма ее решения. Это не
пожар, который следует заливать мегатоннами финансовой воды. Известный экономист
Уильям Истерли выдвинул концепцию экспертов-поисковиков, которые должны
локализовать проблему на микроуровне и формировать необходимые законодательные
изменения с учетом сложившихся микропрактик, а не наоборот - пытаться на макроуровне
навязать новые правила микрорегулирования. Что и делают так называемые экспертыплановики, и именно засилье оных в правительствах и грантовых организациях является
ключевой проблемой поиска новых эффективных решений. Триада наших лауреатов
выдвинула именно практический метод борьбы с бедностью. К примеру, у каждой
социальной единицы: индивид, домохозяйство, территориальная община, регион и страна
в целом - есть свой специфический код борьбы с бедностью, который определяется
набором потребностей и возможностей. Бедность семьи - это еще не бедность страны, а
бедность отдельного человека - это не бедность домохозяйства. То есть, планируя
социальную политику и пакеты финансовой помощи, необходимо учитывать особенности
социокультурного феномена каждого отдельного элемента общественной пирамиды. Для
отдельных домохозяйств должны быть разработаны свои специфические программы
поддержки, для индивидов - другие, на уровне регионов - третьи. Кроме общественной
пирамиды потребностей и адекватного алгоритма преодоления бедности, есть и
временные особенности: проблема нынешней социальной системы в Украине в том, что
многие программы господдержки не меняются годами, а стало быть, рассчитаны на некий
консервативный статус проблемы, на социальную статичность. У этих программ нет цели в
виде качественного улучшения стандартов жизни их основных фокус-групп.
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Как пример можно вспомнить опыт Майкла Кремера, который в 1990-е занимался
образовательным проектами в Африке, в частности в Кении. Программы повышения
успеваемости предусматривали выдачу новых учебников, бесплатное питание. Ни первые,
ни второе не дали существенных результатов: учебники пригодились лишь тем ученикам,
которые и так неплохо учились, фактор питания также не повлиял на повышение уровня
знаний. Зато программы индивидуального репетиторства существенно сократили уровень
образовательного отставания слабых учеников. В Индии этот опыт был трансформирован
в колоссальную программу, рассчитанную на 5 млн учащихся в 100 тыс. школ. Этот пример
может быть успешно эксплицирован и при решении иных проблем. У нас принято
формировать консервативные группы населения, получающие те или иные льготы, при
этом размывается адресность. К примеру, сам факт принадлежности к той или иной группе
дает право на их получение, хотя у льготника может быть вполне высокий уровень жизни,
но он стремится получить помощь "из принципа". В это же время такая размытость
соцпомощи приводит к тому, что действительно нуждающиеся получают меньше, чем
могли бы при применении адресного подхода, разработанного практическим путем. Кроме
того, существуют и модели контракта на бедность, когда она становится предметом куплипродажи. Данный механизм предусматривает, что вместо неограниченных по времени, но
при этом мизерных выплат получатель помощи соглашается на более значительные
суммы, которые имеют определенный срок предоставления (от года до пяти лет). Взамен
субсидиант берет на себя обязательства предпринять реальные шаги по преодолению
бедности: поиск новой работы, переквалификация и т. д.
Уплотнительное кольцо бедности. Майкл Кремер, один из основателей международной неправительственной организации по борьбе с бедностью WorldTeac, является к
тому же и автором теории уплотнительного кольца, которая объясняет, почему богатые
страны выпускают продукцию с более высоким уровнем добавленной стоимости и почему
бедным так тяжело двигаться вверх по глобальной цепочке технологической кооперации.
Эта теория возникла в 1993 г. и предполагает, что квалифицированный труд имеет
тенденцию к территориальной консолидации. Название данной концепции возникло в
результате анализа причин катастрофы "Челленджера" в 1986 г. Простыми словами,
богатые страны, выпуская конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, не хотят,
чтобы важный элемент, например уплотнительное кольцо, делался в слаборазвитой стране
с низкими стандартами качества и контроля. В результате два работника с одинаковой
квалификацией и характером труда в Украине и Польше будут получать различные
заработные платы, не говоря уже о сравнении, например, трудовых доходов электрика в
США и нашей стране. Более того, инвестиции в человеческий капитал на индивидуальном
уровне осуществляются исходя из наблюдений за трудовым окружением, и низкая квалификация национального рынка труда не способствует повышению профессиональных
навыков отдельно взятым работником. Таким образом, "кольцевые" эффекты от микроуровня индивида поднимаются выше - на корпоративный этаж, а затем распространяются
уже как институциональные ловушки трудовой бедности на всю страну. Именно поэтому
"рука рынка" может эффективно интегрировать развитые страны в глобальные цепочки
добавленной стоимости, но эта же "рука" опускает развивающиеся страны на минимальный уровень мировой "пищевой цепи". И без инвестиций государства в человеческий
капитал изменить эту парадигму будет практически невозможно. Индекс Всемирного
экономического форума свидетельствует о том, что неравенство в уровне доходов в 2018 г.
либо увеличилось, либо осталось на прежнем уровне в 20 из 29 стран с развитой
экономикой, а уровень бедности повысился в 17 развивающихся экономиках мира. Более
700 млн жителей планеты Земля страдают от экстремальной бедности, а 5 млн детей в
возрасте до пяти лет каждый год умирают от простых болезней, которые вполне излечимы
в богатых странах. С другой стороны, развитие мировой экономики существенно минимизировало такие аспекты бедности, как инфраструктурная отсталость, "медицинская или
энергетическая бедность". Мир научился инвестировать средства в видимую часть
айсберга бедности, но пока плохо справляется с подводной частью в виде ментальной или
психологической бедности, когда наличие инфраструктурного и медицинского минимума в
виде питьевой воды, канализации, электроэнергии и продуктового набора упрощенно
воспринимается как неоспоримый цивилизационный успех. Ментальные проблемы
бедности, как это ни парадоксально звучит, в результате инфраструктурного развития
лишь укоренились, так как системные бытовые проблемы выступали в прежние годы и
мотиватором для личного развития в попытке вырваться из капкана бедности. Сейчас же
наличие некоего бытового минимума создает основу для психологической бедности, когда
она становится уже устойчивым общественным феноменом и приобретает политическую
окраску, что-то вроде нашего "зубожіння". А здесь нужно уже раздавать условные удочки, а
не бесплатную рыбу. Особенно это касается Украины, где многие жители крупных городов
являются миллионерами, если судить по стоимости их активов, и одновременно получателями госсубсидий. Люди должны научиться управлять своим капиталом, когда вроде бы
неприбыльные активы начинают приносить пассивный доход, а инвестиции в человеческий капитал - новую капитализацию на рынке труда. Именно поэтому трудно переоценить
вклад новых нобелевских лауреатов, которые, по словам премиального комитета Шведской
королевской академии наук, "внедрили новый подход к получению достоверного ответа на
вопрос, как лучше бороться с глобальной бедностью. Специалисты делят общемировую
проблему на более мелкие и управляемые вопросы, связанные, например, с мерами по
улучшению образования и здоровья детей. Экономисты показали, что эти конкретные
вопросы лучше всего решать с помощью тщательно разработанных экспериментов".
Читать полностью >>>
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Ми маємо шукати позиції, які допоможуть
об’єднати нашу країну
16.10.2019

Голова Верховної Ради взяв участь у форумі «Подолання
наслідків конфлікту: порядок денний нового парламенту»,
присвяченого реінтеграції тимчасово окупованих територій на Сході
Д.РАЗУМКОВ
України та в Криму.
«Ми маємо шукати позиції, які допоможуть об’єднати нашу країну. На жаль,
протягом багатьох років люди, які вимушено мешкають на тимчасово окупованих
територіях, часто отримують інформацію, що не відповідає дійсності. Тому важливо
повернути людей, у першу чергу, ментально», – зазначив Голова Парламенту. Дмитро
Разумков також підкреслив необхідність забезпечення економічного зростання України
для успішної деокупації та реінтеграції територій Донбасу та Криму. «Потрібно створити
такі умови, щоб люди хотіли повертатися в Україну, щоб жити тут для них було краще. Для
цього важливий як економічний та політичний, так і соціальний аспекти», – наголосив він.
Голова Парламенту також зазначив важливість публічних майданчиків для обговорення
питань деокупації та реінтеграції. За його словами, такі діалоги мають бути регулярними,
адже дозволяють напрацювати ефективні рішення нагальних проблем, що стоять перед
Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. Зі свого боку Голова Комітету з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Дмитро Лубінець наголосив, що
впродовж минулих місяців все частіше лунає дуже обережне припущення про можливість
настання миру на Сході. І у зв’язку з цим виникає низка практичних питань щодо
правосуддя, економічних відносин, освіти, місцевого самоврядування, які не можуть бути
вирішені в межах «законодавства мирного часу». «Саме на парламентові лежить
відповідальність за врегулювання цих проблемних моментів. І вже сьогодні ми маємо
завдання, вирішення яких забезпечить відновлення прав постраждалих від конфлікту
людей, а відтак – сприятиме і деокупації, і реінтеграції», – наголосив Голова Комітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Культура, наука та спорт можуть сприяти не лише
популяризації України, а й її об’єднанню
18.10.2019

Президент переконаний, що діячі української культури, науки
та спорту своїми здобутками можуть сприяти не лише популяризації
України у світі, а й єднанню всіх українців, незалежно від місця
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
їхнього проживання.
Під час зустрічі з представниками згаданих галузей, що відбулася в Офісі
Президента, Глава держави закликав їх спільно працювати для цієї мети. У зустрічі взяли
участь, зокрема, діячі театрального та художнього мистецтва, представники спорту,
книговидання, кіно та шоу-бізнесу, а також народні депутати, котрі працюють у профільних
комітетах Верховної Ради, та міністр культури, молоді та спорту України Володимир
Бородянський. «Для нас дуже важливо, щоб ми з вами були єдиною командою. Якщо ми
зрозуміємо, що пливемо в одному човні і хочемо пливти вперед, а не назад, то, я думаю, ми
багато чого зможемо», – сказав Володимир Зеленський, відкриваючи зустріч. Президент
зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики,
спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на
тимчасово окупованих територіях. «Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою
зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є
велике завдання всіх діячів культури», – підкреслив Глава держави, зауваживши, що
представникам культури люди вірять більше, ніж політикам. Він наголосив, що готовий до
діалогу з присутніми щодо проблемних питань у їхніх галузях для пошуку шляхів їхнього
вирішення, розвитку культурної сфери та досягнення мети з єднання суспільства. «Є
проблеми у театрі, спорті, науці. Але ми хочемо говорити про ці проблеми, хочемо
допомогти. Ви озвучуєте – а ми знаходимо менеджмент, який готовий вирішувати ці
проблеми», – сказав Володимир Зеленський. Він зауважив, що робитиме все для досягнення
цієї мети та встановлення миру в Україні. «Ми живемо в Україні і робитимемо все для того,
щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально», – зазначив Президент.
Глава держави зауважив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих,
хто живе на підконтрольних Україні територіях. «Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб
ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії», – сказав
Володимир Зеленський. «І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука,
спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де
живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих
територій», – додав він. Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають
гордість та єднають усіх українців. Володимир Зеленський також висловився за те, щоб
вітчизняна культура, зокрема кіновиробництво, була спрямована на формування іміджу
України як демократичної, вільної, позитивної країни. «Це має бути і в піснях, і в театрі, і в
кіно, й у спорті. Цей настрій у цілому ми хочемо передати», – сказав він. Президент нагадав
про підготовку проектів-«магнітів» у різних регіонах України. «Частина з них буде
представлена на інвестиційному форумі в Маріуполі, який ми проведемо в кінці жовтня. У
кожному місті, області ми будуємо якийсь «магніт» для туризму, фанів спорту, бізнесу. ІТкластери, великі сучасні музеї – багато цікавих проектів по всій країні», – зауважив
Володимир Зеленський. Зі свого боку міністр культури, молоді та спорту України
погодився, що в багатьох галузях, якими опікується міністерство, є проблеми, але відомство
має на меті змінити підходи, зокрема до їхнього фінансування. «У нас багато людей
прийшло з бізнесу, і ми побачили те, що велика кількість коштів витрачається
неефективно. І наше завдання зараз – підвищити ефективність, збільшуючи кількість
культурних послуг. Це те, що ми будемо робити», – сказав Володимир Бородянський. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Прем’єр-міністр України провів нараду з керівниками
облдержадміністрацій, на якій обговорили ключові задачі щодо
покращення якості послуг в регіонах, які гарантуватиме держава
кожному українцю для комфортного та безпечного життя.
О. ГОНЧАРУК
«У Програмі дій нашого Уряду є абсолютно чіткі цілі, які вже найближчим часом
будуть доступними для всіх громадян. У кожній ОТГ має бути опорна школа та автобус,
який буде відвозити школярів до неї. Кожна дитина має ходити в дитячий садок. Сімейний
лікар та фельдшер мають бути не далі ніж за 7 км. Центри надання адміністративних
послуг мають бути доступними за 30 хвилин, а спеціалізована допомога – на відстані 60
хвилин», – наголосив Прем’єр-міністр України. Урядовці під час наради презентували мапу
наявної інфраструктури, яка наразі є застарілою та не відповідає сучасним вимогам та
потребам людей. Регіональна влада отримала чіткі вказівки про те, як забезпечити
належну якість та комфорт для людей у кожній області України. «За ці півтора місяця наша
команда вперше в історії нанесла на карту країни всю інфраструктуру, а це більше 110 тис.
об’єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів. Тепер кожна область має
чіткий дедлайн: до 10 грудня кожна ОДА має змоделювати власну інфраструктурну мережу,
яка має бути у кожній області. З чіткими позначками, де потрібно створити школу, де
дитячий садочок, а де поліцейську дільницю, – розповів Олексій Гончарук. – В ОТГ та містах
обласного значення проживає більше 70% українців. Комфортне життя кожного з них –
наше головне завдання!». Відзначимо, Кабінет Міністрів України створює Координаційну
раду з питань розвитку мікро- та малого підприємництва, до якої буде залучено
представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу. «Це
буде нашим спільним майданчиком для діалогу – шукатимемо компроміси для
комфортного ведення бізнесу в Україні. Це буде лише на користь нашій економіці», –
зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Команда Міністерства цифрової трансформації презентувала
проекти з цифрової освіти та розвитку МСБ
11.10.2019

Консалтинг-зони для підприємців МСБ допоможуть збільшити появу
нових бізнесів у регіонах, кількість робочих місць, сприятимуть розвитку
трансформації малого бізнесу у середній (бізнес стане успішнішим).
У свою чергу, створення освітньої платформи з цифрових навичок та компетенцій
допоможе кожному громадянину України досягти своєї мети: базова цифрова грамотність
дозволить комфортно проживати в країні та користуватися всіма послугами онлайн.
Цифрова грамотність вчителів дозволить використовувати нові методики та сервіси в
навчанні; підприємців – проходити оглядові курси з необхідних тем. Молоді спеціалісти, які
мають необхідний набір цифрових компетенцій, зможуть легше долати бар’єр
працевлаштування. Про це сьогодні повідомила заступник Міністра цифрової
трансформації Валерія Іонан, презентуючи проекти команди Мінцифри представникам
компаній, що тісно співпрацюють із сектором МСБ. “Консалтинг-зона для підприємців як
проект має дві великі складові: онлайн-платформа і офлайн-хаби в кожному регіоні. Уявіть
собі місце, куди може прийти кожен підприємець малого і середнього бізнесу, де
працюватимуть експерти з різних галузей (систематизація бізнесу, фінансовий
менеджмент, HR, маркетинг, продажі тощо), і зможе отримати консультацію експерта”, –
зазначила Валерія Іонан і додала, що на онлайн-платформі підприємець отримуватиме
консультацію за допомогою онлайн-сервісу відеодзвінків, також функціонуватиме контактцентр для звернення з питань технічного характеру. Заступник Міністра зазначила, що
зараз триває активна робота над розробленням цих проектів. У свою чергу Віце-прем'єрміністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний, що створення
консалтингових зон, де люди отримуватимуть реальні консультації, сприятиме
підвищенню рівня знань та компетенцій підприємців, успішності бізнесу, тож усе це матиме
значний позитивний вплив на економіку України. Ще одним амбіційним проектом є
навчання 6 млн українців цифрових навичок і компетенцій упродовж трьох років. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Глава держави підписав закон щодо забезпечення
ефективності діяльності НАЗК
17.10.2019

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення
ефективності
інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ.
Закон вносить зміни до низки законодавчих актів України, що мають сприяти
зниженню рівня корупції та підвищенню суспільної довіри до антикорупційних органів
шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції. Зокрема, документ
змінює структуру управління Національного агентства з питань запобігання корупції на
ефективнішу, посилює спроможність та гарантії незалежності НАЗК. Також створюється
належна законодавча основа для функціонування уповноважених підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції в органах влади, виправлення окремих недоліків
регулювання, що містяться в Законі України «Про запобігання корупції», зокрема в частині
вимог фінансового контролю, та інших законодавчих актах. Так, форма урядування
Національного агентства з питань запобігання корупції змінюється з колегіальної на
одноосібну. Голову Нацагентства призначатиме на посаду Кабінет Міністрів України
відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.
З метою якнайшвидшого призначення керівництва Національного агентства в порядку,
визначеному законом, та початку роботи агентства з новою формою урядування Кабміну
доручається у двомісячний термін з дня набрання чинності цим законом забезпечити
проведення конкурсу на зайняття посади голови Національного агентства з питань
запобігання корупції у визначеному порядку. При цьому повноваження членів, керівника
апарату, заступників керівника апарату Національного агентства припиняються
достроково з дня набрання чинності законом. Також змінюється порядок формування
конкурсної комісії з відбору голови Нацагентства, забезпечується участь представників
міжнародних організацій у її роботі. До складу конкурсної комісії не можуть входити особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що має
підвищити суспільну довіру до результатів конкурсного відбору. У законі також
закріплюються повноваження голови Нацагентства. Крім того, документ забезпечує
належний доступ Національного агентства до реєстрів та баз даних, адміністраторами
(держателями) яких є державні органи…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 В ЦІЛОМУ

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Віталій Кличко очолив новостворену Асоціацію
«Київська агломерація»

Голова СБУ передав матеріали внутрішньої перевірки
до правоохоронних органів
17.10.2019

Матеріали системної внутрішньої перевірки Служби безпеки України
передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Про це
повідомив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.
СБУ вже передала до ДБР результати внутрішньої перевірки стосовно можливого
тиску співробітниками на бізнес. Встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ,
які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних
засобів, не маючи на це законних підстав. Ще раніше СБУ повідомляла, що до ДБР скеровані
результати службової перевірки щодо незаконного знищення тютюнових виробів (речових
доказів у справі). До НАЗК направлено матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали
незадекларовану нерухомість та «підробляли» за сумісництвом. В СБУ також відбулась
перевірка обґрунтованості отримання службового житла. Вже виявлено окремі випадки
неправомірного одержання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР. Нагадаємо,
Голова СБУ подав Президенту України Володимиру Зеленському проект нової редакції Закону
“Про Службу безпеки України”. Пріоритетними напрямами реформування СБУ є: відмова від
невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального
вектору роботи; впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу;
демілітаризація; підвищення рівня соціального забезпечення співробітників; мінімізація
ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки; удосконалення порядку
міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
 НАБУ

Ідеї чотирьох спільних проєктів напрацьовували антикорупціонери
7 європейських країн у Бухаресті
17.10.2019

Обмін думками й досвідом - мета засідання міжнародної робочої
групи «Освіта та заходи управління цінностями», яке відбулося 14-15
жовтня 2019 року у м.Бухарест (Румунія).
Представники антикорупційних органів із Румунії, Австрії, Естонії, Угорщини, Латвії,
Іспанії та України працювали над рецептами ефективної взаємодії з громадськістю задля
досягнення цілей. Представники Управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфіра
та Вікторія Івашинюта розповіли про український досвід проведення просвітницьких
заходів, зокрема: кампанію «Студенти проти корупції», фестиваль думок «ДумкоFest»,
проєкт «Парк корупції». «Від початку роботи НАБУ активно залучає громадськість до
боротьби з корупцією. Своїм прикладом ми демонструємо, що збудувати ефективний
правоохоронний орган з нуля на принципах відкритості, прозорості і доброчесності можливо. Ми цінуємо підтримку суспільства та міжнародних партнерів, адже подолати
корупцію, яка не має кордонів, можливо лише спільними зусиллями», - зазначила Світлана
Оліфіра, керівниця Управління зовнішніх комунікацій НАБУ. Латвійські колеги розповіли
про презентований цьогоріч мобільний додаток «Ziņo KNAB!». Через нього громадяни
можуть повідомляти Бюро з запобігання корупції Латвії про можливі порушення під час
виборів. Інший цікавий проект- «School for Democracy»: проведення тренінгів для вчителів
Румунії з формування антикорупційних цінностей у учнів, - презентували представники
Freedom House Romania. Відзначимо, система управління заходами протидії корупції у НАБУ
визнана кращою у Європі. За результатами проведеного у квітні аудиту на відповідність
міжнародному стандарту ISO 37001:2016 НАБУ було визнано першим серед європейських
організацій. Відповідну нагороду вручено на заході у м.Брюссель 3 жовтня 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
СУДОВА СИСТЕМА

Верховна Рада схвалила скандальний законопроект
Зеленського про судову реформу, - ЗМІ
16.10.2019

Верховна Рада 15 жовтня розглянула у другому читанні проект Закону
про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів
суддівського врядування (реєстр. No 1008).
Депутати, всупереч застереженням міжнародних партнерів, громадськості та
бізнесу, підтримали ініціативу Президента Зеленського. Проектом 1008, серед іншого,
передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного
відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі – з 200 до 100. При цьому, в пояснювальній
записці відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також,
фактично ліквідується діюча Вища кваліфкомісія суддів і створюється нова, при цьому
Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво. Нагадаємо, проект 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, що суттєво загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та
Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "слід уникати
повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної
комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати
Вищу раду правосуддя". Рада Європи також занепокоєна законопроектом 1008. "У ньому
[проекті 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки
для незалежності судової системи. Зокрема, проект закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального
секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України
Вадиму Пристайку. А в документі експерта Ради Європи щодо оцінки проекту Закону
No1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського
врядування" стосовно його відповідності стандартам та рекомендаціям Ради Європи, який
оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко зазначено, що "Запропоноване скорочення
не виправдано причинами зменшення навантаження чи реформою касаційних функцій
Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів є незрозумілим та не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в межах судової системи, оскільки
нещодавно Верховний Суд було реструктуризовано та оновлено". На початку жовтня
Моніторинговий комітет ПАРЄ спрямував запит до Венеційської Комісії щодо
запропонованих проектом 1008 змін стосовно діяльності Верховного Суду та органів
суддівського врядування. В день розгляду проекту 1008 у другому читанні найбільші
бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже
занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на
рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Мер Києва Віталій Кличко та представники 19 громад, прилеглих до
столиці населених пунктів, ухвалили рішення про створення асоціації
«Київська агломерація» та затвердили її статут.
Представники ще 30 громад, що планують приєднатися до асоціації, теж взяли
участь у перших установчих зборах. Як зазначив мер, якого обрали головою «Київської
агломерації», процес створення асоціації тривав майже два роки. За цей час провели чимало
консультацій з міськими, селищними та сільськими головами, радами територіальних
громад Київської області. «Нагадаю, на початку цього процесу ми мали підтримку тільки
кількох громад. Інші ж не бачили тоді підстав для створення асоціації. Але нам, усім разом,
вдалося знайти порозуміння щодо сприйняття міської агломерація – як асоціації – та її
переваг для всіх громад. Головним принципом створення асоціації стали рівноправні
партнерські умови», – заявив Віталій Кличко. Він наголосив, що метою асоціації є
об’єднання зусиль місцевих рад для розв’язання спільних проблем територіальних громад,
захисту їх прав та інтересів, а також створення умов для соціально-економічного розвитку
населених пунктів та ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
Уряд вніс зміни до переліку 707 інвестпрограм
та проектів на суму 6,9 млрд гривень
09.10.2019

Уряд схвалив розпорядження, яким перерозподілив кошти для
707 інвестпрограм та регіонального розвитку, які реалізуються за
рахунок Державного фонду регіонального розвитку.
Рішення Уряду дозволить внести зміни до 25 проектів та зменшити фінансування на
понад 224 млн грн за рахунок проектів, де є ризики неосвоєння коштів до кінця 2019 р.
Кабмін затвердив Порядок, який дозволить придбати обладнання на загальну суму 70 млн
грн, щоб видавати паспорти, посвідчення водія та документи для реєстрації транспортних
засобів через Центри надання адмінпослуг. Це актуально для громадян віддалених
населених пунктів та об'єднаних територіальних громад. Уряд також скоротив кількість
управлінь юстиції з 27 головних територіальних управлінь до 8 міжрегіональних управлінь.
Це дозволить зменшити кількість підрозділів у структурі Мінюстиції, оптимізувати їхню
структуру та витрати, покращити контроль за їхньою роботою та покращити практику
управління на міжрегіональному рівні. Уряд надав Міжрегіональний статус Департаменту
стратегічних розслідувань Національної поліції. Це крок до виконання програмної цілі
Уряду, а саме – зниження рівня злочинності по усій території України, системна боротьба з
організованими формами злочинності, злочинними співтовариствами, кримінальними
авторитетами і «злодіями в законі». Уряд також прийняв рішення, яке в перспективі
дозволить Україні отримати від Європейського інвестиційного банку 20 млн євро для
кредитування малого та середнього бізнесу. Вказане рішення здійснюється в межах
Рамкової угоди Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Бюджети розвитку місцевих громад
зросли у 67 разів із 2014 р.
17.10.2019

Заступник міністра фінансів України Геннадій Пліс констатує, що
бюджети розвитку місцевих громад із 2014 року зросли у 67 разів. Про це
повідомляє служба новин порталу interfax.com.ua
"Що стосується фінансового ресурсу, у 2014 році місцеві бюджети мали надходження
70 млрд грн, зараз за планом вони мають 266 млрд грн, але ми впевнені, що буде більше.
Темпи зростання бюджетів громад швидші, ніж темпи зростання державного бюджету", сказав Пліс на брифінгу на тему: "Презентація результатів оцінки фінансового управління
75 громад - партнерів USAID DOBRE". Водночас, за його словами, із 102 млрд грн видатків
розвитку громад станом на минулий місяць було освоєно лише 32%. Що стосується Фонду
регіонального розвитку, то із 7,7 млрд грн було освоєно лише 950 млн грн, а Фонду
соціально-економічного розвитку - із 4,5 млрд грн було освоєно лише 800 млн грн. "Беручи
до уваги все це, ми говоримо, що грошей більше, ніж достатньо", - додав Пліс. Заступник
міністра наголосив, що бюджети розвитку місцевих громад зросли у 67 разів із 2014 року.
"Коли ми заходимо і робимо цей звіт, цю оцінку, ми дивимося на всі системи та практики
фінуправління та бюджетування у громадах. І коли вони отримують цю інформацію, вони
можуть розробляти план дій, як саме зробити поліпшення", - сказав директор Програми
USAID/DOBRE Беррі Рід, представляючи звіт. За результатами аналізу оцінювання
фінуправління в ОТГ було виявлено низку проблем, які властиві більшості громадам. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 І ЗОКРЕМА
 ДОНБАС & АР КРИМ:

Міністр оборони поінформував щодо умов
початку розведення сил
18.10.2019

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 18 жовтня взяв участь
у «Годині запитань до Уряду» на пленарному засіданні Верховної Ради
України. Про це повідомляє Урядовий портал.
«За результатами засідання Тристоронньої контактної групи 1 жовтня 2019 року у
Мінську було досягнуто домовленості щодо виконання заходів з відновлення розведення
сил і засобів на ділянках в районах населених пунктів Золоте та Петрівське. Розведення сил
і засобів має здійснюватися при проведенні моніторингу Спеціальною моніторинговою
місією ОБСЄ, а також під контролем Спільного центру контролю та координації, синхронно і
дзеркально з обох сторін та повинно бути завершено протягом трьох діб. Передумовою
початку розведення сил і засобів від лінії розмежування має бути підтвердження
(верифікація) СММ ОБСЄ відсутності порушень режиму припинення вогню на вказаних
ділянках тривалістю не менше семи діб», - наголосив Андрій Загороднюк. Він зазначив, що
відсутність порушень режиму припинення вогню на ділянках розведення передбачає, в
тому числі, відсутність обстрілів зі стрілецької зброї. «Підрозділам, які розгорнуті в межах
ділянок розведення, визначені завдання щодо організованого та поетапного зайняття
рубежів і позицій поза межами ділянок розведення. Відновлення фортифікаційних споруд
здійснюється інженерними підрозділами. Чому відновлення? Тому що ми вже були на цих
позиціях у 2016 р. Вони були підготовлені у 2016 році – зараз закінчується їх відновлення».
Андрій Загороднюк також зауважив, що Головним управління оперативного забезпечення
Збройних Сил України організована доставка та видача матеріальних засобів з польових
складів для забезпечення будівництва (відновлення) фортифікаційних споруд…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ми готові розвивати двосторонні відносини
між Україною та Нідерландами
10.10.2019

Керівник Офісу Президента зустрівся з
послами країн «Великої сімки»
11.10.2019

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан провів зустріч з
послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні. Про це
повідомляє прес-служба Глави держави.
Андрій Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу
нашій країні, наголосивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів,
насамперед країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, ключовою для подальшої
реалізації реформ. Співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію на Донбасі,
зокрема заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил у Золотому та
Петрівському. Андрій Богдан поінформував дипломатів про очікування української сторони
від зустрічі у Нормандському форматі. Окрему увагу учасники зустрічі приділили новим
законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та
високорозвинену державу. Посли запевнили у беззастережній подальшій підтримці
України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Міністр Вадим Пристайко взяв участь у засіданні Комітету
Європейського Парламенту у закордонних справах

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з
міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком. Про
це повідомляє прес-служба Апарату ВРУ.
Голова Парламенту подякував Нідерландам за підтримку у здійсненні реформ,
особливо з огляду на швидкий темп їхнього впровадження. Він також висловив сподівання
на розвиток та поглиблення двосторонніх відносин між державами. Окрему увагу сторони
приділили авіакатастрофі літака МН17. Дмитро Разумков сподівається на розширення
міжпарламентських відносин між країнами. Зі свого боку Стеф Блок подякував Україні за ту
підтримку, яка надається у розслідуванні справи щодо авіакатастрофи МН17. Він також
наголосив на тому, що Нідерланди як потужний інвестор в економіку України готові до
розширення співпраці, якщо для цього будуть створені належні умови. Міністр зазначив,
що реформи, які зараз відбуваються в Україні, мають позитивно вплинути на її інвестиційну привабливість. Відзначимо, 9 жовтня Президент України Володимир Зеленський
зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди. Глава держави подякував
Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності
України, неухильне дотримання режиму санкцій ЄС щодо РФ, невизнання незаконної
анексії українського Криму Росією. Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації
курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

15.10.2019

В рамках візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія) Міністр
закордонних справ України Вадим Пристайко взяв участь у засіданні
Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.
Ключовою темою засідання була безпекова ситуація на сході нашої держави, шляхи
подолання військової агресії Росії проти України, а також зусилля української сторони з
реалізації Мінських домовленостей. Міністр підкреслив виключну роль, яку протягом
тривалого часу відіграє Європейський Парламент не лише для підтримки внутрішніх
реформ в Україні, але й в протидії збройній агресії Російської Федерації. Вадим Пристайко
детально окреслив позицію та червоні лінії української сторони у контексті врегулювання
конфлікту на Донбасі. “Україна є та залишатиметься унітарною державною, сценарій
федералізації є неприйнятним. Встановлення необхідних безпекових умов є обов’язковою
передумовою проведення місцевих виборів на Донбасі: російські військові формування,
найманці та зброя мають бути виведені з території України. Окрім того, ми маємо
відновити повний контроль над тимчасово неконтрольованою ділянкою українськоросійського кордону» , - наголосив Вадим Пристайко. Дискусія з європарламентарями
засвідчила незмінну підтримку депутатами територіальної цілісності та незалежності
нашої держави, а також прагнення сприяти її подальшій економічній та політичній
інтеграції з Європейським Союзом. У рамках засідання було також позитивно відзначено
завершення формування органів міжпарламентської співпраці Україна-ЄС як важливого
механізму для комплексної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Постійна делегація Верховної Ради України взяла участь
в щорічній сесії ПА НАТО у Лондоні
17.10.2019

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській
Асамблеї (ПА) НАТО взяла участь у засіданні 65-ої Парламентської асамблеї
НАТО, яка проходила з 11 по 15 жовтня у Лондоні.
Члени української делегації у складі Голови делегації Єгора Чернєва, заступників
Голови делегації Мар’яни Безуглої, Соломії Бобровської, членів делегації Галини Михайлюк,
Сергія Ларіна, Петра Порошенка, Іванни Климпуш -Цинцадзе, Андрія Клочка та спостерігача
Оксани Юринець працювали у п’яти комітетах ПА НАТО, а саме з питань оборони і безпеки,
з питань економіки і безпеки, з питань науки і техніки, з питань цивільного виміру безпеки,
у засіданні політичного Комітету та у пленарній сесії. Участь у засіданні ПА взяли близько
600 делегатів, включаючи парламентаріїв держав-членів НАТО, асоційованих держав,
спостерігачів, членів уряду Великої Британії та експертів з питань оборони. Представники
української делегації провели низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Президентом ПА
НАТО Мадлен Мун, Головою міжпарламентської групи дружби між Україною та Сполученим
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії Джоном Віттінгдейлом, представниками американської, грузинської, канадської, литовської, латвійської, німецької, хорватської
делегацій. Порядок денний засідань Комітетів та Асамблеї включав розгляд безпекових та
політичних питань, питання розвитку співпраці Альянсу з державами-партнерами, зокрема
з Україною. Важливим практичним результатом засідання Комітету ПА НАТО з питань економіки та безпеки стало те, що члени Комітету відхилили найбільш суперечливу доповідь, в
якій, серед іншого, йшлося про неефективність застосування економічних санкцій проти
Росії як інструменту впливу на країну-агресора, і до якої українська делегація висловила
свої застереження. Голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв у своєму виступі
наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії. На його думку, санкції повинні
мати накопичувальний ефект, який обов’язково зіграє свою ключову роль у процесі боротьби з агресором. За результатами роботи постійних комітетів та пленарного засідання ПА
схвалено низку доповідей, резолюцій та поправок до них, наданих в тому числі і членами
української делегації. На особливу увагу заслуговує доповідь, Джейн Корді, представниці
Канади, на тему: «Україна: п’ять років після революції гідності»…
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Читайте також: Євроатлантична інтеграція у
вимірі взаємодії Парламенту та Уряду >>>

.

 ЄВРОПА & ЄС

Володимир Зеленський провів телефонну розмову
з Федеральним канцлером Німеччини

У Норвегії успішно відбулася перша торговельна місія України
за участі провідних українських IT-компаній
16.10.2019

Представники 15 провідних ІТ-компаній відвідали м. Осло в складі
першої торговельної місії України в Норвегію, організованої Oфісом з
просування експорту України, IТ Ukraine Association та Посольством України.
Головним заходом торговельної місії став Українсько-норвезький IТ бізнес-форум,
під час якого було представлено потенціал української IT-індустрії та обговорено ключові
тренди у сфері інформаційних технологій, зокрема переваги і перспективи використання
«хмарних» технологій, Інтернет речей як важливий компонент цифровізації, а також
можливості, які відкриває штучний інтелект. Особливо важливе практичне значення мало
проведення у рамках місії 115 B2B зустрічей, які сприятимуть налагодженню нових
взаємовигідних проєктів між українськими компаніями та заінтересованими партнерами з
Норвегії та інших країн Північної Європи. Насичена програма торговельної місії також
включала низку зустрічей з представниками норвезьких організацій у сфері інновацій та
технологій, зокрема Epicenter Oslo, Oslo Business Region, Nordic Innovation, та семінар щодо
основних тенденцій розвитку норвезького IT-бізнесу…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
Президент України провів зустріч з
Прем’єр-міністром Латвії
16.10.2019

Під час офіційного візиту до Латвії Президент України Володимир
Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом
Каріньшем. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Глава держави подякував Прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії. «Для
нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет – припинення війни. І дуже важливо,
щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно й чесно нас підтримують», –
зазначив Володимир Зеленський. На переговорах було відзначено поступове зростання
обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого
розвитку економічної співпраці. Сторони домовилися забезпечити подальшу активну
роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового
та науково-технічного співробітництва. Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях
«Північного потоку – 2», наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти
цього проекту. Відзначимо, в Ризі Президент України зустрівся зі Спікером Саейму Литви
Інарою Мурнієце. Глава держави подякував за активну позицію парламенту Латвії щодо
підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Президент висловив
вдячність за принципову позицію Латвії та солідарність з Україною у засудженні рішення
про повернення до ПАРЄ російської делегації та привітав важливу ініціативу стосовно
створення в ПАРЄ постійної групи «Балтік плюс». …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
У Миколаєві розпочалось українсько-британське
навчання «Warrior Watcher – 2019»
17.10.2019

У Миколаєві розпочалось українсько-британське навчання «Warrior
Watcher -2019», що проходить за участі представників ВМС України,
Повітряних Сил ЗСУ та Збройних Сил Великої Британії.
Основна мета заходу – ознайомлення з теоретичними основами планування та
оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами
НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами ЗСУ та підрозділами охорони
Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії. Українські військові у складі
підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил
України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн
світу щодо впровадження стандартів Північноатлантичного альянсу. Навчання триватиме
протягом дев’яти днів та включатиме теоретичну і практичну частини, під час яких
учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть
практичні заняття на базі військового аеродрому, що на Миколаївщині.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Заступник Міністра закордонних справ України прийняла
новопризначеного Посла Греції в Україні

09.10.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це
повідомляє прес-служба Глави держави.
Глава Української держави високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у
досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської
Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ. Ангела
Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до
встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використає майбутні контакти з
партнерами у Нормандському форматі для досягнення домовленості щодо дати
проведення саміту. Володимир Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову
ситуацію на Донбасі. Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та
Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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18.10.2019

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської
інтеграції Олена Зеркаль прийняла новопризначеного Посла Грецької
Республіки в Україні Васіліоса Борноваса.
Посол Греції Васіліос Борновас наголосив на незмінності підтримки Грецією
суверенітету та територіальної цілісності України. В основі такої позиції є відданість
міжнародному праву як основі міждержавних відносин. Сторони висловили обопільний
інтерес до посилення співпраці з питань застосування міжнародного права для
забезпечення свободи судноплавства відповідно до міжнародного права. Грецький
дипломат відзначив позитивну роль чисельної етнічної грецької спільноти в Україні у
розбудові дружніх відносин з Грецією. Заступник Міністра Олена Зеркаль висловила
вдячність за оздоровлення в Греції цього літа 100 українських дітей з Донбасу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

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

 ЄВРАЗІЯ

Підприємства "Белнефтехіму" домовилися про постачання
в Україну товарів на $ 400 млн
Українські компанії вперше взяли участь у спеціалізованій
виставці Food ingredients в Японії

08.10.2019

Підприємства концерну "Белнефтехим" на другому Форумі регіонів
України та Білорусі в Житомирі підписали контракти з українськими
імпортерами на суму понад $ 400 млн.
Контракти укладені на поставку добрив ВАТ "Гомельський хімічний завод" і ВАТ
"Гродно Азот", шинної продукції ВАТ "Белшина", продукції ВАТ "Полоцьк-Скловолокно" і
ВАТ "СветлогорскХімволокно". "Белоруснефть" уклала контракти на виконання сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D з АТ "Укргазвидобування". Також досягнуті домовленості про постачання продукції Білоруського газопереробного заводу РУП "ПО "Белоруснефть". Також ряд угод на поставку нафтопродуктів уклала ТОВ" БНК-Україна". В"
Белнефтехиме "відзначають, що традиційно питома вага експорту продукції концерну в
Україні становить близько 30% всього експорту концерну. у 2018 році товарообіг концерну
з українськими організаціями склав $ 2,7 млрд, збільшившись на 14,6%. Основу експорту в
Україну становлять поставки нафтопродуктів, добрив, шин, поліетилену. Мається ються
хімічні нитки і волокна, поліетиленові і поліпропіленові плівки, неткані матеріали, кордові
тканини, скловолокно та вироби з нього, розчини лаків і фарб, алкідні смоли, поліаміди.
Читати повністю >>>
За матеріалами fixygen.ua
Посол України зустрівся з Директором Агентства
з просування та захисту інвестицій Киргизії
11.10.2019

В п’ятницю 11 жовтня відбулася зустріч Посла України В.Жовтенка з
Директором Агентства з просування та захисту інвестицій Киргизької
Республіки Адилбеком уулу Шумкарбеком.
У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо активізації співпраці України та
Киргизстану в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зокрема стосовно
реалізації спільних проєктів у гірничорудній промисловості, ІТ-галузі, сільському
господарстві, харчовій і переробній сферах. Відзначимо, 4 жовтня Посол В.Жовтенко взяв
участь у міжнародній конференції «Цифрова трансформація в Центральній Азії», яку відкрив
Президент КР С.Жеенбеков. Конференція присвячена проблематиці цифрового розвитку в
центральноазіатському регіоні та глобальним тенденціям у сфері технологій. У роботі
конференції, яка триватиме три дні, беруть участь представники зарубіжних IT-компаній,
ділових і наукових кіл, а також державних органів Киргизстану. Нагадаємо, 2 жовтня Посол
України 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.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Киргизії

 АЗІЯ

Делегація Посольства Республіки Корея в Україні
відвідала Запоріжжя
07.10.2019

Зустріч делегації на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом
Республіки Корея в Україні паном Квоном Кі Чангом з представниками
міста відбулася сьогодні, 7 жовтня, у приміщенні міськвиконкому.
Провів зустріч перший заступник міського голови Запоріжжя Сергій Мішок, який
розповів про соціально-економічний та культурний потенціал міста, а також окреслив
основні напрямки розвитку. Зокрема розповів про масштабне перезавантаження
гуманітарної сфери, яка довгі роки залишалась без уваги, будівництво доріг у місті,
оновлення громадського транспорту та створення нових інфраструктурних об’єктів. Так,
згадав про зведення нового пасажирського терміналу, зазначивши, що запорізький
аеропорт починає друге життя. Про це свідчить відкриття нових рейсів та значне зростання
пасажиропотоку. Під час спілкування учасників зустрічі піднімалось і питання розвитку
аеропорту не лише як транспортного, а й як вантажного вузла, який зможе поєднати
Європу та Азію. «Я у Запоріжжі вперше, але чимало чув про промисловий та енергетичний
потенціал регіону. Тут працюють атомна та гідроелектростанція, розвинута металургійна
галузь та авіабудування. Нас дуже цікавить розвиток наших компаній в Україні. 7-8 років
тому тут знаходилось чимало корейських фірм, зараз їх залишилось трохи більше десяти.
Тому ми часто проводимо зустрічі в українських містах і обговорюємо можливості
подальшого інвестування», - зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Корея в Україні пан Квон Кі Чанг. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zp.gov.ua
В Пекіні проведено тематичний семінар
для китайських інвесторів
17.10.2019

Відділ з економічних питань Посольства України в КНР провів
тематичний семінар «Розбудова Поясу і Шляху та глобалізація для
китайських компаній – знайомство з Україною».
У ході заходу представлені презентації з тематики інвестиційного співробітництва
Україна-КНР, а також щодо потенціалу відновлювальної енергетики, агропромислового
комплексу та інфраструктури для китайських інвестицій. Захід організовано на платформі
Китайської федерації промислової економіки (CFIE, державна установа). Учасниками заходу
стали близько 60 компаній (агропромисловий сектор, торгівля, промислове виробництво)
та офіційних осіб КНР. Презентовану інформацію було сприйнято зі значним інтересом з
боку учасників. За результатами семінару планується організація ознайомчого візиту в
Україну представників ділових кіл КНР для участі у виставках та В2В заходах, що
відбудеться у 2020 р. Відзначимо, 10 жовтня ц.р. радник Посольства України в КНР Андрій
Сергієнко та перший секретар Наталія Степан провели зустріч з керівництвом
Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства сільського господарства і
сільських справ КНР. На зустрічі співбесідники обговорили проведення наступного Сьомого
засідання Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського господарства Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР. Окрім цього, відбувся обмін думками
щодо практичних питань співробітництва, зокрема, виконання Програми українськокитайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі, розширення
доступу української сільськогосподарської продукції на ринок КНР тощо. У свою чергу
представники Міністерства сільського господарства і сільських справ КНР наголосили на
наявності значного інтересу в китайської сторони до подальшої розбудови двостороннього
співробітництва з Україною у сільськогосподарській сфері та висловили подяку за
підтримку нашою країною кандидатури від Китаю під час виборів очільника ФАО.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
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Сім українських компаній–виробників та експортерів агропродовольчих інгредієнтів вперше взяли участь у виставці Food ingredients for
taste Japan в рамках українського стенду.
Інформаційну та організаційну підтримку українській делегації забезпечило
Посольство України в Японії. Зокрема, участь у виставці взяли: Арніка Органік –
найбільший виробник органічної продукції в Україні: кукурудза, соя, нут; Агро-Патріот –
лідер промислового вирощування часнику в Україні; Альта країна – експортер органічних
заморожених ягід та сокових концентратів; Barbet – експортер органічних злаків, гороху,
сої, нута, соняшникової продукції, льону, гірчиці, сочевиці; Факторія-агро – лідер з
переробки гірчиці в Україні; GFK trading group – трейдер горіхами, насінням, квасолею,
замороженими ягодами та овочами; AbiFarm – виробник равликів. Передумовою організації
українського стенду на виставці стали високі позиції України на глобальному ринку та
значний інтерес японського ринку в імпорті інгредієнтів до продуктів харчування. Лише за
перші 2 дні виставки українські компанії-учасники провели 248 зустрічей з потенційними
імпортерами. Активність України в напрямку відкриття ринку Японії активно зростає з
року в рік. Очікується, що в 2020 році кількість компаній, зацікавлених у експорті своєї
продукції на японський ринок, значно зросте. Виставка Food ingredients for taste Japan
проходить 30 років поспіль в перших числах жовтня. Відзначимо, 16 жовтня 2019 року у
Києві відбулась зустріч Міністра культури, молоді та спорту України Володимира
Бородянського з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі. Сторони
обговорили розвиток двостороннього співробітництва у сферах культури, молодіжної
політики та спорту, а також в інформаційній сфері, особливо в контексті підготовки до
проведення Олімпіади-2020 в Токіо.
Читати повністю >>>
За матеріалами ІАП АПК України
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

У ТПП України відбувся УкраїнськоОманський бізнес-форум
08.10.2019

Делегація з 25 оманських бізнесменів знову у Києві. Перший форум
відбувся у ТПП України в квітні цього року. Це говорить про прагнення та
бажання до співпраці. Основна мета форуму – двосторонні переговори.
«Ми очікуємо що невдовзі буде підписано двосторонню угоду про запобігання
подвійному оподаткуванню. А також працюємо над активізацєю наших відносин в
політичній сфері. Завдяки цьому ми зможемо підготувати основу для проведення більшої
кількості взаємних візитів. Вже на листопад заплановані перші політичні консультації між
МЗС України та Оманом», - сказав віце-президент ТПП України Валерій Король. Султанат
Оман є дуже важливим та перспективним партнером України. Протягом останнього часу
спостерігається певна активація двосторонніх торговельних зв’язків. У 2017 році торгівля
між нашими країнами складала 39 млн доларів, за минулий рік ми вийшли на рівень 67 млн
доларів. До кінця року ми плануємо 95-100 млн доларів, а це ілюструє збільшення нашого
товарообігу на 40-45 відсотків. На сьогодні між нашими країнами підписано одну
економічну угоду. Це угода про сприяння та взаємний захист інвестицій. Наше спільне
завдання створити надійну договірну правову базу в економічній сфері для того щоб
бізнесменам та інвесторам було легше працювати. «У обох країн є значний потенціал для
того щоб наші економічні відносини мали дуже активну динаміку», - сказав Абдулла АльБарвані, представник ТПП України в Султанаті Оман.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол Аргентини ознайомилася
зі станом МСБ України
03.10.2019

Третього жовтня УкрДГРІ відвідала Надзвичайний і Повноважний
Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінські.
Про це повідомляє УкрДГРІ
Мета візиту – ознайомитися зі станом мінерально-сировинної бази України,
отримати інформацію про потенціал країни, пов’язаний із видобутком та використанням
корисних копалин. Пані Елена Летісія Мікусінські зазначила, що ділові контакти між
нашими державами на різних рівнях і, зокрема, у геологічній сфері викликають
зацікавленість у подальшому розвитку українсько-аргентинських відносин. Директор
УкрДГРІ Сергій Гошовський ознайомив гостей із науково-технічною діяльністю Інституту
та експозицією геологічного музею УкрДГРІ, а також висловив сподівання, що ця зустріч є
одним із кроків для залучення іноземних інвесторів у нашу країну.
Читати повністю >>>
За матеріалами УкрДГРІ
 ОКЕАНІЯ

Україна та Австралія зміцнюватимуть співробітництво
з питань міжнародної безпеки
16.10.2019

З робочим візитом 12-16 жовтня в Австралії перебував Заступник
міністра закордонних справ України Єгор Божок. Про це повідомляє
Посольство України в Австралії.
У рамках візиту відбулися зустрічі українського дипломата із першим заступником
держсекретаря МЗСіТ Австралії з питань міжнародної безпеки Тоні Шіаном, заступником
держсекретаря Міноборони Австралії Джерродом Ховардом, директором Австралійського
інституту стратегічних досліджень Пітером Дженінгсом. Презентований заступником
міністра унікальний досвід України у протидії гібридній агресії з боку Росії зацікавив
австралійських фахівців, залучених до протидії безпековим викликам в АзійськоТихоокеанському регіоні. За результатами візиту Україна та Австралія домовилися
зміцнювати співробітництво з питань міжнародної безпеки та започаткувати постійний
двосторонній діалог, який дозволить на експертному рівні обмінюватися інформацією
щодо спроб застосування гібридних технологій, включаючи кампанії з дезінформації. У
рамках візиту до Австралії заступник міністра Єгор Божок відвідав Український
православний центр в Канберрі та зустрівся з українською громадою столиці. Дипломат
також віддав шану пам'яті українців, що загинули в часи Голодомору 1932-33 років, а також
австралійським жертвам катастрофи літака рейсу МН17.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австралії

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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МВФ улучшил прогноз роста экономики
Украины в 2019 году до 3%
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ФОКУС

У Мінекономіки відбулась дискусія, щодо макроекономічного аналізу та прогнозування
07.10.2019

В Мінекономіки відбулась чергова дискусія з питань макроекономічного аналізу та прогнозування між провідними фахівцями в сфері макропрогнозування, як державних, так і недержавних інституцій.
Для дискусії були представлені наступні теми: очікування 2019 року та Прогноз на
2020 рік; реформи-акселератори економічного зростання. Враховуючи прогнозні оцінки
експертів консенсусна оцінка становить: зростання ВВП очікується на 2019 рік на рівні
3,2% (порівняно з попередньою оцінкою 2,7% станом на квітень 2019 року) та
прогнозується на 2020 рік – на рівні 3,2% (3,0% попередня оцінка відповідно); зростання
споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) – на рівні 7,2% та 6,3%
відповідно (попередня оцінка відповідно 7,6% та 6,0%); обмінного курсу гривні до долара
США – 26,3 та 27,3 у середньорічному розрахунку (попередня оцінка відповідно 28,0 та
29,18 грн. за долар). Майже всі оцінені ризики на 2019-2020 роки (як зовнішні, так і
внутрішні) мають інтегральні оцінки нижчі, ніж попередньому опитуванні. За оцінкою
експертів, серед зовнішніх ризиків високу інтегральну оцінку отримали такі ризики як:
"Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних
ринків капіталів" (інтегральна оцінка на 2019 рік – 7, на 2020 рік – 8); "вихід нерезидентів з
ОВДП" (було оцінено вперше, інтегральна оцінка на 2019 рік – 5, на 2020 рік – 8). На 2020
рік ризики "суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках" та "суттєве падіння
цін на світових ринках сировинних (неенергетичних) товарів" мають інтегральні оцінки 8
на 2020 рік, що майже вдвічі вище ніж їх інтегральні оцінки на 2019 рік. Серед внутрішніх
ризиків високу інтегральну оцінку отримали "недостатньо швидке впровадження реформ",
"збереження високого рівня корупції" та "загострення ситуації з трудовою діяльністю
(фактор посилення трудової міграції та біженців)" на 2019 рік мають інтегральні оцінки 9,
11 та 7 (порівняно з 11, 12 та 10 відповідно у попередньому оцінюванні). На 2020 рік
інтегральні оцінки цих ризиків становлять 8,10 та 8 відповідно. Одну з найвищих оцінок на
2020 рік має внутрішній ризик "впровадження земельної реформи" – 10 (у попередньому
опитування інтегральна оцінка цього ризику була 5).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки
МАКРОЕКОНОМІКА
 В ЦІЛОМУ

Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 р.
становив 47% від ВВП - дослідження
11.10.2019

У 2018 р. рівень тіньової економіки в Україні становив 47,2% від
загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 р. Про це свідчать результати
дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
За регіонами рівень тіньової економіки розподілився таким чином: Південь - 44,7% у
2018 році та 43,5% у 2017 році; Захід - 47,6% у 2018 та 43,5% у 2017; Схід - 46,1% у 2018 та
44,3% у 2017; Північ/Центр - 45,9% у 2018 та 50,2% у 2017; Київ - 45,7% у 2018 та 44,9% у
2017. За всіма регіонами спостерігається зростання рівня тіньової економіки в середньому
на 1,5% за винятком Півночі та Центру, де спостерігається значне скорочення аж на 4,3%.
Найбільш тінізованими секторами економіки є роздрібна торгівля та будівництво, де
масштаби тіньової економіки перевищують 50%, хоча, на відміну від інших секторів, саме
тут у 2018 відбулося зниження рівня тіньової економіки у порівнянні з 2017 р. "Складовими
тіньової економіки є три види: ухиляння від податків, а саме - приховування доходу від
бізнесу, приховування реальної кількості найманих працівників, приховування реальних
розмірів виплаченої зарплати, або ж зарплата "у конвертах", - йдеться у статті. Найбільшу
частку в тіньовій економіці як у 2018, так і в 2017 роках складає приховування доходу від
бізнесу, хоча його доля зменшилася з 60,2% до 56,7%. "Наступна за величиною – це
приховування кількості працівників, її частка залишалася майже незміною у 2017 та 2018
рр. Третя складова – приховування виплаченої зарплати, становить найменшу частку серед
складових тіньової економіки, та у порівнянні з двома іншими її частка значно зросла з
18,3% у 2017 р. до 21,4% у 2018 р.", - свідчать результати дослідження. Масштаби
приховування та неповного звітування досить великі і за даними опитування в середньому:
40% своїх доходів підприємства України залишали не задекларованими у 2017 та 2018 рр.;
32% працівників компаній у 2018 р. не були офіційно працевлаштованими та, відповідно,
35% працівників у 2017 р.; 45% заробітної плати працівників компаній у 2018 р. було
виплачено неофіційно, а в 2017 р. 46%. Водночас підприємці побоюються бути спійманими
за навмисно неправдиву звітність. Переважна більшість вважають, що у разі, якщо їх
"спіймають" за неповну звітність, то це їм загрожує серйозними штрафами, які вплинуть на
подальшу діяльність компанії: 35% респондентів вважають, що штрафні санкції вплинуть
на конкурентоспроможність їх компанії; 26% побоюються, що штрафні санкції поставлять
компанію під загрозу банкрутства; 12% сказали, що їм взагалі доведеться припинити свою
діяльність. Лише 28% респондентів не очікують ніяких серйозних наслідків від можливих
покарань за неповну звітність, з них 22% думають, що це може бути невеликий штраф, а 6%
взагалі вважають, що нічого серйозного не може бути.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Читайте також: Що таке тіньова
економіка і як з нею боротися >>>

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики
Украины в 2019 г. с прогнозируемых ранее 2,7% до 3%. Об этом говорится в
отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь.
Согласно прогнозу, в 2020 г. ожидается рост реального ВВП Украины также на 3%,
как и ранее. По оценкам Фонда, рост потребительских цен к концу текущего года в Украине
замедлится до 7%, следующего - до 5,6%. В свою очередь, дефицит текущего счета
платежного баланса составит 2,8% ВВП в 2019 года и 3,5% ВВП - в 2020 г. А безработица в
Украине, по прогнозам МВФ, снизится до 8,7% в этом и до 8,2% - в следующем году.
Напомним, рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении
ускорился до 4,6%. В то же время государственный бюджет Украины на 2019 год основан
на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Как
сообщалось, в июле Национальный банк повысил прогноз по росту реального ВВП Украины
в 2019 году с прогнозируемых ранее 2,5% до 3%. Зато Всемирный банк прогнозирует рост
экономики Украины в текущем году на 2,7%. Ранее международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП
Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%
16.10.2019

Всемирный банк (ВБ) с учетом итогов первого полугодия улучшил
прогноз роста ВВП Украины в 2019 г. с 2,7% до 3,4%, ожидая его
дальнейшего ускорения в 2020 и в 2021 г. до 3,7% и 4,2% соответственно.
"Если новое правительство достигнет амбиционных целей реформ, рост может
дойти до 4% к 2021 году", - говорится в октябрьском отчете ВБ "Миграция и утечка мозгов".
Аналитики уточняют, что речь идет о возобновлении банковского кредитования путем
завершения реформы госбанков, о создании прозрачного рынка земли за счет земельной
реформы, а также о приватизации госпредприятий, продолжении антимонопольной
политики и о борьбе с коррупцией. Кроме того, банк указывает на необходимость
дальнейшего снижения инфляции, восстановления международных резервов, решения
текущих проблем с расходами и обеспечения надлежащего финансирования реформ для
достижения макроэкономической стабильности. По мнению экспертов, прекращение
финансирования и продвижения реформ приведет к усилению недоверия инвесторов и
макроэкономической уязвимости, а также к сокращению внутреннего спроса, что в
результате обусловит резкое падение темпов роста ВВП до 2% и ниже. Согласно ожиданиям
ВБ, по итогам 2019 года дефицит государственного бюджета в Украине составит 2,2% ВВП.
Эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение этого показателя до 2,1% ВВП в 2020
году и до 1,9% ВВП – в 2021 году. Согласно прогнозу ВБ, уровень государственного долга
также продолжит снижение в текущем году до 53% ВВП, но вырастет в 2020 и в 2021 годах
до 54,6% ВВП и до 55,3% ВВП соответственно. Как указано в материалах, дефицит текущего
счета продолжит расти: в 2019 году – до 3,5% ВВП, в 2020 – до 3,8% ВВП и в 2021 – до 4,3%
ВВП. Одновременно банк ожидает медленного увеличения притока чистых прямых
инвестиций в 2019-м и 2020-м годах до уровня соответственно 2,2% ВВП и 2,3% ВВП. При
этом инфляция возьмет тренд на снижение: с 9,5% по итогам прошлого года до 6,8% в этом
году, а также 6% и 5,4% в 2020 и 2021 годах соответственно. Согласно отчету экспертов ВБ,
основным риском для экономики Украины является острая потребность в
финансировании. Так, по расчетам аналитиков, потребуется около $11 млрд в год, или 8%
ВВП, для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в
текущем и двух следующих годах. "Для мобилизации необходимых финансовых средств
крайне важно сохранить динамику реформ и финансовую дисциплину, продолжая при этом
сотрудничество с партнерами по процессу развития", - говорится в обзоре.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Прогноз роста экономики на 2020 год
повышен до 3,7%, – Милованов
17.10.2019

Минэкономики повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до
3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на
2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов
сообщил на своей странице в сети Facebook. Министр напомнил, что ранее Всемирный банк
повысил прогноз экономического роста Украины на 2020 год с 3% до 3,7%. "Прогноз роста
в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики", – сообщил
Милованов. "Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии
успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к
лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализацию
рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов,
удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков, и тому
подобное", – добавил министр. Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей
Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению
проекте государственного бюджета на 2020 год. Утвержденный в мае этого года
предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержит два
сценария развития. Согласно первому варианту, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на
уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь
к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в
2022 году. Согласно второму варианту в 2020-2021 годах прогнозируется рост ВВП на
уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%. В своем октябрьском отчете
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с
3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%. Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце
августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в
последующие четыре года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Мінфін з початку року залучив на ОВДП
195 мільярдів гривень
10.10.2019

Міністерство фінансів у січні-вересні залучило до держбюджету 194,8
млрд грн, $3,8 млрд і €189 млн за рахунок розміщення облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП). Про це свідчать дані Мінфіну.
У січні-вересні Мінфін розмістив ОВДП на 194,816 млрд гривень, що на 320,7%
більше, ніж за аналогічний період минулого року. ОВДП в іноземній валюті розміщені на $3
767 млн (+72,9% порівняно з 9 місяцями 2018 року) та 189 млн євро. Середньозважена
дохідність цінних паперів у гривні склала 17,6% річних, в доларах – 6,2% річних в євро –
4,6% річних. Як відомо, державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх
державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України, казначейські
зобов'язання та цільові облігації внутрішніх державних позик України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.com.ua
Зміцнення курсу гривні зменшило обсяг держборгу
на понад 100 млрд - Рахункова палата
17.10.2019

Зміцнення гривні сприяло зменшенню державного і гарантованого
державою боргу більше ніж на 100 млрд грн. Про це заявив голова
Рахункової палати Валерій Пацкан.
"Укріплення гривні має дві сторони медалі. Позитив − за 8 міс. ц.р.загальний обсяг
державного і гарантованого держборгу зменшився на 101,3 млрд грн. Укріплення гривні
спричинило зменшення боргу на 144,3 млрд грн при перевищенні запозичень над погашенням боргу на 43 млрд гривень", − підкреслив він під час засідання Комітету Верховної
Ради з питань бюджету, на якому розглядався проект держбюджету на 2020 рік. "Водночас
Рахункова палата неодноразово наголошувала на необхідності підвищення якості прогнозу
макропоказників, які є основою розрахунків параметрів державного бюджету", - заявив
Пацкан. За його словами, неякісне прогнозування та планування як правило зумовлює
невиконання показників державного бюджету. Зокрема, в держбюджет на 2019 рік був
закладений валютний курс, який суттєво відрізняється від того, який є на сьогодні. Це, за
словами Пацкана, призвело до значного недоотримання доходів. "На жаль, ми змушені
констатувати, що за 9 місяців цього року, за оцінкою Рахункової палати, зміцнення гривні
призвело до недоотримання 20,7 млрд грн доходів державного бюджету. І це не дивно.
Адже 40% обсягу доходів державного бюджету обраховуються з використанням курсу
гривні до долара США чи євро", − підкреслив голова Рахункової палати. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Місія МВФ повернеться в Україну протягом
найближчих тижнів
18.10.2019

Місія Міжнародного валютного фонду збирається повернутися в
Україну протягом найближчих тижнів. Про це на пресконференції 18 жовтня
заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен.
«Ми маємо намір послати місію за кілька тижнів, щоб продовжити обговорення
деталей деяких із цих реформ, про які я згадував», – сказав він. За словами Томсена, йдеться
перш за все про земельну і антикорупційну реформу, а також зниження монополізму в
економіці. При цьому представник МВФ зазначив, що про суму можливої майбутньої
програми співпраці наразі говорити рано. Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За
результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ
обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів. За
його словами, економічне 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. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова
програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Украина наторговала в минус
на $5,8 млрд
16.10.2019

За восемь месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров на
более чем $33 млрд, а импортировала почти на $38,9 млрд. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за отчетный период
составило $5,8 млрд, превысив прошлогодний показатель на $836 млн. В основном Украина
экспортировала растительную и металлургическую продукцию. В импорте преобладали
минеральные товары (в том числе нефть и газ) и оборудование. Больше всего товаров
Украина покупала товаров в Китае ($5,7 млрд), РФ ($4,9 млрд) и Германии ($4 млрд).
Экспортировала - в Китай ($2,35 млрд), Польшу ($2,25 млрд) и РФ ($2,1 млрд). В 2018 году
Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд, тогда как импорт товаров составил $57,1
млрд. Отрицательное сальдо было на уровне $9,8 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Товарообіг Україна-ЄС зріс на 9%
і досяг 40 млрд євро
16.10.2019

У 2018 році обсяги торгівлі між Україною та Євросоюзом зросли на 9%
і ЄС отримав 42% загальних обсягів українського експорту. Про це йдеться у
третьому щорічному звіті Єврокомісії.
"Двосторонній товарообіг у 2018 році досяг 40 млрд євро, що на 9% більше у
порівнянні з 2017 роком. ЄС зберіг позитивне сальдо торгівельного балансу в розмірі 4
млрд євро", - йдеться у звіті ро виконання 35 найбільших торговельних угод, укладених ЄС
із 62 країнами-партнерами, зокрема і з Україною. Зазначається, що протягом минулого року
Україна здійснила прогрес у виконанні угоди про зону вільної торгівлі з ЄС у деяких
секторах. ЄС вітає, зокрема, новий законопроєкт щодо державних закупівель. Позитивна
динаміка також присутня у проведенні регуляторної реформи та приведення стандартів до
норм ЄС, триває робота щодо адаптації санітарних та фітосанітарних норм, у сферах
митного співробітництва та сприяння торгівлі. Водночас Єврокомісія зазначила, що Україні
потрібно посилити захист прав інтелектуальної власності та прийняти законодавство, яке
відповідає міжнародним стандартам. Також необхідно адаптувати до європейських правила
надання державної допомоги. "ЄС продовжує відстежувати та обговорювати з Україною
низку інших торгових подразників, наприклад, новий закон про податок на додану
вартість, прийнятий Україною у 2018 році, який забороняє відшкодування податку на
додану вартість при експорті ріпаку та сої", - йдеться у звіті.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
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Рада ухвалила у першому читанні
держбюджет-2020
18.10.2019

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про бюджет
на 2020 рік. Під час голосування депутати розкритикували проект бюджету
через низькі соціальні стандарти та темпи економічного зростання.
Водночас в Кабміні заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному
прогнозі, який склали весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного
прогнозу показники у бюджеті переглянуть. Основні показники проекту державного
бюджету на 2020 р. Доходи державного бюджету на 2020 р. (з трансфертами) передбачені у
сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі
1170,0 млрд грн. Видатки на нацбезпеку і оборону становлять 245,8 млрд грн, що на 33,8
млрд більше, ніж у 2019 р. На розвиток дорожньої інфраструктури планують спрямувати
74,4 млрд грн, у тому числі Дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на
розвиток мережі, утримання доріг державного значення, будівництво, реконструкцію і т.д.
Для підтримки енергетичної незалежності планується виділити 2 млрд грн. Мета боргової
політики - забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня
46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове
зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09 % ВВП в 2020)", - заявили у Мінфіні.
Платежі за державним боргом у 2020 р. становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких
обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9
млрд гривень. Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року через надходження
від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн виходячи
з підготовки об'єктів. На освіту планується направити 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн
більше, ніж в 2019 році. Проект вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої
освіти в розмірі близько 300 млн грн. Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 108
млрд грн - це на 9,8 млрд більше, ніж в 2019 році. Витрати на розвиток культури та
інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн. Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн.
Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖ.КОМПАНІЙ

Велика приватизація
по-українськи
15.10.2019

Для України 2019 рік — рік змін і потрясінь, абсолютна зміна влади, а
за цим і підходів та методів управління державою. Про це пише Ярослав
Терещенко на порталі business.ua
Нова команда прагне, принаймні так заявляють, викорінити корупцію, впорядкувати
соціальну сферу, провести медичну реформу, покращити забезпечення армії та багато
іншого. На все це потрібні кошти, і колосальні.
Що було раніше. Є державний бюджет. Його здебільшого наповнюють податками.
Але історично так склалося, що витрат більше ніж доходів. Тому із року в рік, із десятиліття
в десятиліття, маємо хронічне недофінансування, що тягне за собою погіршення якості
послуг, відсутність технологічного розвитку, розбиті дороги, аварійні будинки, зношені
інфраструктурні мережі, дотаційні держпідприємства та інше. Так звані бюджетні "діри"
закривали в основному за рахунок позик. Брали багатоі під великі відсотки. Щоб повертати
старі кредити, брали нові, продавали державне майно, "висмикували" кошти з бюджету.
Процес сумнівний та безперспективний, особливо якщо брати до уваги, що нові позики
дорожчали, майно нерідко продавали за заниженими цінами, а бюджет і так "дірявий".
Що обіцяють. Обіцяють більше не проїдати гроші. У своїй промові на зустрічі з
представниками ділових кіл США у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський
дав сигнал міжнародному бізнесу не боятися вкладати кошти в Україну. Він запевнив, що
влада в Україні прагне вирішити проблеми західних компаній – від проблем на митницях та
у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності. "У нас для
цього сьогодні є все: політична воля президента, більшість у Верховній Раді, налаштований
працювати уряд і прем’єр-міністр. У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не
чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні. Ми проводимо структурні
перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу –
трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та
сповнену бізнес-можливостями", – сказав глава держави. Ще одним важливим меседжем
для інвесторівє заявлена чесна велика приватизація державних підприємств. І тих, які
раніше були під забороною. Адже раніше їх притримували штучно щоби вимивати кошти,
розвалювати їх, а потім скуповувати за безцінь. "Кабмін повинен до 1 грудня 2019 року
передати не менше 500 підприємств до Фонду державного майна України для малої
приватизації через аукціонну систему "ProZorro.Продажі"; до 1 грудня 2019 року –
розпочати підготовку великих держкомпаній до приватизації із залученням інвестиційних
радників; не пізніше 1 квітня 2020 року – провести перший конкурс з приватизації", –
заявив нещодавно Володимир Зеленський.
Що роблять. Президента почули. І вже 2 жовтня депутати скасували перелік, який
містить понад тисячу підприємств заборонених раніше до приватизації та зобов’язали
Кабмін оновити список стратегічних об’єктів, які не будуть випускати із державного
контролю. А вже за тиждень міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства УкраїниТимофій Милованов у себе в Фейсбуці написав, що передав до Фонду
держмайна на приватизацію два підприємства – "Електроважмаш" і "Об'єднану гірничохімічну компанію". "Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два
підприємства – "Електроважмаш" і "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Вони рік чи
більше були в списку на приватизацію. Перше притримували від передачі штучно, щоб
продовжити "дерибанити" активи. Друге - улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не
тільки від попередньої влади, а й від темних персонажів за владою", – написав міністр.
Раніше він обіцяв ще розблокувати приватизацію Одеського припортового заводу,
вугільної компанії "Краснолиманська" та заводу "Індар".
Що з цифрами. Велика приватизація – не ноу-хау нової влади. Про амбітні плани
реалізувати держмайно на мільярди гривень заявляли чи не всі "попередники". Лише за
останні роки тези про необхідність і початок великого розпродажу звучали десятки разів
від чиновників різного штибу. Наприклад, у 2014 р. влада амбітно заявляла, що очікує
продати держмайно на 17 млрд грн. Але змогли лише на 2,7% від плану. Наступного року
тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував велику приватизацію і суму від неї теж
17 млрд грн. Взяли трохи менше 1% відсотка від запланованого. Така ж тенденція була і в
наступні роки, 2016 – 188,9 млн грн, 2017 – 3,376 млрд. замість запланованих 17 млрд грн. У
2018 хотіли понад 21 млрд грн, а отримали півмільярда. У 2019 р. влада планувала
заробити від приватизації ті ж 17,1 млрд грн. Станом на липень місяць надходження від
продажу майна становили лише 0,4 млрд грн, (що становить 2,1% від річного плану). На
2020 рік у держбюджеті закладено надходження від малої приватизації державного майна у
сумі 5 млрд грн, що менше ніж у 2019 майже у три з половиною рази. …
Читати повністю >>>
© Ярослав Терещенко
За матеріалами business.ua
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БІЗНЕС ГРУПИ

Фіала — Зеленському: Жоден актив Dragon Capital
не куплений у Януковича або його оточення

Россия объявила в розыск бизнесмена
Павла Фукса

10.10.2019

08.10.2019

Московская полиция объявила в розыск по делу о
мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла
Фукса. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

П.ФУКС

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, Фуксу заочно предъявлено
обвинение в особо крупном мошенничестве. "Таганский районный суд Москвы сообщает,
что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч.
4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00
мск", - сказала представитель суда. Детали уголовного дела не сообщаются. Ранее в суде
сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экссовладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника,
вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
"Информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса
является некорректной", - уточнили в суде. В ноябре прошлого года были РФ были введены
санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса. В феврале 2017 года СМИ
сообщали, что экс-министр Минэнергоугля Эдуард Ставицкий и нардеп от
"Оппозиционного блока" Юрий Бойко продали газовый бизнес российскому миллиардеру
Павлу Фуксу, в том числе компанию "Голден Дэррик". Сам Фукс в интервью ЭП в феврале
2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует
покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу. После приобретения
компании структурами, связанными с Павлом Фуксом, компания была переименована в
"Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее
приостановленные лицензии на добычу газа.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Прокуратура сообщила Дмитрию Святашу
о подозрении
08.10.2019

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему
народному депутату в завладении 1,1 млрд гривен средств
Д.СВЯТАШ
"Укрсиббанка", сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Подразумевается, что речь идет об экс-нардепе из группы "Відродження" Дмитрии
Святаше. "Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат
Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в течение 2008–2018 годов, действуя как организатор
преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний
АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО
"Укрсиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному
банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн", – сказано в сообщении. Святашу
объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и по ч.
3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого
предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования их как подделывателем, так и
другими лицами, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре напомнили, что в рамках данного уголовного производства сообщили о
подозрении генеральному директору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО
"Импульс-В" (директору и учредителю). Их подозревают по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190
(пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо
крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В 2007 году АО "Укрсиббанк"
предоставило кредиты нескольким предприятиям группы компаний АИС, которую
контролирует Святаш. В рамках расследования недвижимое имущество и корпоративные
права ряда предприятий группы были арестованы и переданы в управление
Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Фирташ использует скандал вокруг Украины и США,
чтобы избежать экстрадиции
09.10.2019

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ использует скандал
вокруг Украины и США в обжаловании решения об экстрадиции из
Вены в Вашингтон, считают журналисты. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал
Д. ФИРТАШ
из сообщения “Украинской правды”.
После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха в США, Фирташ
сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство. По австрийским
законам, суд может это сделать, если появились новые доказательства. С июля Фирташа
защищает близкая к окружению Дональда Трампа супружеская пара Джои ДиДженова и
Виктория Тенгсинг. Перед этим они вместе с адвокатом президента Руди Джулиани искали
компромат на Джо Байдена и его сына в Украине. Журналисты приводят свидетельства экспрокурора Виктора Шокина в деле Фирташа в начале сентября. Шокин утверждал, что в
2015 году Джо Байден заставлял украинскую власть сделать все возможное, чтобы Фирташ
не вернулся в Украину и США могли экстрадировать бизнесмена. Шокин сказал: “Для меня
ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вицепрезидент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под
лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину”.
По мнению журналистов, заявления Руди Джулиани о давлении Джо Байдена на
украинские власти созвучны со свидетельством Шокина и играют на руку Фирташу.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Гендиректор компании Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що
не збирається змінювати громадянство, і спростував заяву президента
Володимира Зеленського, що компанія купувала активи оточення
Т. ФИАЛА
Виктора Януковича.
Так він прокоментував критику від Зеленського, озвучену в ході сьогоднішнього
прес-марафону. Глава держави посперечався з журналістом НВ Іваном Верстюком.
Президент, зокрема, заявив, що, на його думку, ЗМІ в Україні «повинні бути незалежними і
українськими», коментуючи наявність у Фіали чеського громадянства. Зеленський також
сказав, що Dragon Capital купувала активи оточення Януковича. Фіала у відповідь заявив,
що Зеленський вже третій президент, якому не подобається його публічна позиція і позиція
НВ, яке належить Dragon Capital. «Ваші попередники також надавали перевагу тільки
позитивним коментарям в свою сторону і погано ставилися до конструктивного фідбеку
від бізнесу. Вони не бажали бачити недоліки роботи своєї команди і чути про це. До чого це
призвело, ми бачили: один поїхав з країни, другий з тріском програв вибори», — заявив
гендиректор Dragon Capital. Він нагадав, що в 2012 році податкові органи оштрафували
компанії групи Dragon Capital на 320 млн грн. Фіала пов’язує це з його критикою через
посилення податкового тиску і впливу олігархів. «Порошенко не сподобалося, коли я в
вересні 2014 р. сказав, що продаються місця в списках його партії і критикував за
відсутність боротьби з корупцією і небажання просувати структурні реформи. Через якийсь
час його команда завела на мене кілька кримінальних справ і мені доводилося ходити на
допити. З вашої реакції на питання Івана Верстюка на сьогоднішній прес-конференції
зрозуміло, що вам теж щось не подобається в моїх коментарях сьогоднішньої влади», —
сказав Фіала. Він заявив, що міняти громадянство не має наміру. «Я живу в Україні вже 23
роки з паспортом громадянина Чехії, де я народився. Паспорт у мене один і залишиться
один, чеський. Радий, що багато українців в такому ж статусі спокійно живуть, займаються
бізнесом і інвестують в Чехії та інших країнах Євросоюзу», — додав він. Фіала також
нагадав, що ні в Україні, ні в Євросоюзі обмежень на володіння медіа немає. «Таке
обмеження є в Росії, Путін ввів його в 2016 році і змусив таким чином, наприклад, Financial
Times і Wall Street Journal продати свої частки в Ведомостях місцевим інвесторам. В
результаті цієї заборони ресурс втратив незалежність, якість матеріалу і читачів. Якщо ви
вирішите, що Україні варто наслідувати цей приклад, то я не буду продавати НВ
українським олігархам за гроші, вкрадені з бюджету, а віддам безкоштовно колективу, щоб
НВ залишилося таким же незалежним і якісним як зараз», — додав гендиректор Dragon
Capital. Коментуючи слова Зеленського про покупку компанією активів оточення
Януковича, Фіала заявив, що ця інформація не відповідає дійсності: «Ви сказали, що
створена мною з нуля в 2000 році компанія Dragon Capital, чиєю основною діяльністю є
позитивне представлення України і українських підприємств за кордоном і залучення
іноземних інвестицій для розвитку, складається з активів, куплених після втечі Януковича.
Смію вас запевнити, що це неправда, і жоден актив не куплений у Януковича або його
оточення». Фіала також висловив надію, що президент буде покладатися на правду.
Видавничий дім Медіа-ДК об'єднує щотижневий журнал НВ і новинний сайт NV.ua, які
почали роботу в 2014 році. У березні 2018 року було запущене Радіо НВ, яке веде мовлення
в 40 містах України. Інвестором видавничого дому Медіа-ДК виступає інвестиційна
компанія Dragon Capital, генеральним директором якої є чеський інвестор Томаш Фіала.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
DCH готова взяти участь у приватизації Електроважмашу
та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії
11.10.2019

Група DCH повідомляє про готовність взяти участь в
приватизації державних підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана
гірничо-хімічна компанія" в разі, якщо уповноважені органи влади
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
ухвалять відповідне рішення.
"Ми зацікавлені в розвитку української промисловості, а анонсовані міністром
економіки, торгівлі і сільського господарства України до приватизації об'єкти отримають
нові перспективи розвитку за рахунок синергії з іншими активами DCH. Інвестиційні
можливості DCH і успішний досвід управління великими виробничими комплексами є
передумовами забезпечення стабільної роботи Електроважмашу і Об'єднаної гірської
хімічної компанії та зміцнення ринкових позицій цих підприємств", - зазначається у
повідомленні на сайті групи. Як повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства передало на приватизацію до ФДМ ДП "Завод "Електроважмаш" і
ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Пріоритетними напрямками діяльності Групи
DCH, якою володіє Ярославський, є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин,
транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес тощо. В числі
українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг),
Дніпровський металургійний завод, страхова компанія "ІНГО Україна", аеропорт "Харків",
"Українська гірничодобувна компанія", готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван
Megastore", регбійний клуб "Олімп" тощо. Завод "Електроважмаш" - провідне підприємство
України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин
постійного струму для різних галузей народного господарства, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.
Крім того, підприємство розробляє та постачає електрообладнання для великовантажних
кар'єрних самоскидів, надає послуги з проєктування, ремонту та випробування
електрообладнання. ДП "Завод "Електроважмаш" входить до числа підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки України. Турбогенераторами виробництва
Завод "Електроважмаш" укомплектовано 73% потужностей ТЕС України. Завод виробляє
продукцію для замовників з усього світу. ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" створено
у серпні 2014 р. Воно стало правонаступником ДП "Вільногірський гірничо-металургійний
комбінат", створеного восени 2009 р. ОГХК отримала оперативний контроль над
Іршанським і Вільногірським комбінатами без права їх продавати або здавати в оренду. До
серпня 2014 року ці комбінати орендувало ПАТ "Кримський титан" Дмитра Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

Читайте також: DCH підтверджує готовність
інвестувати в реконструкцію дніпровського
аеропорту >>>

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

Валерій Хорошковський прокоментував
зустрічі із Зеленським

У Жеваго заявили о выборочном правосудии и
политическом преследовании
11.10.2019

Екс-голова СБУ й ексвіце-прем’єр-міністр України часів
президентства Януковича Валерій Хорошковський підтвердив, що
мав зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, але заявив,
В.ХОРОШКОВСКИЙ
що про їхню мету буде відомо пізніше.
Радіо Свобода з посиланням на розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"
"Хорошковський повертається". У відповідь на запитання, з яких причин Хорошковський
відвідував Офіс президента, ексчиновник підкреслив, що є приватною особою, тому що в
нього "немає жодної публічної позиції". Пряма мова Хорошковського: "Ну ви ж задавали
президенту це питання?.. Мої позиції такі самі, як і в президента. Тобто, я думаю, що вам
стане це відомо пізніше". Журналісти поцікавились, які стосунки у нього з президентом: чи
вони товаришують, чи він, враховуючи досвід, дає поради молодому високопосадовцю, на
що той зазначив: "Колись ми спільно працювали, якщо ви пам’ятаєте". Щодо планів після
повернення в Україну займатись бізнесом або повертатись у публічну політику, ексголова
СБУ часів Януковича заявив, що бізнесом продовжував займатися протягом останніх 7 років
і повертався і раніше. Під час розмови журналісти також зазначили, що починаючи з 2016го року (раніші дані сервісу Plane Finder недоступні), літак Валерія Хорошковського
регулярно відвідував Російську Федерацію – сумарно за три роки літак приземлявся у
Москві 16 разів. За інформацією джерел "Схем", наразі Валерій Хорошковський курує роботу
російських банків в Україні. Як виявили журналісти, він літав за кордон і приїжджав до
України у компанії високопосадових представників російських фінустанов. Ідеться про
Ярослава Порохняка та Олександра Луканова. Олександр Луканов – член правління і
президент російського банку в Україні – "Альфа банку". Ярослав Порохняк – у лютому 2018го отримав посаду в російському Сбербанку в Україні і став радником голови його
правління. Порохняк – давній соратник Валерія Хорошковського по компаніям "Меркс" і
"Союз Віктан". У 2009 році, коли "Студія Квартал 95" виходила в ефірі телеканалу "Інтер",
яким на той момент володів Хорошковський, Порохняк був співвласником студії разом з
Володимиром Зеленським. У 2010-му Порохняк з’явився у структурі телеканалу "Інтер",
власником якого тоді був Валерій Хорошковський – і став головою правління.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

Читайте також! Хорошковський
повертається: політик навідується в Офіс
Зеленського >>>

Национальный банк продолжает взыскание с
Олега Бахматюка 8,6 млрд грн.
11.10.2019

Национальный банк продолжает взыскание с бывшего
собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега
Бахматюка 8,6 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ.

О.БАХМАТЮК

Согласно ему, Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению заявление
НБУ о возобновлении производства в делах по искам Нацбанка к прежнему владельцу
банков "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олегу Бахматюку о взыскании
задолженности по ранее предоставленным кредитам рефинансирования. Отмечается, в
2014 году Бахматюк заключил с НБУ договоры поручительства, взяв на себя личные
обязательства по погашению кредитов рефинансирования банка "Финансовая инициатива"
и VAB Банка. Поскольку поручитель не выполнил взятые на себя обязательства по
договорам поручительства, Нацбанк в течение 2015-2017 годов обращался в Печерский
райсуд Киева с целью взыскания задолженности в судебном порядке. В то же время после
обращений НБУ в суд связанная с Бахматюком компания-нерезидент QUICKOM LIMITED
(Кипр) также подала иски в Хозяйственный суд города Киева о расторжении кредитных
договоров с Нацбанком. Указывается, что Печерский райсуд Киева по ходатайству
Бахматюка приостановил производство по искам НБУ о взыскании средств. "Верховный Суд
уже неоднократно отмечал, что нет оснований для остановки производств по делам о
взыскании средств по договорам и рассмотрения связанных дел о расторжении таких
договоров, в то же время нет также оснований для отказа в удовлетворении исков
кредиторов при наличии уже принятого судебного решения о расторжении договора, если
нарушение обязательств должником имело место до его расторжения", - отмечает
начальник отдела судебной работы с проблемными активами Управления работы с
проблемными активами НБУ Сергей Бойко. Указывается, что в течение 2018-2019 годов
Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исков QUICKOM LIMITED. В то же
время такое решение было обжаловано в Северном апелляционном суде той же компаниейнерезидентом. Также Бойко заявляет, что Северный апелляционный суд не имеет
возможности рассмотреть по сути жалобы связанной с Бахматюком компании в связи с
совершением им действий с привлечением других компаний-нерезидентов, направленных
на затягивание рассмотрения жалоб путем злоупотребления процессуальными правами, в
частности путем систематических и безосновательных заявлений по отводу судей,
непрерывного предоставления необоснованных кассационных жалоб на постановления
Верховного Суда с отказами по принятию этих жалоб. В то же время по одному из дел
Северный апелляционный хозяйственный суд 30 сентября все же принял судебное
решение, которым компании QUICKOM LIMITED было отказано в удовлетворении
апелляционной
жалобы,
а
действия
представителя
компании
признаны
злоупотреблениями и применены к нему меры процессуального принуждения. Сообщается,
что, несмотря на такие действия и принимая во внимание изменения в Гражданском
процессуальном кодексе, произошедшие в результате судебной реформы, Национальный
банк 28 августа обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайствами о возобновлении
производства по искам Бахматюка и назначении их к рассмотрению в подготовительном
заседании по новым процессуальным правилам. На данный момент Печерский райсуд
назначил к рассмотрению уже четыре дела.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

15.10.2019

Объявления Константина Жеваго в общеукраинский розыск —
это выборочное правосудие с элементами PR-кампании органов
досудебного расследования, заявил юридический консультант
К.ЖЕВАГО
бизнесмена.
Информация об объявлении Жеваго в розыск из-за неявки к следователю ГБР,
которую распространяет ГБР, является «искаженной и неправдивой». Кроме того, также
распространяются недостоверные данные о ситуации с ликвидации банка Финансы и
кредит, акционером которого является Жеваго. Об этом заявили в пресс-службе
бизнесмена. По словам юридического консультанта Жеваго (его имя не называется, —
ред.), сложившаяся ситуация с вызовом на допрос, заочным вручением подозрения,
заявлением следователя (а не суда) об объявлении вобщеукраинский розыск, пренебрегая
законами Украины — это выборочное правосудие с элементами PR-кампании органов
досудебного расследования. «Это ничто иное, как фальсификация доказательств с целью
проведения незаконных процессуальных действий: не предусмотренного законом
„заочного“ вручения подозрения, незаконного объявления в розыск (может быть
объявлено лишь лицо, место нахождения которого неизвестно, и лишь когда оно не
является к следователю без уважительной причины). Эти факты свидетельствуют о
превышении полномочий следователями ГБР, т. е. о совершении ими должностного
преступления. С рынка было выведено более девяти десятков банков, деятельность многих
из которых вызывала сомнения, но вопросы почему-то возникли только к господину
Жеваго не как к сотруднику банка, а как к его акционеру», — отметил консультант. Он
добавил, что «в текущей ситуации просматриваются элементы политического
преследования». Как отметили в пресс-службе бизнесмена, с подобного рода обвинениями
органы досудебного расследования не решались подавать представление о снятии с
Константина Жеваго депутатской неприкосновенности во время работы предыдущего
созыва Верховной Рады, «понимая, что превратить деятельность коммерческого
предприятия в уголовную статью законно, публично и прозрачно не получится». Как
сообщалось, 27 сентября 2019 года Жеваго должен был явиться в ГБР для допроса и
вручения подозрения по 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 Украины. В
пресс-службе бизнесмена заявили, что он «не смог прибыть в Государственное бюро
расследований в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, что является
уважительной причиной, которая предусмотрена ст. 138 Уголовного процессуального
кодекса Украины». 27 сентября в Госбюро расследований заявили, что заочно вручили
Жеваго подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Жеваго
отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топменеджеров финучреждения. 9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго
объявлен во всеукраинский розыск, также принимаются меры для его объявления в
межгосударственный розыск и избрания заочной меры пресечения в виде ареста.
Национальный банк Украины 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка
Финансы и кредит к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения
Жеваго опосредованно владел 97,67% акций. Ликвидация банка должна завершиться до 17
декабря 2020 года. 11 октября детективы Национального антикоррупционного бюро
сообщили экс-нардепу о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.
Константин Жеваго — совладелец и главный исполнительный директор компании
Ferrexpo, в которую входят Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты.
В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом НВ в 2018 году, Жеваго
занял 7-е место, его состояние оценивалось в $1,06 млрд. В рейтинге 100 самых
влиятельных украинцев, составленном журналом НВ в 2019 г., Жеваго занимает 61-е место.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Колишній депутат Фурсін «забув» вказати у деклараціях
майже 67 млн грн, - НАЗК
16.10.2019

НАЗК під час повної перевірки декларацій за 2015
(виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки
народного депутата VIII скликання Івана Фурсіна виявило ознаки
І. ФУРСІН
декларування недостовірної інформації на суму понад 250
прожиткових мінімумів.
Так, народний депутат у декларації за 2015 рік (виправленій) зазначив недостовірні
відомості про кількість цінних паперів та садовий (дачний) будинок, які належать йому на
праві власності. Не вказав відомості про наявні у нього корпоративні права, а також
грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства. Крім того,
не задекларував доходи членів сім’ї (дружини, дочки, сина), отримані від продажу (обміну)
нерухомого майна, а також домоволодіння, яке належить їм на праві спільної власності.
Подаючи декларації за 2016 (виправлену) та 2017 (виправлену) роки, депутат вже вказав
доходи членів сім’ї (дружини, дочки, сина) та домоволодіння, яке належить їм на праві
спільної власності. Натомість зазначив недостовірні відомості про розмір власного
отриманого доходу та не задекларував своє фінансове зобов’язання. Загальна сума
недостовірних відомостей у деклараціях депутата за 2015 (виправленій), 2016
(виправленій) та 2017 (виправленій) роки становить майже 36 млн грн, 15,1 млн грн та 15,8
млн грн відповідно. Цікавим є той факт, що Фурсін був головою підкомітету з питань
фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів,
регулювання та застосування фінансових санкцій Комітету з питань фінансів і банківської
діяльності. Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде
направлено до НАБУ. Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1
Кримінального кодексу України. Агентство зазначає, що затвердження обґрунтованого
висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії
корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для
здійснення досудового розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Рябошапка направил в Раду представление
на нардепа Дубневича

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ
17.10.2019

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в
Верховную Раду представление о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава
Я. ДУБНЕВИЧ
Дубневича.
"17 октября 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в
Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной
ответственности народного депутата Украины девятого созыва", - сообщает пресс-служба
ГПУ. Фамилии нардепа в ГПУ не называют, однако именно компании братьев Дубневичей и
должностные лица "Укрзализныци" фигурируют в расследованиях НАБУ. В деле совпадает
сумма ущерба - 93 млн 277 тыс грн. В ведомстве отмечают, что НАБУ собрало достаточно
доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение,
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Будучи народным депутатом 8 созыва и, будучи главой комитета ВР по вопросам
транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности
его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на
учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем
стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных
рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.
Указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке
стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр
обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця". Следствие считает, что средства нардеп
получил с помощью контролируемых юрлиц через согласованное завышение цены.
Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 г.,
попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы
"За майбутнє". В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой
комитета Рады по вопросам транспорта. Ранее, 21 февраля 2019 детективы НАБУ в
аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого заместителя
руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда
Пушкаренко по подозрению в хищении средств.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
НАБУ вручило подозрение
Гладковскому
18.10.2019

Бывшему первому заместителю секретаря Совета
национальной безопасности и обороны Украины Олегу
Гладковскому вручили подозрение в пятницу, 18 октября. Об
О. ГЛАДКОВСКИЙ
этом в комментарии РБК-Украина сообщает пресс-служба НАБУ.
Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и
недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 и
ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что Гладковский использовал
предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью
получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным
владельцем, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс». В частности,
следствие считает, что бывший первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение
в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых
автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у
дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», входящей в состав ПАО
«Автомобильная компания» Богдан Моторс«. В результате таких действий государству
нанесен более 10,62 млн гривен убытков. Кроме того, детективы НАБУ установили, что
бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду
элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь
идет о доходах в размере 54 тыс. долларов (за 2016), 63 тыс. долларов (за 2017) и 47,5 тыс.
долларов (за 2018). «Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры
пресечения», — говорится в сообщении. Напомним, вчера Гладковский пытался вылететь
из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем на
место приехали сотрудники Национального антикоррупционного бюро и задержали его.
Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении
служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
НАДРА & ЗЕМЛЯ
 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Ліси, незареєстровані землі, природно-заповідний фонд, –
Держгеокадастр почав вносити дані до реєстру
17.10.209

Прем’єр провів нараду за результатами роботи Держгеокадастру. У
стислі терміни на кадастрову карту нанесли нові інформаційні шари –
«Незареєстровані землі», «Ліси», «Природно-заповідний фонд».
Також, представлено законопроект «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних», який передбачає безкоштовний доступ до інформації за принципом open data.
Більше того, створять «єдине вікно» для управління природними ресурсами, економії
бюджетних коштів та розвитку територій. Це дозволить посилити громадський контроль
за діяльністю держави та збільшить довіру громадян до влади. За підрахунками, Національна інфраструктура просторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП в межах
0,2-0,6%. «Ми лише розпочали наводити лад у всіх кадастрах, більшість яких створюємо
фактично «з нуля». Відкритий Державний земельний кадастр має запрацювати вже
найближчим часом, а дані з нових інформаційних шарів повинні охопити всю територію
України. Тож активно працюємо далі», - наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, єдина
система державних кадастрів дозволить ефективно управляти природними ресурсами,
зокрема припинити дублювання функцій різних відомств. Насамкінець Глава Уряду
доручив фахівцям розробити ортофотоплани та цифрову топографічну карту України.
Відзначимо, в Держгеокадастрі 9 жовтня 2019 року відбулася нарада під головуванням
заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Олександра Краснолуцького. У нараді взяли участь представники асоціацій у сфері
землеустрою, топографо-геодезичної діяльності. Основним завданням заходу було
узгодження єдиного бачення здійснення масштабного процесу інвентаризації земель
державної власності на території областей України з метою підвищення рівня прозорості
роботи у сфері земельних відносин. Учасники обговорили процес інвентаризації земель,
зокрема, аспекти формування лотів під час тендерів (територія району, області, двох
областей, перелік об’єктів тощо), спроможність виконання землевпорядними організаціями
таких робіт. Також було розглянуто питання забезпечення доступу виконавців робіт із
землеустрою до всіх необхідних вихідних даних, алгоритми здійснення контролю якості
виконання робіт, питання стосовно формату вихідних даних. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ДТЕК розпочав співпрацю з національною
енергетичною компанією Хорватії
11.10.2019

Компанія ДТЕК та хорватська національна енергетична компанія HEP
d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) 10 жовтня підписали Меморандум про
взаєморозуміння та ділову співпрацю.
Підписи під документом поставили Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко та Голова
Правління HEP d.d. Фране Барбарич. У церемонії підписання взяли участь Прем`єр-міністр
Республіки Хорватія Андрей Пленкович та Тимчасовий повірений у справах України у
Республіці Хорватія Сергій Горопаха. Меморандум передбачає можливості в сфері торгівлі
енергетичними ресурсами, реалізації спільних проєктів на закордонних ринках, в тому
числі, інвестиції в енергетичні активи. Першим кроком в межах співробітництва ДТЕК з HEP
d.d. планується тестова поставка електроенергії дочірньою компанією ДТЕК Hungary Power
Trade хорватській компанії обсягом до 2,5 тис. МВт-г в жовтні цього року. Наступного року
обсяг торгівлі може сягнути до 1,3 млн МВт-г. «Вихід на закордонні ринки, міжнародне
партнерство – один з векторів довгострокової стратегії ДТЕК. Сьогодні ми вже
співпрацюємо з понад 20 європейськими компаніями в галузі трейдінгу енергоресурсами,
що підтверджує статус ДТЕК як надійного міжнародного партнера. Підписання
меморандуму про співробітництво з компанією HEP d.d., лідером енергетики Хорватії, це
черговий крок в розширенні нашої присутності на європейських енергетичних ринках. Ми
розглядаємо це як ще один етап зближення української та європейської енергосистем, що є
запорукою зміцнення енергетичної безпеки України», – зазначив Максим Тімченко. «Ми
очікуємо, що наша співпраця сприятиме зростанню і досягненню кращих бізнесрезультатів. Наше партнерство також забезпечить вагомий внесок у досягнення
стратегічних цілей Хорватії, таких як диверсифікація джерел енергозабезпечення та
зміцнення енергетичної безпеки і стабільності Хорватії. У сфері відновлюваної енергетики і
ДТЕК, і HEP d. d. вже досягли значного прогресу за останні кілька років. У розвитку
«зеленої» енергетики ми бачимо великі можливості для інтенсивної співпраці», – сказав
Фране Барбарич. Під час зустрічі Андрей Пленкович і Максим Тімченко обговорили
питання взаємодії Хорватії та України в галузі енергетики, зокрема, об’єднання зусиль
навколо інтеграції енергетичних ринків та залучення інвестицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ



ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП «Госуглепостав» осталось
без руководителя
06.10.2019

Гендиректор ГП «Госуглепостав» (Держвуглепостач) Виталий
Фомин подал в отставку. Об этом редакции 368.media узнала из
декларации чиновника. Об этом пишет 368.media
Декларацию Фомин подал за период с 1 июля по 9 сентября 2019 года. Кроме того, в
июле чиновник подал декларацию как кандидата на пост гендиректор ГП «Национальная
угольная компания». И.о. руководителя данной структуры в июле назначен Владимир
Иваровский. Ранее он занимал пост начальника отдела материально-технических поставок
ПАО «Центрэнерго». В настоящее время врио директора ГП «Госуглепостав» является Юлия
Кочаток. Она является начальником отдела аналитической работы управления
коммерческой деятельности госпредприятия.
Причины увольнения Фомина пока
неизвестны. Возможно, они связаны с резкой критикой нового менеджмента
«Центрэнерго», назначенным по согласованию с Игорем Коломойским.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
На Харківщині СБУ запобігла нанесенню
шкоди екології регіону
11.10.2019

В Ізюмському районі Харківської області Служба безпеки України
викрила виробництво деревного вугілля, діяльність якого могла б завдати
шкоди екології регіону. Про це повідомляє СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцевий підприємець організував
тіньовий бізнес з нелегального виготовлення деревного вугілля. Для сировини зловмисник
використовував деревину, заготовлену під час незаконних рубок лісу. Переробка
здійснювалася у саморобних печах, які не мали необхідних захисних систем. За висновками
профільних експертів діяльність підприємства призводила до викидів у повітря великої
кількості чадного газу, сажі та інших шкідливих речовин. Правоохоронці також
задокументували, що комерсант використовував працю найманих робітників без
офіційного оформлення для ухилення від сплати податків. Операція з блокування
злочинної діяльності відбувалася спільно з Національною поліцією та Державною
екологічною інспекцією України.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами СБУ
Мінекоенерго проводить аудит
державних шахт
18.10.2019

Міністерство енергетики та захисту довкілля проводить аудит
державних шахт для пошуку шляхів боротьби із збитковістю вугільної
галузі. Про це повідомив перший замміністр енергетики.
Серед запитань до міністерства прозвучали питання про невиплату шахтарям
заробітної плати в Донецькій та Волинській областях, та недостатність 1 млрд гривень,
запланованого Кабміном, для погашення заборгованості. «На разі Міністерство проводить
аудит шахт. За останні п’ять років вони не були дуже гарними для вугільної галузі.
Розповідати вам як там все занедбано, що все покрали, що могли покрасти, що вугілля не
дуже гарної якості, і що воно не дуже ринкове..» , – відповів на питання замміністр Віталій
Шубін в ході «Години запитань» до уряду. Шубін додав, що доцільність підтримки
державної вугільної галузі під питанням. На разі більше 20 шахт збиткові в Україні, а
вартість видобутку тонни вугілля « фінансується шахтарями». На запитання про наявність
розрахунків роботи діючих шахт, замміністр відповів, що в Україні є 10 шахт, які мають
перспективи розвитку вугілля. Шубін додав,що зараз питання стоїть в пошуці шляхів
зробити вугільну галузь безбитковою, оскільки останні 10 років вона продовжує такою
залишатися. Відзначимо, 12 жовтня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України схвалив
зміни до Державного бюджету на 2019 рік, якими виділив 1 млрд гривень на виплату
заробітної плати шахтарям. Схвалені Урядом зміни будуть невідкладно передані на
розгляд Верховної Ради з проханням якомога швидше їх розглянути і підтримати.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.ua

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

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

Более 2 млрд. евро инвестиций привлекла
украинская «зеленая» энергетика

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива на фінішній прямій
16.10.2019

Будівельна готовність об’єктів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з українських АЕС становить 92-96%. Про
це повідомив президент НАЕК «Енергоатом».
Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський під час чергового виїзного
засідання міжвідомчої робочої групи та оперативного штабу проекту «Будівництва
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України»,
яке відбулось 15 жовтня у місті Чорнобиль наголосив, що всі роботи на майданчику
будівництва відбуваються відповідно до складеного та затвердженого Компанією графіка:
«Звичайно є проблемні питання, деякі з них пов’язані з фінансуванням, але попри все ми
вже практично вийшли на фінішну пряму будівництва Централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива. Сьогодні вже триває активна робота щодо постачання і
закупівлі технологічного обладнання для ЦСВЯП», - зауважив президент Енергоатома. У
заході, зокрема, взяли участь директор департаменту ядерної енергетики та атомнопромислового комплексу Міністерства енергетики та захисту довкілля України Олег
Коріков, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко,
представники Державного агентства України з управління зоною відчуження, районних
адміністрацій, керівники проектних та будівельних організацій, задіяних у проекті, а також
керівники профільних підрозділів Енергоатома. Під час наради генеральний директор
відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» Юрій Шейко також поінформував, що
станом на 11 жовтня 2019 р. згідно контракту з Holtec International в рамках першого етапу
постачань Енергоатом вже отримав 89 одиниць устаткування з 110 запланованих. За
другим етапом контракту компанія Holtec International розпочала виготовлення 20
контейнерів HI-STОRМ, 14 контейнерів МЦК-31, 6 контейнерів МЦК-85, 3 контейнери HISTАR, а також трьох залізничних платформ для перевезення контейнерів HI-STАR. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
ЮУАЕС ввела в дослідну експлуатацію модифіковану машину
перевантажувальну енергоблока №1
18.10.2019

Під час виконання планово-попереджувального ремонту (ППР) 2019
року на цьому блоці було проведено заміну апаратно-програмного
комплексу (АПК) системи керування МП.
В результаті завантаження активної зони першого «мільйонника» паливними
збірками та відвантаження відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з басейну витримки
було виконано вже за допомогою оновленої МП. Модифікацію реалізовано в рамках
виконання програми впровадження технології Нolteс для зберігання ВЯП трьох українських
АЕС у централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. АПК - це елементна
частина системи керування машини перевантажувальної. Його виготовлено виробником
системи управління МП угорською фірмою «EVIG Engineering Co.Ltd». Під час заміни старого
обладнання на нове, зокрема, оновлено пульт керування оператора машини
перевантажувальної з впровадженням сучасних цифрових інтерфейсів, замінено стійку
реєстрації параметрів МП. Виконано також оновлення спеціалізованого програмного
забезпечення, що відповідає за безпеку виконання операцій з ядерним паливом. «На
сьогодні технічне рішення на введення в дослідну експлуатацію модифікованої машини
перевантажувальної на блоці №1 погоджено з Держатомрегулювання, - повідомив
начальник дільниці перетворювальної техніки та вимірювань електроцеху ВП ЮУАЕС
Володимир Чумак. - Для підтвердження здатності оновленої машини працювати відповідно
до вимог, норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки, дослідна експлуатація передбачає
випробування обладнання в реальних умовах з реальними перевантажуваними об'єктами.
Завершиться цей період у 2020 році виконанням усіх операцій, пов'язаних з транспортнотехнологічними операціями палива. Лише після цього міжвідомча комісія підсумує
результати проведеної нами роботи». За словами В.Чумака, філософія, яку закладено
розробником у алгоритми керування машиною перевантажувальною, полягає в двох
нюансах. Перший - унеможливити всі нерегламентні дії персоналу АЕС у процесі
експлуатації МП, другий - виконання повного циклу транспортно-технологічних операцій з
усіма перевантажуваними об’єктами в автоматичному режимі роботи МП. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Южно-Української АЕС

07.10.2019

За 9 месяцев 2019 года в Украине было введено более 2,5 тыс. МВт
новых мощностей «чистой» электроэнергетики. Об этом сообщает служба
новостей портала inventure.com.ua
Как написал на своей странице в Facebook председатель Госэнергоэффективности
Сергей Савчук, за этот период установлены следующие новые объекты: более 2000 МВт –
СЭС; почти 400 МВт – ВЭС; около 120 МВт – СЭС домохозяйств (за 6 месяцев) 24 МВт –
биогазовые установки; 13 МВт – объекты малой гидроэнергетики и 4 МВт – объекты на
биомассе. Сергей Савчук отметил, что благодаря указанным новым объектам общая
мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с
около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 1
октября. Глава Госэнергоэффективности считает, что такие быстрые темпы ввода
объектов, которые генерируют «чистую» электроэнергию, позволят выполнить
международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по
возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Турки построят под Овидиополем ветряную
электростанцию за 100 млн евро
08.10.2019

Меморандум о сотрудничестве между Одесским облсоветом, ООО
«Овид Норс» и турецкой компанией «Гюриш Холдинг Аноним Ширкети» был
подписан 8 октября. Об этом пишет timer-odessa.net
Компания готовит документы для проекта строительства ВЭС на территории
Овидиопольского сельсовета одноимённого района. Планируется, что ВЭС будет суммарной
мощностью около 66 МВт, а сумма инвестиций составит около 100 млн евро. И. о. главы
ООГА Светлана Шаталова во время подписания меморандума отметила, что делает это с
большим удовольствием и надеется, что в дальнейшем совместно с турецкими коллегами
будет реализовано ещё много проектов, которые дадут безопасную и экологическую
энергию. «Благодарю администрацию за большую поддержку. Мы уже построили и
успешно запустили в работу первую станцию. Она очень надёжная и экологичная. Поэтому
я очень рад, что мы сможем построить ещё одну в Овидиопольском районе», — заявил
представитель турецкой компании Илхан Йылмаз. Он добавил, что на территории Украины
это будет уже третий объект холдинга. Две недели назад состоялось открытие первой
построенной компанией ВЭС в Овидиопольском районе. Она является мощнейшей в
области (общая установленная мощность — 32МВт.) Район был выбран не случайно, на
протяжении четырёх лет там проводились замеры силы и скорости ветра, которые
оказались наиболее подходящими для работы ВЭС.
Читать полностью >>>
По материалам timer-odessa.net
В Украине построили новый биогазовый комплекс
с уникальным набором оборудования
14.10.2019

Zorg Biogas завершил строительство еще одного биогазового
комплекса для сахарного завода в Украине. Выход на 100% мощности
запланирован через 5 месяцев.
Особенностью биогазового комплекса являются вертикальные металлические
реакторы с центральной мешалкой, которые обеспечивают лучший тепло- и массообмен.
Построена биогазовая станция отличается от всех существующих набором оборудования.
«Это единственная станция в Украине с загрузчиком твердого сырья (хвостиков свеклы) с
камнеуловитель, двойной фильтрацией биогаза, особыми экономными теплообменниками,
современной лабораторией», — указывается в сообщении. Помимо этого, отметили в прессслужбе, все реализуемые до этого проекты генерировали напряжение 0.4 kV. Подача в сеть
энергии осуществлялась через трансформаторы 0,4/10. Генераторы же в этом проекте
рассчитаны на выдачу энергии сразу по 10 kV, без потерь на трансформацию. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ЕБРР готовит новую программу
по ВИЭ в Украине

 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.10.2019

В Укргідроенерго відбулась презентація з питань
аналізу ринків електроенергії у Європі
16.10.2019

До ПрАТ «Укргідроенерго» завітали представники компанії «Аrgus»,
що спеціалізується на аналізі ринків (зокрема газу, електроенергії) та
ціноутворення для учасників цих ринків.
На зустрічі було презентовано можливості компанії «Аrgus» щодо висвітлення
особливостей функціонування ринку електричної енергії Європи та України, формування
статистичної інформації та аналітичних звітів щодо роботи учасників ринків
електроенергії. Під час зустрічі в апараті управління Укргідроенерго представники
компанії «Аrgus» ознайомили українських фахівців із особливостями підходів до аналізу
ринків електроенергії та формування аналітичної інформації щодо цінових показників на
цих ринках. «Argus всебічно висвітлює ринок електричної енергії: від цін на світовому
ринку до аналітичних оглядів і даних про фундаментальні ринкові фактори», - зауважила
представниця Аrgus Елеонора Грін. Вона розповіла про основні підходи при оцінці ринку
електроенергії і визначення індикативних цін для учасників ринку на прикладі угорського
ринку електричної енергії. «Учасники галузі довіряють котируванням цін на енергоносії,
що видають наші аналітики. Компанії по всьому світу використовують дані Argus для
аналізу та управління ризиками при укладанні угод на спотовому ринку і за
довгостроковими контрактами, а також для стратегічного планування», - зауважив під час
презентації віце-президент компанії «Аrgus» Метью Монтевердею. У ході зустрічі
гідроенергетики ставили чимало питань, зокрема і щодо оцінки нового ринку
електроенергії в Україні та ціноутворення на ньому. Фахівці Укргідроенерго відзначили, що
зустріч була корисною з точки зору ознайомлення з європейською практикою формування
індикативних цін на ринку електроенергії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПрАТ «Укргідроенерго»
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает
возможность предоставления Украине новой программы финансирования
поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Это будет новая программа. Мы надеемся, что там будет более длительная
поддержка (последняя программа покрывала два года). Надеемся также, что под аукционы
мы выделим большие объемы средств, хотя это будет зависеть от того, как украинская
сторона определит квоты (поддержки для различных видов ВИЭ) в рамках аукционов», –
сказала старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина после
«круглого стола» «Новые вызовы для украинской возобновляемой энергетики в случае
изменений условий государственной поддержки» в Киеве. Еремина также отметила, что в
настоящее время ЕБРР уже выдел грантовое финансирование на предоставление
украинской стороне консультантов, которые будут содействовать Министерству
энергетики и защиты окружающей среды и другим вовлеченным ведомствам в подготовке
к внедрению новой системы поддержки ВИЭ. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Катарський бізнес вивчає перспективи «чистої»
енергетики та енергоефективності
17.10.2019

Голова Держенергоефективності зустрівся із представниками
компанії «Nebras Power» і обговорив інвестпотенціал «чистої» енергетики,
енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні.
Як відомо, Катар має потужну газову та нафтову промисловість. Водночас,
відповідно до «Qatar National Vision 2030» ця країна тримає курс на диверсифікацію
економіки та сталий розвиток. За словами представників компанії, «Nebras Power»
спеціалізується на проектах виробництва енергії, у т.ч. із відновлюваних джерел, по всьому
світу. Так, за останні 5 років компанія запровадила енергетичні проекти загальною
потужністю близько 4,8 ГВт у таких країнах, як Нідерланди, Йорданія, Індонезія та інші. У
свою чергу, Голова Держенергоефективності Сергій Савчук представив здобутки та
законодавчу базу України у «чистій» енергетиці та енергоефективності. Особливу увагу
сторони звернули на перспективи розвитку сфери виробництва рідкого біопалива, біогазу,
а також енергії із сміття. Також Сергій Савчук ознайомив представників компанії із
Інвестиційною інтерактивною картою України «UAMAP». …
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

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

 ТЕС & ТЕЦ

Россия пообещала развивать добычу газа
на шельфе оккупированного Крыма

Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в
собственность государства
16.10.2019

Кабинет министров отменил решение о передаче Калушской ТЭЦ из
государственной собственности в собственность территориальной громады
Калуша. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кабмин отменил свое решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной
собственности в собственность территориальной громады Калуша", — написал на своей
странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко. Летом 2016 года Минэнерго,
возглавляемое Игорем Насаликом, который дважды был мэром города Калуша, вывело
Калушскую ТЭЦ из состава ГП "Укринтерэнерго", после чего создал новое госпредприятие
"Калушская ТЭЦ — Нова", сообщает "Интерфакс-Украина". Решение о Калушской ТЭЦ из
государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша
приняло 22 мая предыдущее правительство при премьере Владимире Гройсмане. В конце
сентября народный депутат Андрей Герус сообщил, что Комиссия в сфере рассмотрения
жалоб по государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины отменила
решение о выводе Калушской теплоцентрали из государственной в коммунальную
собственность. Проектная установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ — 200
МВт, тепловая — 590 Гкал/ч. Станция входит в "Энергоостров Бурштынской ТЭС", который
работает в параллельном режиме с объединенной энергосистемой Европы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Суд разблокировал приватизацию
Центрэнерго
16.10.2019

Северный апелляционный хозяйственный суд разблокировал
приватизацию государственной компании Центрэнерго. Об этом сообщил в
Facebook председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"Решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена точка в деле
о банкротстве Центрэнерго. Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов Центрэнерго
на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве данного
акционерного общества, принятое по ходатайству Фонда государственного имущества", написал он. Решение суд вступает в силу с момента оглашения, и поскольку дело закрыто,
предприятие выходит на приватизацию, добавил он. Отметим, за июль-сентябрь ПАО
“Центрэнерго” увеличило месячную выработку электроэнергии на 31% с 821 млн кВт-ч в
июле до 1076 млн кВт-ч в сентябре. В октябре запланирована выработка на уровне 1400
млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре. Такое
увеличение производства компании улучшает конкуренцию на рынке, уменьшает
потенциальный дефицит и обеспечивает страну своим производством электроэнергии.
Рыночная доля ПАО “Центрэнерго” среди компаний тепловой генерации составляет менее
20%. “Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита на “рынке на сутки вперед”
компания приняла решение, что начиная с ноября 90% своей электроэнергии будет
продавать на “рынке на сутки вперед”. Таким образом, … по двусторонним контрактам
компанией будет продаваться не более 10% электроэнергии, которая будет произведена в
ноябре”, – сообщили в пресс-службе. В энергокомпании отмечают, что в сентябре на “рынке
на сутки вперед” дефицит возникал почти во все часы суток, а в некоторые часы
потребители могли купить лишь 30-40% электроэнергии от своих потребностей, что
приводило к нестабильности и ценовому росту.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" виграло
судовий спір з НКРЕКП на 670 млн грн
09.10.2019

Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ «Луганське
енергетичне об`єднання» в справі №640/6040/19 та зобов’язав НКРЕКП
врахувати позивачу суми дотаційних сертифікатів.
Мова йде про суму в розмірі 668,6 млн грн при розрахунку оптової ринкової ціни на
електроенергію згідно з установленим законодавством порядком для компенсації втрат від
постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на
території проведення антитерористичної операції, за період листопад - грудень 2014 р. та
січень - березень 2015 р. Суму коштів недоотриманої компенсації втрат від постачання
електричної енергії пільговим категоріям споживачів за періоди листопад - грудень 2014 р.
та січень - березень 2015 року у розмірі 668 566 680, 00 грн. компенсувати ТОВ «Луганське
енергетичне об`єднання» шляхом зарахування (спрямування) зазначеної суми на
погашення розстроченої заборгованості ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» згідно з
графіками погашення заборгованості за ухвалою Господарського суду Харківської області
від 10.05.2017 року (з урахуванням ухвали Господарського суду Харківської області від
29.05.2018 року) у справі №922/1344/15 та за ухвалою Господарського суду Луганської
області від 19.09.2016 року у справі №913/282/16 (з урахуванням постанови Донецького
апеляційного господарського суду від 18.10.2016 року)…
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ДТЕК Київські електромережі оновив одну з найбільших
підстанцій в Солом’янському р-ні Києва
12.10.2019

Київські енергетики завершили ремонтні роботи на підстанції 35/10
кВ «Строїтєльна». В результаті клієнти столичних масивів Відрадний та
Караваєві дачі отримали надійне джерело живлення.
Капітальний ремонт на цій підстанції завершив цьогорічний цикл підготовчих
ремонтів до осінньо-зимового періоду, в рамках якого ДТЕК Київські електромережі вже
провів більше 1,5 тисячі відновлювальних робіт. Майже 2 мільйони гривень вклав ДТЕК
Київські електромережі в капітальний ремонт ПС «Строїтєльна». За ці кошти мешканці
Солом’янського району столиці отримали оновлену підстанцію, що надійно живитиме оселі
десятків тисяч киян та важливі промислові й соціальні об’єкти Києва. «ДТЕК модернізує
традиційну енергетику і робить її більш ефективною. Капітальний ремонт підстанції
«Строїтєльна» став додатковим елементом надійності електропостачання для мешканців
44 багатоповерхових будинків, 2 шкіл та 4 дитячих садочків. Проведені роботи забезпечили
стабільне та безперебійне енергопостачання більше 30 підприємств й установ
Солом’янського району Києва», - зазначив Маріс Куніцкіс, генеральний директор ДТЕК
Київські електромережі. Під час капітального ремонту на підстанції ДТЕК Київські
електромережі повністю оновив два трансформатори. Вони були демонтовані з місця свого
постійного перебування. Кожен такий важить майже 28 тонн. Їх повністю оглянули та
продіагностували. Регенерували трансформаторне масло. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК Київські електромережі
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07.10.2019

Россия будет развивать добычу газа на шельфе оккупированного
Крыма. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время
общения со студентами на "Российской энергетической неделе".
Он отметил, что "в последнее несколько лет по объективным причинам бурение и
добыча газа на шельфе Крыма снизились. В результате добыча газа в регионе достигает
примерно 1 млрд м³ при потреблении Крымом 2,5 млрд м³". "Мы будем развивать добычу,
будем со стороны министерства энергетики оказывать этому необходимую поддержку", сказал он. Для этого разработана программа долгосрочного развития "Черноморнефтегаза". Газ с шельфа Украины будет направляться на газификацию региона, добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
Суд зберіг штраф АМКУ фірмі Буткевича, яка розіграла аукціон
Держгеонадр і залишилася з родовищем
07.10.2019

Касаційний госпсуд ВСУ відмовив в позові ТОВ «Укргаздоб» про
скасування штрафу АМКУ за антиконкуретні дії під час аукціону з купівлі
спецдозволу на користування родовищем нафти та газу в Харківській обл.
Таку постанову суд прийняв 26 вересня. З матеріалів справи відомо, що в Березні
2016 року Державна служба геології та надр провела аукціони з продажу спецдозволів на
користування надрами. В результаті торгів «Укргаздоб» отримало 20-річний дозвіл на
вивчення з подальшою промисловою розробкою Південно-Кисівської площі на Харківщині,
де можна видобувати нафту та газ. Єдиним конкурентом на цьому аукціоні «Укргаздоб»
було ТОВ «Нафтогазенергопром». Після цього фірма, яку не допустили до аукціону – ТОВ
«Ютекснафтогаз», звернулася до АМКУ з проханням розслідувати можливу змову учасників
під час торгів. В результаті розслідування АМКУ встановив, що фірми змовилися і розіграли
між собою торги Держгенонадр, спотворивши їх результат. Було встановлено, що фірми,
фігуранти справи, пов’язані з ТОВ «Нафтогазенергопром» та ТОВ «Єдина нафтогазова
компанія» і надавали один одному поворотну фінансову допомогу. Також під час аукціону
фірми-конкуренти не торгувалися, була встановлена спільна підготовка пропозицій та
супровідної документації. Також журналісти надали свідчення, що представники
«Укргаздоб»
та «Нафтогазенергопром» спілкувалися між собою, а невдовзі після
отримання фірмами спецдозволів («Нафтогазенергопром» переміг в іншому аукціоні),
обидві вони одночасно змінили своїх засновників на одних і тих самих людей. В результаті
АМКУ оштрафував «Укргаздоб» на 27 тис грн., а «Нафтогазенергопром» на 81 тис грн. Не
погоджуючись з цим рішення, «Укргаздоб» звернувся до суду з позовним скасувати рішення
АМКУ. Фірма заявила, що помилковим було твердження про пов’язаність учасників
аукціону через треті фірми, які не брали участі в торгах. Також стверджувалось, що не може
бути прикладом пов’язаності факт одночасної зміни власників обох фірм, бо це відбулося
через декілька місяців після проведення аукціону. Також фірма спростовувала інші факти,
які вплинули на рішення АМКУ. В свою чергу Верховий суд підтвердив висновки попередніх
інстанцій, які відмовилися задовольнити позов «Укргаздоб», та не знайшов в цих рішеннях
упередженості. Таким чином, були підтверджені факти АМКУ про змову «Укргаздоб» з
«Нафтогазенергопром» під час аукціону Держгеонадр. На момент проведення аукціону
«Укргаздоб» існувала лише півтора місяці, її власники, як і власники конкурента на торгах,
були зовсім не відомі на паливно-енергетичному ринку люди. Після отримання фірмою
спецдозволу на користування родовищем, новими власниками стали Роман Дружбін та
його бізнес-партнери з оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В 2018 році
бенеціфіаром став співвласник мережі магазинів АТБ Геннадій Буткевич, але керівником
фірми залишився Віталій Алдошин. З судового реєстру відомо, що ТОВ «Ютекснафтогаз»,
яке подало заяву до АМКУ, також намагалося відсудити видачу спецдозволів «Укргазбуд»
та «Нафтогазоенергопром». Але в 2017 році справу програло. ЗМІ відносили
«Ютекснафтогаз» до орбіти екс-міністра Миколи Злочевського. На даний державний реєстр
вказує дійсними спецдозвіл «Укргазбуд» на розробку Південно-Кисівської площі, а також є
дійсним спецдозвіл «Нафтогазоенергопром» на користування Мурафинською площею,
власником фірми також є Геннадій Буткевич. Судовий реєстр не містить інформації про
кримінальну справу щод посадовців Держгеонадр, які проігнорували факти змови на
аукціоні з продажу спецдозволів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Кабмин опубликовал постановление об отмене
конкурса на участок "Дельфин"
08.10.2019

Кабинет министров Украины опубликовал постановление №864 об
отмене конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов,
которые будут добываться в пределах участка "Дельфин".
Постановление №864 от 11 сентября признает утратившим силу постановление
предыдущего Кабинета министров Владимира Гройсмана от 6 марта этого года №271 о
проведении конкурса по участку "Дельфин". Конкурс отменен "в связи с несоответствием
процедуры проведения конкурса практике Европейского Союза". Как писал БизнесЦензор,
компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на
основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на
шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет. Заявки на
участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская
Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка
"Дельфин"
по
СРП,
подконтрольное
Государственной
нефтяной
компанией
Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из
крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння". Премьерминистр Владимир Гройсман ранее заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного
моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков
мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс. Trident была учреждена в
марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям
(special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой
площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн.
Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение
энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину. Компания Frontera Resources 1
августа оспорила в Окружном административном суде результаты конкурса на заключение
соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородного участка "Дельфин"
на шельфе Черного моря. Ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на
разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья
Пономарев заявил о планах оспорить в суде возможное решение Кабинета министров по
объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Burisma Group забурила очередную скважину на Ракитнянском
газоконденсатном месторождении
08.10.2019

Международная энергетическая группа Burisma Group начала
бурение очередной наклонно-направленной скважины №9-бис проектной
глубиной 3800 м на Ракитнянском месторождении в Харьковской области.
«За месяц мы уже пробурили 3000 м и ожидаем выйти на запланированную глубину
осенью. Бурение осуществляется установкой производства «Гарднер ДенверХарнишфрегер» (США). Данный станок обеспечивает безопасное и эффективное бурение
скважин под необходимым наклоном», – говорит директор Совета директоров Burisma
Group Карина Злочевская. По словам Карины Злочевской, в прошлом году компания
провела дополнительные тематические сейсморазведочные работы, интерпретация
результатов которых позволила заложить в том числе и данную скважину. Также в 2019 г.
были завершены полевые сейсморазведочные работы 3D, обработка и интерпретация
которых передана в научный центр. Напомним, Burisma Group начала опоискование
бурением одной из многих нововыявленных перспективных структур в пределах
Деркачевско-Войтеновского специального разрешения. На основании полученных
результатов сейсморазведочных работ 3D компания заложила скважину №3 проектной
глубиной 4800 м, которую планирует пробурить за три месяца.
Читать полностью >>>
По материалам Burisma Group
JKX Коломойского и Хомутынника увеличила
среднесуточную добычу на 19%
09.10.2019

Компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и РФ за 9 мес. 2019 года
вышла на среднесуточную добычу в 10,668 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента (boepd), что на 19% превышает средний показатель 9 мес. т.г.
Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже, в Украине в январесентябре-2019 добыча выросла на 51% к январю-сентябрю-2018 – до 5,535 тыс. boepd, в
том числе газа – на 55%, до 765 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 33%, до 1,033
тыс. boepd. В то же время средняя цена газа за указанный период 2019 года в Украине
снизилась на 21% к аналогичному периоду 2018 года – до $226 за 1 тыс. куб. м, нефти – на
15%, до $61 за баррель. Компания уточнила, что в третьем квартале этого года по
сравнению со вторым среднесуточная добыча возросла на 13% – до 11,719 тыс. boepd, в том
числе в Украине – на 16%, до 6,217 тыс. boepd. В частности, рост добычи газа в Украине
составил 14% – до 842 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – 26%, до 1,26 тыс. boepd.
"Это самый высокий уровень добычи нефти за квартал и с начала года за период с 2013
года", – отмечается в сообщении. Увеличение добычи нефти в третьем квартале 2019 года
является результатом двух недавно пробуренных новых скважин: NN81 и IG142, уточняет
JKX. Одновременно в третьем квартале продолжилось снижение цены газа – в среднем до
$175 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $215 за 1 тыс. куб. м во втором квартале и $269 за 1
тыс. куб. м - в первом. JKX указывает, что ее свободные денежные средства на конец
сентября этого года составляли $9,5 млн (кварталом ранее – $10,7 млн). Помимо этого у
компании были запасы нефти и газа на сумму около $11,5 млн ($8 млн): 54 млн куб. м газа и
25 тыс. баррелей нефти. Компания сообщила, что в настоящее время в Украине работают
две буровые установки. Один из них бурит скважину WM4 на Западно-Машевской площади,
а вторая, более крупная, занимается бурением бокового ствола скважины R101 - первого
бокового ствола, пробуренного ПГНК для нацеливания на Визейские ярус на севере
Руденковского месторождения. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей
углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта этого года
были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade
Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%,
Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%. Принадлежащая JKX "Полтавская
газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из
крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компания Коломойского отобрала у ДТЭК право
на разработку газового участка
10.10.2019

Компания «Укрнафтобуриння» добилась отмены правительственного
решения о признании ДТЭК Рината Ахметова победителем СРП-конкурса на
разработку Зинковского участка (Одесская и Полтавская обл.).
Соответствующие решение суда от 26 сентября по иску "Укрнефтебурение" к
Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к
межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения СРП обнародовано
в Едином государственном реестре судебных решений 7 октября. "Признать
противоправным и отменить абзац 3 Распоряжения КМУ от 5 июля 2019 года № 507-р "Об
определении победителей конкурсов на подписание соглашений о разделе продукции", а
именно абзац об определении "Ойл енд газ оверсиз трейдинг Би Ви" и ООО
"Нефтогазэксплуатация" – победителями конкурса на подписание соглашения о разделе
углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Зинковский", – отмечено в
тексте решения суда. В своем иске УНБ просило суд признать противоправной норму
постановления правительства №1183 (от 18 декабря 2018 года, об объявлении конкурса на
Зинковский участок), согласно которой специально созданная для участия в конкурсе
компания должна предоставить информацию об опыте, технических и финансовых
возможностях юрлица, который является ее основателем. По мнению истца, такая норма
противоречит закону "О соглашениях о разделе продукции" (ст.7). "Истец считает, что
обжалуемая формулировка противоправно позволяет принять участие в конкурсе
новосозданному лицу, который не имеет опыта работы в отрасли использования недр, что
противоречит закону "Об СРП" по части обязательного наличия опыта", – отмечено в
тексте. По мнению УНБ, среди других критериев межведкомиссия должна была учитывать
опыт самого участника конкурса, а не его основателя. Суд в ходе рассмотрения дела
признал противоправность данной нормы и пришел к выводу об удовлетворении исковых
требований в полном объеме. В частности, суд признал противоправным положение о
предоставлении информации о юрлице-основателе участника конкурса, положение об
определении Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация" победителями
конкурса по Зинковскому участку, обязал межведкомиссию повторно рассмотреть
зарегистрированные заявки участников по нему, а Кабмин - повторно рассмотреть
предложения межведкомиссии. "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных
газодобывающих компаний в Украине. Согласно информации в системе раскрытия
НКЦБФР, ее крупнейшими акционерами являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%,
зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и
"Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%. Народный депутат
Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на
паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd. Как
сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке
углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по
организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28
мая получила 22 заявки. В начале июля Кабмин одобрил результаты конкурсов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ДТЭК Нефтегаз планирует выйти на 5 млрд куб м
газа добычи к 2025 году
10.10.2019

ДТЭК Нефтегаз планирует выйти на 5 млрд куб м газа добычи к 2025
году. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров на
конференции Ukrainian Gas Forum.
Игорь Щуров отметил, что компания будет продолжать реализацию программы
бурения глубоких скважин, но заявил, что смена фискального режима, а именно отмена
стимулирующей рентной ставки на бурение новых скважин, может поставить на паузу
любые проекты. «Мы понимаем причины желания отмены стимулирующей ренты, но
должны предупредить, что ожидаемые поступления в бюджет не смогут перекрыть потери
от недополученных объемов газа», - отметил Щуров. Он отметил потенциал Укргаздобычи
и важности частно-государственного партнерства. «По нашим оценкам, работая на
действующем фонде скважин УГД, возможно за 5 лет увеличить добычу компаниии до 25
млрд м³ газа. Компания обладаем огромным потенциалом», - добавил Щуров.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Укрнефтебурение за 9 месяцев нарастило
добычу газа на 42%
16.10.2019

В январе-сентябре 2019 года компания «Укрнефтебурение» нарастила
добычу природного газа до 543,2 млн м3, что на 42% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года (382,5 млн м3).
Объем добычи нефти и конденсата за 9 месяцев 2019 года увеличился на 26% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года (51,6 тыс. тонн) и составил 65,1 тыс. тонн.
Объем добычи за сентябрь 2019 года составил 61,0 млн м3 природного газа, 6,9 тыс. тонн
нефти и конденсата. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за сентябрь
2019 года составила 70,2 млн м3, добыча нефти и конденсата – 7,3 тыс. тонн. Напомним, за
период январь-сентябрь 2019 года «Укрнефтебурение» освоило три скважины: скважину №
32 с начальным суточным дебитом 140 тыс. м3 природного газа и 8 тонн газового
конденсата; скважину № 39 с начальным суточным дебитом 15 тыс. м3 природного газа и
70 тонн нефти; скважину №24 с начальным суточным дебитом 100 тыс. м3 природного газа
и 5 тонн газового конденсата. Укрнефтебурение — одна из крупнейших частных
нефтегазодобывающих компаний Украины. Аффилирована с олигархом Игорем
Коломойским и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником. Как сообщало "Новое
время", на форуме YES в Киеве бизнесмен Павел Фукс также подтвердил журналистам, что
является бизнес-партнером Коломойского в Укрнефтебурении.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Група Smart Energy почала буріння нової
свердловини в Полтавській обл.
17.10.2019

Британська компанія Regal Petroleum, що входить до групи Smart
Energy, почала буріння нової свердловини №54 на Свиридівському родовищі
в Полтавській області.
Проектна глибина свердловини становить 5 320 м. Завершити буріння планується
до кінця другого кварталу наступного року, а початок видобутку за умови подальших
успішних випробувань – в третьому кварталі 2020 року. «Ми продовжуємо застосовувати
найкращі технології буріння, кріплення та випробування свердловин. І на даному об’єкті
плануємо застосувати додаткові інновації. Це дозволить нам якісно розкрити продуктивні
горизонти та продовжити тенденцію нарощування загальних обсягів видобутку», –
зазначив технічний директор групи компаній Smart Energy Віктор Дудзич. Також, як
повідомлялося, Regal Petroleum отримала стабільний промисловий приплив природного газу
та газового конденсату на свердловині №119 Мехедівсько-Голотовщинського родовища в
Полтавській області, буріння якої було розпочато у лютому 2019 року. Regal Petroleum plc є
публічною британською компанією, акції якої котируються на Лондонській біржі AIM. В
Україні здійснює свою діяльність через Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн
Лімітед» в Полтавській області та ТОВ «Пром-Енерго Продукт» в Харківській області, які
володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до
складу групи Smart Energy. У свою чергу група Smart Energy входить в Смарт-Холдинг,
здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ
вуглеводнів. Нафтогазовий напрямок Smart Energy, окрім активів Regal Petroleum,
представлено газовидобувною компанією «Укргазвидобуток» (Харківська область).
Читати повністю >>>
За матеріалами Смарт-Холдингу
Укргазвидобування за 9 місяців 2019 року спрямувало до місцевих
бюджетів понад 926 млн грн рентних платежів
17.10.2019

АТ «Укргазвидобування» за січень-вересень 2019 року спрямувало до
місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток
вуглеводнів, 926,5 млн грн рентних платежів.
5% від рентних платежів за вересень 2019 року, а це близько 76 млн грн, надійде до
бюджетів різних рівнів 11 областей. Більша частина цих коштів сконцентрована у двох
газовидобувних областях: Харківській і Полтавській. Місцеві бюджети різних рівнів у
Харківській області отримають 37,2 млн грн, у Полтавській області – 33,5 млн грн, у
Львівській – 2,7 млн грн та у Дніпропетровській – 1,6 млн грн. Решту 1,3 млн грн рентних
платежів за вересень 2019 року було направлено до Івано-Франківської, Луганської,
Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей. Всього з початку
року місцеві бюджети різних рівнів отримають: Харківська обл. – 464 млн грн.; Полтавська
обл. – 390 млн грн.; Львівська обл. – 33,5 млн грн.; Дніпропетровська обл. – 21,9 млн грн.;
Інші – 17,1 млн грн.. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 18,5 млрд грн
рентних платежів від Укргазвидобування за 9 місяців 2019 року. Нагадаємо, в рамках
Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні.
Перспективи інвестування» директор з питань геології АТ «Укргазвидобування» Мирон
Фірман виступив з доповіддю щодо стану та перспектив нарощення ресурсної бази компанії.
Станом на 1 січня 2019 року балансові запаси Укргазвидобування становили 554 млрд м3,
але найбільші за видобутком родовища виснажені на понад 75 %, а природнє падіння сягає
1,5 млрд кубометрів газу в рік. В таких умовах для компанії критично важливо
поповнювати ресурсний портфель новими ділянками та проводити дорозвідку на наявних
площах. Саме тому Укргазвидобування активно брало участь у трьох раундах нафтогазових
аукціонів, та з початку їх проведення придбало 14 нових спецдозволів. Для підвищення
ефективності видобутку та втримання обсягів природнього падіння компанія впроваджує
масштабну програму робіт з 3D сейсміки за широкоазимутальною методикою досліджень
та сучасну спеціалізовану обробку і інтерпретацію отриманих даних, а також найсучасніші
методи і технології на всіх етапах геологорозвідувальних робіт, в тому числі геофізичних
досліджень свердловин та оцінки геологічних ризиків.
Читати повністю >>>
За матеріалами УГД

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

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

Суд предоставил НАБУ доступ к контрактам «Укрнафты» с
Кременчугским НПЗ и ферросплавными заводами

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА

17.10.2019

Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к
контрактам ПАО «Укрнафта» на покупку мазута у ПАО «Укртатнафта» и
ферросплавной продукции у Никопольского и Запорожского заводов
ферросплавов в 2013–2015 гг.
Об этом стало известно из определения Киевского апелляционного суда, который 23
сентября отклонил жалобу адвокатов «Укрнафты». Сам же доступ был предоставлен судом
еще 29 августа, но это определение по-прежнему не обнародовано в Едином госреестре.
Доступ к документам выдан в рамках уголовного расследования по факту вывода денег из
«Укрнафты». Ранее, исходя из данных Госреестра, НАБУ не запрашивало доступ к
договорам покупки ферросплавов и мазута за период июня 2013 - июля 2015 гг. Помимо
контрактов с ферросплавными заводами и Кременчугским НПЗ, следователи НАБУ
получили доступ к данным о взаиморасчетах с дебиторами «Укрнафты» - ООО «Котлас»,
«Прикарпатнефтетрейд», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп» и «Галнафта», которые в мартеавгусте 2015 г. безоплатно получили нефть на сумму 7,5 млрд грн. Также суд
санкционировал доступ к карточкам взаиморасчетов с ООО «Котлас» по договорам покупки
нефтепродуктов с поставкой в течение трех лет на суму 3,7 млрд грн, и десятка других
дебиторов полугосударственной компании. Последнее обнародованное в Госреестре
определение суда, которым детективам НАБУ предоставлялся доступ к документам
«Укрнафты» в рамках этого уголовного производства (№42015000000000722), датировано
14 июня 2018 г. Тогда детективы получили доступ к акционерному соглашению между
«Нафтогазом» и миноритарными акционерами «Укрнафты» от 2010 г. После этого все
обнародованные судебные документы касались рассмотрения жалоб адвокатов
«Укрнафты» на действия детективов. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

Компания «БРСМ-Нафта» не смогла
оспорить штраф АМКУ
06.10.2019

Северный апелляционный хозсуд отклонил жалобу ООО «Факторинг
Групп» к АМКУ и оставил в силе решение о штрафе 4,5 млн грн за «сговор»
на рынке сжиженного газа в августе 2017 г.
«Факторинг Групп» обосновывала свою жалобу в том числе и тем, что вовсе не
является участником розничного рынка СУГ, а занимается оптовой реализацией по
договорам комиссии с операторами АЗС «БРСМ-Нафта» - «Евро Пауэр» и «Стейт Ойл». А
также что рост цен автогаза в августе 2017 года стал следствием объективных рыночных
факторов, в частности дефицита ресурса на рынке. Напомним, 21 июня 2018 года АМКУ
оштрафовал пять операторов рынка на общую сумму 40,995 млн грн, обвинив их в сговоре
на розничном рынке автогаза. Крупнейший штраф от АМКУ получила группа WOG - 14,79
млн грн, «Надежда» была оштрафована на 11,97 млн гривен, ОККО - на 6,41 млн грн, «БРСМНафта» - на 4,55 млн гривен, «Авантаж 7» - на 3,27 млн гривен. Все пять участников рынка,
которых АМКУ обвинил в сговоре на рынке сжиженного газа, обжаловали это решение в
суде. Ряд процессов проходят в закрытом режиме. Доводы апеллянта по сути его жалобы в
пределах заявленных требований не заслуживают внимания как безосновательные и
необоснованные, поскольку не подтверждаются никакими доказательствами по делу и не
опровергают изложенные в решении суда первой инстанции выводы.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
САП направила в суд дело о растрате 58 млн при закупках
Минобороны у “Трейд Коммодити”
08.10.2019

 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Україна готується до поставок
газу з Греції
18.10.2019

Укртрансгаз розпочав модернізацію газовимірювальної станції
"Гребеники"на кордоні з Молдовою в Одеській області - це дозволить
підготуватися до проходження зими 2019/2020.
На станції вмонтують нову газопровідну об’язку для можливості здійснювати вимірювання газу в реверсному режимі без змін до газовимірювального обладнання. Роботи на
об’єкті планують завершити до 1 листопада. "Така модифікація об’єкта дозволить ретельно
підготуватися до проходження зими 2019/2020, зокрема у випадку припинення транзиту
газу з РФ – диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну. Зазначені роботи проводяться
відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного
газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та
Румунію до України та Молдови", - йдеться у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

У Фірташа кажуть, що система газопроводів потребує
10 мільярдів вкладень щорічно
16.10.2019

Оптимізація надлишкових потужностей газорозподільної системи
потребує 10 мільярдів гривень інвестицій щорічно впродовж 5-7 років. Про
це повідомляє прес-служба РГК.
Газорозподільна система була розрахована на споживання 120 млрд м³ газу. В 2018 р
було спожито лише 32 млрд м³. Обслуговування надлишкових потужностей відображається
в тарифі споживача. Для оптимізації системи за розрахунками Регіональної газової
компанії, що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, необхідно вкладати 10 млрд
грн щорічно впродовж 5-7 років. "Зараз на інвестиції в газорозподільні мережі
направляються амортизаційні відрахування в розмірі 350 млн. Їх обсяг залишається
незмінним з 1997 року. Тільки якщо 22 роки тому це було 150 млн доларів, то зараз – менше
15 млн доларів", - заявив на Українському газовому форумі директор Регіональної газової
компанії Олег Ніконоров. Якщо порівняти окремого взятого оператора газорозподільних
систем з оператором систем розподілу, то виявиться, що інвестиції в електричні мережі в
10 разів більші за капітальні вкладення в аналогічну газову галузь, кажуть в компанії. За
останні п’ять років кількість аварійних газопроводів збільшилась в 10 разів. Якщо в 2015
році довжина аварійних газопроводів становила 1,6 тис км, то в 2020-му – вона
становитиме 14,9 тис. км. "Система розподільних газопроводів потерпає від
недофінансування і, якщо ситуація не зміниться, довжина аварійних газопроводів
зростатиме в геометричній прогресії", - заявили в РГК.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Глава АМКУ рассказал, как продвигаются дела
по облгазам Фирташа
18.10.2019

Глава АМКУ Юрий Терентьев рассказал, что сейчас есть два дела по
облгазам
олигарха
Дмитрия
Фирташа,
которые
"замечательно
продвигаются". Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
Чиновник пояснил, что первое дело связано с доначислениями за газ, а второе – с
концентрацией облгазов. “Первое расследование – это вопрос доначислений за газ. Наша
позиция — это неправомерные действия. Ответчиками тут являются сами облгазы и
газсбыты. Я думаю, что скоро мы предоставим ответчикам предварительный вывод”, –
заявил Терентьев. Второе дело связано с конечным собственником этих структур. “Еще
одно дело — по концентрации облгазов. Мы изучаем, как сформирована группа. Проблема в
том, что за Кипром сложно увидеть конечного бенефициара. Официально облгазы Фирташа
не принадлежат – там гражданка Кипра. Концентрация осуществлена шестью офшорками.
А привлекать офшор к ответственности за концентрацию – это глупо. Одно из наших
новшеств — отсеять все лишнее и привлекать к ответственности реального бенефициара.
Но пока что Фирташ еще не легализован как бенефициар”, – рассказал глава АМКУ. Он
подчеркнул, что на данном этапе ведомство продолжает собирать доказательства путем
сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с США. 2 апреля сообщалось, что
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала уже 11 облгазов за
доначисление в платежках. 10 апреля в “Нафтогазе Украины” сообщили, что облгазы
вопреки решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают
начислять лишние объемы газа потребителям.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
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САП направила в суд дело по растрате 58 млн грн при закупках
топлива для Министерства обороны. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу САП.
“САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в
уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в
особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на
общую сумму более 58 млн грн”, – сообщает прокуратура. По делу обвиняются бывший
замминистра обороны, директор и работник отдела Департамента государственных
закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента
внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО “Трейд Коммодити”. Они обвиняются
в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины, также владелец
ООО “Трейд Коммодити” – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.
191 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без
предусмотренных законом процедур, организовали повышение цен на нефтепродукты для
Минобороны, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58,127 млн грн.
Группа “Трейд Коммодити” в начале 2016 г. стала активным участником государственных
тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на
Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на “Укрзализныцю” (в 2017 году – 50%). В целом с
2015 г. группа связанных с “Трейд Коммодити” компаний получили подрядов на поставку
горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн. Напомним, 11 октября 2017 года детективы
НАБУ задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора департамента
государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира
Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у “Трейд Коммодити”. По
информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами
“Трейд Коммодити” и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники
при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о
поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн
бюджетных средств. Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов “Трейд
Коммодити” Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что
финансирует “Трейд Коммодити”, напоминает издание.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки не состоялся
09.10.2019

Исполнительная служба не нашла покупателей на Херсонский
нефтеперевалочный комплекс. Об этом свидетельствуют результаты
аукциона, запланированного на 9 октября на площадке СЭТАМ.
Для участия в торгах поступили заявки от шести неназванных участников. Все они
были отклонены организатором торгов из-за неуплаты гарантированного взноса 10,07 млн
грн. Комплекс выставлялся на торги в рамках исполнительного производства по
взысканию задолженности «Реал Банка» по кредиту рефинансирования, предоставленном
в ноябре 2013 г. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета
процентов и штрафных санкций. Начальная цена Херсонского комплекса, который
является залогом по кредиту рефинансирования, была установлена на уровне 201,5 млн
грн. По информации НБУ, стоимость имущества определялась оценочной компанией,
привлеченной государственным исполнителем. Как сообщал enkorr, аукцион по продаже
Херсонского нефтеперевалочного комплекса был объявлен 9 сентября. Напомним, 26 июля
2019 г. по ходатайству полиции Киевский районный суд Одессы передал арестованный
Херсонский нефтеперевалочный комплекс в управление Агентству розыска и менеджмента
активов (АРМА). А 23 августа без проведения открытого конкурса АРМА передала в
управление этот объект неизвестному ООО «Вествайт Трейд». В сентябре суд передал АРМА
и движимое имущество комплекса. В связи с рисками провокаций и силового захвата
комплекса, действующий управляющий – государственное «Предприятие по обеспечению
нефтепродуктами» (ГП ПОНП) 17 сентября вынужденно приостановило прием танкеров. Он
был возобновлен только в начале октября в связи с рисками дефицита топлива в южных
регионах. На текущий момент длится процесс передачи управления комплексом от ПОНП к
ООО «Вествайт Трейд». Херсонская нефтеперевалка признана вещественным
доказательством по делу Сергея Курченко и арестована Печерским райсудом Киева 16
апреля 2014 г., а с осени 2014 г. на основании решения Приморского суда Одессы находится
в оперативном управлении ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами». ….
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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Евгений Кричевский возглавил
трейдинг «Укртатнафты»

Пустая труба: грозит ли Украине дефицит
дизельного топлива
11.10.2019

Крупнейший участник топливного рынка группа «Приват» произвела
кадровые ротации в трейдинговом звене своей флагманской структуры –
компании «Укртатнафта».
Трейдинг возглавил Евгений Кричевский в должности советника председателя
правления компании, в которой работает последние несколько лет. Об этом enkorr
сообщило несколько источников в трейдинговой среде. По информации собеседников
enkorr, в начале октября «Укртатнафту» покинул Алексей Плакасов, операционный
руководитель НПЗ в течение последних 4 лет, на протяжении которых актив «Привата»
был вынужден пребывать за рубежом из-за рисков политического преследования.
«Плакасов уволен, глава коммерческой службы «Укртатнафты» Андрей Пинчук сохранил
должность заместителя предправления по коммерческим вопросам, но фактически лишен
полномочий. Весь трейдинг теперь курирует Евгений Кричевский», - рассказал enkorr
осведомленный источник. Причины, повлекшие такие ротации, на данный момент
неизвестны. Как сообщается на сайте «Укртатнафты», исполняющим обязанности первого
заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании (занимаемая
Плакасовым должность) стал Руслан Ляпка, который ранее занимал пост заместителя
предправления по персоналу и социальным вопросам. Господин Ляпка известен как
ближайший соратник председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко. На
официальном сайте НПЗ бывшая позиция Р.Ляпки теперь значится вакантной. Глава
трейдингового направления Евгений Кричевский известен на рынке как многолетний
неформальный куратор трейдинга «Укртатнафты». Вместе с другими топ-менеджерами
«Привата» он был вынужден переехать в Женеву в 2017 г. после национализации
«Приватбанка» и общего обострения конфликта между Игорем Коломойским и тогдашним
президентом Петром Порошенко. Карьера Евгения Кричевского неразрывно связана с
Михаилом Киперманом – партнером Игоря Коломойского. По информации enkorr, г-н
Киперман сейчас всецело занимается бизнесом энергогенерирующей компании
«Центрэнерго», в частности ее обеспечением углем. Как ранее сообщал enkorr, после
президентских выборов группа «Приват» активизировалась на рынке нефтепродуктов,
нарастив переработку на НПЗ «Укртатнафта» и импорт через морские порты. По словам
главы «Укртатнафты» Павла Овчаренко, в октябре НПЗ выйдет на повышенные объемы
переработки – до 300 тыс. т нефтяного сырья (в течение последнего года месячная
переработка как правило не превышала 200 тыс. т). Одновременно «Приват» наращивает
перевалку через свою Одесскую нефтегавань: объем импорта ДТ за 9 мес. 2019 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 24 до 87 тыс. т. В октябре 2019
года «Укртатнафта» также начала торговлю белорусским дизтопливом, расконсервировав
крупную нефтебазу в поселке Пролиски под Киевом. Наблюдается и резкий рост поставок
сжиженного газа через перевалку «Укрлоудсистем»: 28,5 тыс. т против 2,2 тыс.
соответственно за 9 мес. 2019 и 2018 гг. Напомним, оператор нефтетранспортной
системы Украины АО "Укртранснафта" (УТН) заключил контракт с ПАО "Укртатнафта"
(Кременчугский НПЗ) на транспортировку до 1,2 млн тонн/год нефти с условием ship-or-pay.
"В течение трех лет с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022-го заказчик услуг
гарантирует поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не
менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря-2022", - говорится в пресс-релизе
"Укртранснафты". Если фактические объемы прокачки сырья на Кременчугский НПЗ будут
ниже гарантированных, заказчик в лице "Укртатнафты" оплатит стоимость
транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Shebel запустив новий реактор гідроочистки
дизельного пального
17.10.2019

На Шебелинському ГПЗ завершився черговий етап модернізації, в
рамках якого було введено в експлуатацію новий реактор гідроочистки
дизельного пального. Про це повідомляє УГД.
Новий реактор обладнаний каталізаторною системою провідної міжнародної
компанії UOP з сучасним кобальт-молібденовим каталізатором HYT-4118, призначеним для
виробництва дизпалива з ультранизьким вмістом сірки при низькому споживанні водню.
Підготовка до запуску нового реактора тривала більше року, а безпосередньо введення
його в експлуатацію відбулося під час планово-попереджувального ремонту, який
завершився 11 жовтня. Завантаження каталізатора в реактор та проведення комплексу
пуско-налагоджувальних робіт здійснювались під контролем інженерів компанії UOP.
«Спочатку ми забезпечили якість продукції, яку виробляємо, а тепер працюємо над
нарощенням потужностей виробництва, - коментує Сергій Федоренко, директор з
комерційних питань Укргазвидобування. - Новий реактор збільшує потужність блоку
гідроочистки на Шебелинському ГПЗ до 200 тис.тон на рік». Шебелинський ГПЗ (Shebel) –
структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування», один з двох нині діючих нафтопереробних
заводів в Україні. Завод веде свою історію з 1956 року. У 2015-2017 роках було реалізовано
наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід
на випуск продукції виключно стандарту Євро 5. З 2018 році пальне виробництва
Шебелинського ГПЗ реалізується на ринку під брендом Shebel.
Читати повністю >>>
За матеріалами УГД
Компания «Техойл» официально
объявила о банкротстве
17.10.2019

Компания «Техойл Трейд» 25 сентября подала в суд заявление о
банкротстве. Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева
от 9 октября, которым введен мораторий на требования кредиторов.
Общий размер долга «Техойл Трейд» перед контрагентами составляет 68,6 млн грн.
Еще 8,4 млн грн долг по налогам перед бюджетом и 107 тыс. грн по заработной плате.
Среди должников около 10 операторов АЗС. Крупнейшие среди них сеть SKY («Мета Ойл»
5,7 млн грн и 1,2 млн грн «Скайторг»), «Авиком Ривне» (4,6 млн грн), SunOil (3,6 млн грн
перед ТД «Сан Ойл»), «АЗС-Татнефть-Украина» (2,5 млн грн), Jazz Oil, BVS, «Автотранс» и
Brent Oil (по 0,6 млн грн), Motto (0,4 млн грн). Активы «Техойл Трейд» оценены в 63,8 млн
грн, из которых 57,2 млн грн — дебиторская задолженность. Крупнейшим дебитором
выступает житомирское ООО «Укрторг Продукт» с долгом в 51,4 млн грн. ООО «Техойл
Трейд» является одним из нескольких юрлиц группы, в то же время именно эта компания
заключала партнерские договоры с операторами АЗС для приема талонов под брендом
«Техойл». Ранее enkorr сообщал, что клиенты и партнеры группы компаний «Техойл» в
начале 2019 г. подали в хозяйственный суд 79 исков с общей суммой требований 52,7 млн
грн. Еще на 191 млн грн в рамках уголовного производства претендуют Нацполиция и
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Требования предъявлены
компаниям «Техойл Трейд», «Техойл Ритейл», «Техойл ТК» и «Техойл Лтд». Напомним, в
конце декабря 2018 г. клиенты группы «Техойл» обвинили компании в невыполнении
своих обязательств по поставкам топлива. Информацию о финансовых сложностях
«Техойла» подтверждали другие участники рынка …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

15

17.10.2019

После введения, а потом и повышения пошлины на импорт дизеля из
РФ его поставки через трубопроводы стали невыгодными для трейдеров. Об
этом пишет портал rbc.ua

Учитывая, что этот канал закрывал треть потребностей украинского рынка в ДТ,
компании были вынуждены искать альтернативные маршруты доставки ДТ. Как
трейдеры пытаются избежать дефицита и роста цен – в материале РБК.
Кабмин еще в июле в ответ на российские экономические санкции ввел
пошлину на российский дизель, который поставляется по трубопроводам. Заградительная
пошлина составила 3,75%, и, по сути, приостановила поставки ДТ по
нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс". А повышение пошлины до 4% с октября
окончательно сделало импорт по этому каналу невыгодными для трейдеров. Зачем
Кабинет министров пошел на этот шаг? Дело в том, что дизельное топливо, которое
поставляется по трубопроводу, полностью производится на предприятиях "Роснефти",
подконтрольной российскому государству компании. По неофициальной информации,
транспортировку ДТ по продуктопроводу контролируют компании, связанные с народным
депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина – Виктором Медведчуком. Его топливный
бизнес в последнее время заметно разросся, и по оценкам экспертов в первом полугодии
2019 года охватил 44% рынка дизтоплива в Украине. Дизель по-прежнему играет важную
роль в нашей стране. Несмотря на то, что украинцы продолжают переводить автомобили
на сжиженные углеводородные газы (СУГ), этот процесс происходит в основном за счет
сокращения доли бензинов. Кроме того, учитывая, что вся промышленная и военная
техника работает на ДТ, его роль вполне сопоставима с бензинами, а то и превышает их. В
среднем внутренний украинский рынок потребляет около 630 тысяч тонн дизтоплива в
месяц, из которых 230 тысяч тонн поставлялось через "ПрикарпатЗападтранс".
Прекращение поставок по трубе, закрывающей треть всех потребностей Украины в ДТ,
значительная потеря. Импортерам, получавшим до этого ресурс по "ПрикарпатЗападтранс"
– Wexler Group, ОККО, WOG, Glusco и "Альянс Энерго Трейд", пришлось искать
альтернативные пути поставок. Сформированный в предыдущие периоды запас топлива
позволял трейдерам переориентироваться на другие направления поставок. Но здесь
топливный бизнес столкнулся с новыми преградами.
Ж/д колапс. Компании, принимавшие топливо по нефтепродуктопроводу, стали
импортировать ДТ, используя железную дорогу и морские поставки. По железной дороге
Украина принимает дизтопливо из Мозырьского и Новополоцкого НПЗ Беларуси, а также
Мажейкяйского НПЗ литовской компании Orlen Lietuva. Из РФ поставки идут от частных
компаний "Русснефть" Михаила Гуцериева и "Лукойл" Вагита Алекперова. Дополнительное
топливо, перевозимое ж/д, увеличило спрос на вагоны-цистерны. Но "Укрзализныця" не
справилась с возникшей задачей. Проблемы с диспетчеризацией и обновлением
подвижного и тягового состава УЗ привели к задержкам, которые по ряду направлений
достигали 30 дней. "С конца августа существует проблема, связанная с неудовлетворительной работой "Укрзализныци" по отгрузке ДТ с белорусского направления. Естественно, что
это отражается на стоимости топлива. Ситуация может стать критической", – говорят в
компании SOCAR Energy. Из-за простоя вагонов трейдеры вынуждены переходить на
доставку топлива автотранспортом, что увеличивает их затраты. Количество автоцистерн
ограничено, так как перевозчики не рассчитывали свой парк на резкое увеличение объемов
транспортировки. К тому же сами автоперевозки гораздо дороже железнодорожных.
Ощутимых улучшений в логистике нефтепродуктов от "Укрзализныци" не наблюдается и в
октябре. "Учитывая увеличение сроков доставки нефтепродуктов в регионы по железной
дороге, операторы сетей фиксируют признаки дефицита ДТ на отдельных АЗС", – говорят в
пресс-службе Нефтегазовой ассоциации Украины.
БлокПорт. Непростая ситуация с растаможкой дизеля сложилась в морских портах.
Энергетическая таможня в сентябре отказалась оформить в порту "Южный" 27 тысяч тонн
греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта еще в августе. Причина отказа –
завышенные показатели серы. Участники рынка подтверждают высокое качество
греческого ДТ, а превышение серы объясняют передержкой топлива в хранилищах.
Способный принимать 60 тысяч тонн дизтоплива в месяц порт "Южный" в сентябре
оказался частично заблокированным и принял только 22 тысяч тонн. Кроме того, из-за
угрозы силового захвата две недели бездействовала Херсонская нефтеперевалка. Но уже в
начале октября руководство порта было вынуждено возобновить прием топлива в связи с
повышенным спросом на морские поставки и ограниченной возможностью порта
"Южный". Ожидается, что Херсонский порт сможет принимать до 60 тыс. тонн ДТ в месяц.
Что касается других портов, то самые крупные – порты Одессы и Николаева, значительно
увеличили прием топлива. Одесский – в девять раз (с 4 до 37 тыс т), Николаевский – в 4,5
раз (с 5 до 22 тыс т). В результате импорт ДТ через морские порты в сентябре вырос в два
раза по сравнению с августом, достигнув 119 тыс. т. или 20% всего импорта ДТ в Украину.
Цены растут, но пока в опте >>>
По материалам rbc.ua
ОККО та WOG поставлять 3,7 млн літрів
пального Нацгвардії
18.10.2019

Компанії «ОККО Контракт» та «Вог Кард» поставить Національній
гвардії 2,15 млн. літрів дизельного пального та 1,58 млн бензин, відповідно,
за талонами через мережу АЗС на загальну суму 101,7 млн грн.
Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами «Національної
гвардії України» проводила аукціона за трьома лотами на 1,4 млн літрів бензину А-92, 180
тисяч літрів бензину А-95, та 2,15 млн літрів дизельного пального. Компанії мають мати
розгалужену мережу АЗС по всій території України з обов’язковим розташуванням не менш
як вісім 8 АЗС на території відповідної області. Третину тендерів Центральна база
забезпечення пально-мастильними матеріалами « Національної гвардії України» виграла
компанія « Нафтотрейд Ресурс». Наступними йдуть компанії «ОККО Контракт» та «Техно
Ойл». Відзначимо, в аукціоні за трьома тендерами «Укрзалізниці» на закупівлю по 10 тисяч
тонн дизелю виграли «Торум», «Укртатнафта», та «Анвітрейд» з ціною за тонну, меншою
за середню ціну дизелю в великому опті в день аукціону. Результати аукціону оголошені в
тендерах «Укрзалізниці». «Торум», з групи «Трейд Коммодіті», виграло тендер на
постачання 10 тисяч тонн дизелю з найнижчою пропозицією у 23 742 за тонну. Компанія
«Укртатнафта», із заводом Ігоря Коломойського Кременчуцького НПЗ, запропонувала
поставити 10 тисяч т. дизелю «Укрзалізниці» за ціною у 23 859 грн за тонну. «Анвітрейд»
виграв третій тендер з ціновою пропозицією у 23 670 грн за тонну. За даними моніторингу
Oilpoint середніх цін в великому опті, вчора ціна на дизель становила 25 350 грн за тонну. За
оперативними даними з ринку, ціна на сьогодні незначно впаде. Наразі очікується рішення
щодо підписання договорів «Укрзалізницею» з компаніями, які виграли аукціони. Ще за
двома оголошеними тендерами «Укрзалізниці» відбудеться аукціон в понеділок 21 жовтня.
«УЗ» двічі продовжувала термін подачі заявок для участі в цих п’яти тендерах на закупівлю
50 тисяч тонн дизельного палива. OilPoint писав, що за інформацією учасників тендерів,
«Укрзалізниця» вимагала тоді від трейдерів зниження ціни, в той час як постачальники не
були готові упускати вигоду від дефіциту ресурсу і високого сезонного попиту на ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.ua

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

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

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 В ЦІЛОМУ

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП «Артемсіль» за 9 місяців 2019 року виробило
1,476 мільйона тонн солі

Битва за кар’єр: чи отримає родовище на Хмельниччині
нового господаря?
17.10.2019

Кар’єр поблизу Головчинець, що у Летичівському районі, давно без
господаря. Гірські породи звідси вивозять самовільно, не приносячи ні
копійки громаді. Про це пише podillyanews.com
«Ця вся площа була колись полем. Просто-напросто вибрали кому треба, скільки
треба і звідки треба. Тут безконтрольний видобуток був», – коментує місцевий мешканець
Сергій Слісарчук. Поряд з вапняком, піском та глиною межує сміття – розриті надра землі
все більше заповнюються залишками пляшок, пакетів та іншим непотребом. Найбільше
турбує ситуація з кар’єром місцевих жителів. Перед людьми постав вибір – залишити все як
є, або віддати територію в оренду. Для громади таке рішення – непросте, адже людей вже не
раз обманювали. Як бути – вирішували на сесії селищної ради. За словами старости села
Головчинці Петра Шуляка, непрацюючий кар’єр створює більше проблем, ніж працюючий:
«Якби працював кар’єр, у нас було би більше порядку. Він все одно працює. Не було там
нікого – все одно вибирали, все одно робили, засипали там сміттям – що хотіли, те робили.
Якщо там буде хазяїн, я думаю, там буде порядок». З пропозицією господарювати в кар’єрі
прийшли до керівництва селищної ради представники ТОВ «Європісок» – пропонують
людям співпрацю. «Там є сміттєзвалище самовільне, є видовбані біля п’яти-шести метрів
глибиною ями. Я наведу приклад: між ліцензією 2007 року і 2019 року різниця у видобутку
в запасах – 220 тисяч тонн видовбали самовільно. Задача наша з вами на сьогоднішній день
– працювати і легалізувати цю діяльність», – прокоментував представник інвестора
Вячеслав Антонюк. Противником здачі кар’єру в оренду виступає Меджибізький селищний
голова Михайло Демків. Попередньо у селі збирали підписи, аби, так би мовити, почути
думку громади. Назбирали їх 78. Проте цього замало, аби виносити рішення, адже у
Головчинцях мешкає понад півтисячі людей, а папери підписали навіть не половина з усіх
жителів. Місцеві мешканці кажуть, що більшість навіть не були ознайомлені з ситуацією,
тому спершу людям потрібно дати інформацію. По-друге – селяни хочуть бачити результат
співпраці. Представник компанії каже, що вони готові працювати з громадою. Аби люди
розуміли, що вони не мають наміру дурити народ, вже розпочали робити певні кроки.
Народ хоче жити комфортно. Новий потенційний орендар готовий допомогти. А от
місцевому керівництву така ситуація не до вподоби. За період з 2008 року і до сьогодні з
кар’єру незаконно було вивезено 220 тис. т. породи, а це – 22 тис. вантажівок земельних
надр, які по праву належать державі. Вочевидь, є ті, кому така ситуація грає на руку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами podillyanews.com
 І ЗОКРЕМА
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Уряд тимчасово заборонив вивозити
бурштин за кордон
07.10.2019

Уряд схвалив низку законопроєктів, серед яких зміни щодо
впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Про це повідомляє служба
новин порталу radiotrek.rv.ua
«Передбачено, зокрема, продаж дозволів на користування надрами через відкриті
електронні аукціони та скасування процедур додаткового погодження дозволів обласними
радами», - йдеться на сайті уряду. Кабмін називає це кроком до законного видобутку
бурштину в Україні. Схвалює це і голова Рівненської облради Олександр Данильчук. Каже,
від обласних депутатів забрали зайву процедуру, а бізнесу – спростили порядок отримання
ділянок: «Все це просто скорочує процедуру. Ділянки виставлятимуть на аукціон, і орендарі
будуть з громадою підписувати договори на видобуток і розвідку, і договори на
рекультивацію». Громада для себе буде все на місці вирішувати. І згідно з договором
зобов’язуватимуться після закінчення видобутку провести рекультивацію, бо це найголовніше. У виграші – й місцеві громади. Як стверджують в уряді, за новими правилами
запровадять єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування на 5 років на ділянки до 10
гектарів із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні. Крім того, ставку рентної
плати за землю знизять з 25% до 15%, 30 процентів якої спрямовуватимуть на користь
місцевих громад. Разом з тим, уряд тимчасово заборонив вивозити бурштин за кордон.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiotrek.rv.ua
Видобування бурштину буде виведено
з "тіні" та легалізовано

 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників
вапнякового каменю за 9 місяців 2019 р.
09.10.2019

За підсумками дослідження було актуалізовано основні галузі
споживання вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх
взаємозв’язок, поділ ринку на кептивний та незалежний.
За результатами дослідження, за 9 місяців 2019 року поставки вапняку залізницею
склали 8,4 млн т, що практично дорівнює показнику за аналогічний період минулого року.
При цьому у вересні поставлено 0,95 млн т, що на 14% більше серпневого показника
поточного року і на 9% менше вересневого показника попереднього року. Основні причини
відносно невеликих поставок вапняку у вересні – введення конвенцій по станціях
Львівської та Південно-Західної залізниці, що відобразилося на поставках від великих
виробників вапняку західного регіону. З врахуванням аномального спаду поставок у серпні,
викликаного проблемами з постачанням дизпалива, цьогорічне зростання вичерпало себе, і
поставки вапняку залізницею зрівнялися з минулорічним показником. Розподіл
відвантажень в розрізі областей близький до минулого року, виділяється тільки суттєве
зростання частки Херсонської області (зумовлено збільшеними поставками АрселорМіттал
Берислав та ТБК). Першу трійку серед областей з суттєвим відривом займають Донецька,
Тернопільська та Хмельницька області (разом 83%). Серед областей споживання продовжує
лідирувати Дніпропетровська область (43%). Разом ТОП-3 областей (Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька) споживають залізницею близько 85% вапняку. Основними
споживачами вапняку залізницею, як і в цілому на ринку, є підприємства металургійного
комплексу. Також помітною часткою володіють підприємства цементної промисловості та
виробники вапна. Зміни в динаміці поставок вапняку задає металургійна галузь – по ній
зростання склало 2%, що компенсувало спад по інших галузях. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами УАВП
 ВОГНЕТРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания Vesco Limited приобретает Часовоярский
огнеупорный комбинат
09.10.2019

11.10.2019

КМУн вніс в Парламент три законопроекти, зареєстровані відповідно
за №№ 2240, 2241 та 2242, які врегульовують питання розробки родовищ
бурштину законним шляхом та спрощує погоджувальні процедури.
Зокрема: врегульовуються земельні питання доступу до покладів бурштину;
забезпечується введення суворої відповідальності за недотримання вимог рекультивації
землі та обов’язок компенсації понесених втрат; запроваджується єдиний дозвіл на
розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням
початкової вартості продажу на аукціоні; впроваджується тимчасовий мораторій на
вивезення необробленого бурштину за кордон та вимога застосування сертифікованого
обладнання для його комплексного видобутку; прибирається низка дублюючих та
архаїчних погоджень (зокрема, гірничий відвід, та дозвіл на зняття родючого шару);
знижується ставка рентної плати за видобування бурштину з 25 до 15% із відрахуванням
30% на користь місцевих громад (ОТГ); вводиться кримінальна відповідальність за
незаконне видобування корисних копалин та адміністративна відповідальність - за
порушення встановлених законодавством обов’язкових вимог щодо видобутку корисних
копалин. Проект Закону України 2240 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо урегулювання питання видобутку бурштину” забезпечить правове
врегулювання відносин щодо користуванням надрами, припинення незаконного
видобування бурштину та створення сприятливих умов для розвитку галузі. Також
законопроект спрямований на залучення в галузь інвестицій та нових технологій, охорону
навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації
порушених земель. Питання врегулювання видобутку бурштину обумовлює необхідність
внесення відповідних змін до Кодексу України про надра та Земельного кодексу України.
Законопроектом 2241 пропонується зменшити ставку рентної плати за користування
надрами для видобування бурштину для стимулювання його законного видобування
шляхом внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України. Таким чином буде
впроваджено додаткові стимулюючі фактори суб’єктам господарювання для провадження
законної діяльності з видобування бурштину. Законопроектом 2242 пропонується
перерозподілити кошти від рентної плати за користування надрами для видобування
бурштину між бюджетами різних рівнів …
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» за підсумками 9
місяців 2019 році випустило 1,476 мільйона тонн солі. Про це повідомляє
служба новин порталу minagro.gov.ua
Обсяг виробництва на 7,8% більше запланованого показника і на 2,6% перевищує
показник минулого року. Якщо проаналізувати асортимент продукції, що випускається, то з
початку року в ДП «Артемсіль» було вироблено 338,5 тисячі тонн солі меленої без упаковки,
що на 20,7% перевищує рівень минулого року. Випуск солі, затареної в МКР, збільшився на
13% і становить 49,3 тисячі тонн. Соляних блоків – 2,3 тисячі тонн, що на 15% більше.
Аналіз асортименту показав зниження випуску фасованої і затареної продукції, що
призвело до зменшення грошових коштів від її реалізації. У порівнянні з минулим періодом
за 9 місяців цього року на 8,9% скоротився випуск фасованої солі, що становить 134,7
тисячі тонн. Солі, затареної в мішки, вироблено менше на 4,9%. Соляних брикетів - на
18,7%. Крім того, на 13,1% менше випустили йодованої солі (всього 41,7 тисячі тонн).
Закордонним споживачам за 9 місяців 2019 року відвантажено 763,1 тисячі тонн солі – від
загального обсягу реалізації. Це на 8% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018
року. Постійними споживачами ДП «Артемсіль» залишаються Угорщина, Польща,
Словаччина, Румунія та інші країни. На результати роботи підприємства істотний вплив
мала постійно зростаюча вартість перевезення вантажів залізничним транспортом
«Укрзалізниці». Цей фактор знижує конкурентоспроможність солі українського виробника.
Незважаючи на труднощі, що виникають, трудовий колектив ДП «Артемсіль» в повному
обсязі і своєчасно отримує заробітну плату, а підприємство, як і раніше, залишається одним
з найбільших платників податків України.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua

Vesco Ltd приобретает ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат",
контрольным пакетом акций которого владеет семья бывшего народного
депутата (фракция Партии регионов) Владислава Лукьянова.
АМКУ в октябре т.г. начало рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения
компанией Vesco Ltd (Лимасол, Кипр) акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат",
что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. "Дело
открыто с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на
товарные рынки, на которых действуют участники соответствующей концентрации, в
частности, огнеупоров (огнеупорных изделий и материалов), а также огнеупорных глин,
которые являются сырьем для производства огнеупоров", - поясняется в информации
АМКУ. Комитет обратился к заинтересованным лицам направлять свои замечания и
предложения относительно данной концентрации до 31 октября 2019 года. Часовоярский
огнеупорный комбинат специализируется на производстве огнеупорных изделий, в
частности, алюмосиликатных огнеупоров, молотых огнеупорных материалов. Максимальные производственные мощности предприятия по выпуску огнеупорных изделий – 314,246
тыс. т./год, огнеупорных материалов (глины) – 38 тыс. т./год, формировочного песка – 800
тыс. тонн/год. По данным НДУ на ІІ квартал 2019 г., в собственности ПАО "Запорожсталь"
находится 24,99% его акций, Владиславу Лукьянову принадлежит 24,5732% акций
предприятия, Владимиру Лукьянову - 22,9010%, Дарье Лукьяновой и Артему Лукьянову по 6,5088%. Уставный капитал ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" составляет
499,325 тыс. грн, номинал акции - 0,01 грн. Компания Vesco Ltd (Кипр) владеет 100% акций
ЧАО "Веско", конечным бенефициаром которого является Ринат Ахметов. АО "Веско"
создано в 1994 г. путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по
добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, который был
выведен в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста
"Огнеупорнеруд" в 1967 г. Компания является крупнейшим в Украине предприятием по
открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью
после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса,
стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы. Vesco - крупнейший
производитель белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско",
"Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов включает более 60
сортов глин. Потребители - производители керамической плитки и керамо-гранита. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

 КВАРЦИТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Як друг Путіна возить українську сировину в Росію,
де вона потрапляє в оборонку
17.10.2019

Щороку сотні тисяч тонн корисних копалин з українських надр
вивозять у Європу, Туреччину, Китай. До Революції гідності значна їхня
частина потрапляла і в Росію.
Втім, остаточно торгувати з державою, визнаною країною-агресором, Україна не
припинила і досі. Попри формальний вихід росіян із українського бізнесу, деякі з них
залишились працювати тут під цілком легальним прикриттям. Серед них – наближений до
президента Росії Путіна російський олігарх Олег Дерипаска.
Cело Баничі у Глухівському р-ні на Сумщині. На його околиці розташований кар’єр –
це Баницьке родовище.Саме там видобувають високочистий кварцит – речовину, подібну
до піску, тільки із значно вищим вмістом кремнію. У цій сировині міститься 99% цього
елементу, тоді як в аналогічних кар’єрах в Україні видобувають кварцит гіршої якості.
«Таких родовищ у світі дуже мало. В Європі аналогів йому нема. Тому це родовище є
унікальним», – наголошує почесний розвідник надр Костянтин Ткачов. Із кварциту з
Баницького родовища, в тому числі, роблять кремній надвисокої якості. Вчені називають
цей мінерал «сировиною майбутнього». Кремній – один із основних елементів у металургії,
електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках. Він – основа для сонячних батарей.
Йому немає заміни в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях. Почесний розвідник надр Ткачов так оцінює запаси цього родовища: «Щорічно тут
видобувається десь 50-60 до 100 тис. т. А сама потужність цього рудника – десь 120 тис. т.
Тобто цього родовища вистачить десь на 100 років». Та нині Баницький кар’єр майже не
постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. У
той час, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю – її кремнієва промисловість
орієнтована на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж
Україна визнала агресором. «Схеми» виявили, що ця сировина використовується навіть в
російській оборонці. А заробляє на цьому всьому – російський олігарх Олег Дерипаска.
Українські надра в руках друга Путіна. Компанія, що працює на Баницькому
родовищі – «Глухівський кар'єр кварцитів» – розташована в Україні, але на уніформі
працівників підприємства – символіка російської компанії «Русал». «Русал» – один із
найбільших світових виробників алюмінію з центральним офісом у Москві. У самій компанії
стверджують, що поступаються потужностями лише американській Alcoa та канадській
Alcan. Засновник компанії – російський впливовий олігарх Олег Дерипаска, якого ЗМІ
називають другом Володимира Путіна. Саме він і є її основним акціонером – через холдинг
En+ Group, який сконцентрував більше половини акцій російського алюмінієвого гіганта.
Сам Дерипаска також публічно це підтверджував. «Я, взагалі-то, створював цю компанію. І
несу персональну відповідальність за неї», – казав російський олігарх ще в 2011 році. З
алюмінію та його сплавів, виробленого заводами Дерипаски, роблять літаки, броню для
танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю. Компанія Дерипаски
працює і для військової промисловості. Серед найбільших її клієнтів – Савелівський завод,
який виготовляє станки для російської «оборонки». Який же стосунок має російський
алюмінієвий гігант до українського кар’єра? Форму «Русалу» там носять не випадково.
Власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» із 2011 року є кіпрська United Company
Rusal Silicon Limited. А це – «дочірня компанія» російського «Русалу». Тобто із надр України
цінну сировину під час війни з Росією безперешкодно видобуває російська фірма – і
заробляє на ній. Завантажені кварцитами вагони оформлюють на митному пункті,
розташованому на межі території підприємства. Для цього на підприємство приїжджає
український митник. Щотижня сотні тонн унікального мінералу їдуть на російські заводи.
Це майже весь обсяг, який підприємство видобуває за рік. Лише невеликі об’єми кар’єр
продає українським підприємствам, здебільшого – дрібний щебінь.
На експорт агресору? У 2018 покупцями українського кварциту стали два російські
підприємства. Майже половина видобутку постачається на завод «Кремний-Урал», який
належить до об’єднаної компанії Дерипаски. І ще близько половини видобутих кварцитів
їде на Новолипецький металургійний комбінат іншого російського олігарха, мільярдера
Володимира Лісіна. Утім, росіяни і не приховують, що завозять цінну копалину саме з
України. Так, на офіційному сайті «Кремний-Урал» зазначено, що вони «виробляють
кремній з кварциту, який видобувають на Глухівському кар’єрі Баничеського розрізу
(Україна), що входить до складу «Русалу». Про співпрацю з росіянами, як з компанією, яка
перебуває «під спільним контролем», пише в своєму фінансовому звіті і сам кар’єр. Та
Глухівський кар’єр – не єдиний актив Дерипаски в Україні. В алюмінієвій промисловості
держави Дерипаска вже 13 років, і досі володіє майже десятком підприємств у цій сфері в
країні – від виробництва до торгівлі цим металом. Найбільший з них і досі діючий –
Миколаївський глиноземний завод, який виробляє глинозем – сировину для алюмінієвих
заводів російського олігарха. Та серед компаній друга Путіна є українське підприємство,
робота якого безпосередньо пов’язана із кар’єром у Баничах. У 2006 році Дерипаска разом із
партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату –
найбільшого в Україні виробника цього металу. Крім алюмінію, тут виробляли і кремній з
баницьких кварцитів. В Уряду були великі плани на цей комбінат – саме тут, за державною
програмою розвитку кремнієвої промисловості, планувалось запустити його масштабне
виробництво. Але вже за кілька років нові власники поступово довели завод до повного
банкрутства. За даними правоохоронців, звідти зрештою вивели гроші та вивезли
обладнання. А кар’єр, який був частиною заводу, виділили в окреме підприємство. В 2011му Україна повернула понад 60% акцій запорізького заводу в державну власність – це й
спричинило судову тяганину, що тягнеться майже десятиліття. Пізніше російський
бізнесмен вирішив, що є постраждалою стороною у процесі повернення заводу державі і
запросив компенсацію у майже 40 мільйонів доларів. Суди і досі тривають. Водночас, одна із
кіпрських компаній олігарха, Velbay Trading, і станом на цей час володіє 29% акцій
комбінату. У свою чергу, в СБУ заявили, що вважають Дерипаску ключовою особою,
причетною до фактичного знищення Запорізького комбінату. І за це його навіть збирались
оголосити в міжнародний розшук. Зрештою, у розшук олігарха так і не оголосили, а справа
так і не дійшла до суду. Але замість розшукового списку Дерипаска потрапив до іншого.
Обійти санкції: місія здійсненна. У травні 2018-го російського олігарха внесли до
санкційного списку РНБО. Дерипасці заборонений в’їзд до України, заблоковано його
активи на її території та заборонено виводити з них гроші. У цей список потрапили і три
його підприємства, які «протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок в
збройні сили Російської Федерації». Серед них і московський офіс «Русалу». Проте решта
дочірніх компаній Дерипаски до списку не потрапили. Тому десятки інших юросіб, що
входять до складу «Русалу» – дочірні, материнські і афільовані з ним компанії – вільно
працюють в Україні та з Україною. Частина акцій Запорізького комбінату теж дотепер
залишаються у власності Дерипаски. А його підприємство на Сумщині продовжує
видобувати цінну сировину з українських надр та постачати її напряму до Росії. «Схеми»
звернулись до Ради нацбезпеки та оборони із запитанням, чому до компаній Дерипаски
таке вибіркове ставлення і за яким принципом частину з них оминули санкції. У відомстві
на запит «Схем» відповіли так: «Пропозиції щодо застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до О. Дерипаски та пов’язаних з ним
юридичних осіб були винесені на розгляд РНБО Службою безпеки України». У свою чергу в
СБУ журналістам так і не надали відповідь, чому до санкційного списку не потрапили кілька
дочірніх компаній, які належать російському олігарху. Але натомість наголосили, що
Запорізький алюмінієвий завод та родовище кварцитів у Баничах – вже у власності
держави. Однак Глухівське родовище і не було приватним, адже копалини належать народу
України, а компанія Дерипаски лише працює на ньому за дозволом на розробку надр.
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Забрати ліцензію не можна залишити? Компанія Дерипаски ще у 2017 році без
проблем отримала подовження дозволу на розробку кар’єру у Баничах. Дозвіл на роботи
дали у Міністерстві екології. Але після зміни уряду це відомство ліквідували. У новому
Міністерстві енергетики та захисту довкілля кажуть, подовження дозволів – типова
процедура. Тому нічого надзвичайного у дозволі на видобуток росіянам не бачать.
Заступник директора юридичного департаменту Міністерства енергетики та захисту
довкілля Сергій Губа пояснює: «Це ціла процедура, в двох словах її не можна описати.
Підприємство має виконувати програму робіт, не має мати там порушень, або якщо вони
були, то усунути їх всіх. Якихось контрольних сильно додаткових експертиз на той момент
не було». При цьому, протягом кількох останніх років кар’єр у Баничах потрапив під
прицільну увагу з боку українських чиновників, в тому числі – екологів. У роботі дочки
російської компанії вже виявлено чимало порушень. Однак, заборонити діяльність чи
навіть забрати ліцензію на видобуток в кар’єру теж не можуть. У Держгеонадрах, які
завідують корисними копалинами, пояснили, що через недосконалість законодавства вони
не можуть переглянути ліцензії. Шпаринка, якою скористалась компанія Дерипаски,
полягає у тому, що під час зміни власника компанії, яка має ліцензію на видобуток, її має
перевірити СБУ. На причетність до компаній, що «фінансують тероризм». Але кар'єр змінив
власника на кіпрську «офшорку» 20 серпня 2014 року – раніше, ніж це правило вступило в
дію. А щоб СБУ знову перевірило кар’єр, Держгеонадра мають повторно до них звернутися.
Утім, на момент видачі ліцензії у Держгеонадрах проблем не бачили – пояснює у коментарі
«Схемам» провідна спеціалістка відомства Оксана Оринчак. «Схеми» спробували потрапити
на підприємство, щоб поспілкуватись із його керівниками про діяльність кар’єру. Однак
журналістам відмовили двічі. Вперше ще взимку. Тоді охоронці намагалися заборонити
журналістам проводити зйомку як самого підприємства, так і кар’єру. А вдруге журналістів
не допустили до кар’єру вже в червні – попри домовленість. На інші питання до
підприємства – щодо експорту в Росію, об’ємів видобутку та компаній, з якими працює
кар’єр, журналістам також не відповіли. Та, окрім роботи в обхід санкцій, «Схеми» виявили,
що сировина з Баницького кар’єру використовується компаніями, не лише пов’язаними із
олігархом Олегом Дерипаскою, але й потрапляє на російські оборонні заводи.
Український агент в російській оборонці. Контракти і закупівлі військовопромислового комплексу Російської Федерації – засекречені. Та журналістам вдалося
знайти факти, які підтверджують: український кварцит використовується в російській
оборонці. Однією із компаній, котра купує сировину із кар’єру на Сумщині, є «КремнийУрал». Ця компанія, що також належить Дерипасці, є одним із найбільших виробників
кремнію в Росії. Зокрема, тут виробляють якісний матеріал для використання в хімічній,
металургійній і машинобудівній галузях. У неї чимало бізнес-партнерів у різних галузях
російської економіки. Але державних замовників у «Кремний-Урал» було всього два. Про це
свідчать дані російської Єдиної інформаційної системи у сфері державних закупівель. У
2019 році завод Дерипаски продав кремнію на 11,5 тисяч доларів «Новосибірському
Механічному Заводу «Іскра». Однак ані результат, ані реальні об’єми закупівлі не відомі,
оскільки в систему моніторингу державних тендерів вони внесені не були, а дані про
ймовірного контрагента були закреслені. «Іскра» неодноразово згадується в російських
медіа як учасник держоборонзамовлення в минулі роки. У неї є контракти з іншими
структурами російського концерну «Ростех», які є учасниками військово-промислового
комплексу. На запит журналістів там відповіли, що дійсно є виконавцями частини
оборонних замовлень, та справді мають чинний контракт із структурою Дерипаски на
постачання чистого кремнію. «Кремний-Урал» – це єдине підприємство, що має змогу
виготовляти і постачати кремній з необхідними параметрами. Наша компанія є
співвиконавцем низки держоборонзамовлень», – йдеться у відповіді підприємства. Але
журналісти звернули увагу на інший контракт – від 2014 року. Його «Кремний-Урал» уклав
із російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова.
Інформації про цей контракт не багато, але схоже – він і досі діє. Про контракт із заводом
Дерипаски журналісти запитали у Конструкторського бюро напряму. Та у відповідь
отримали лише посилання на закон про закупівлі. Також «Схеми» звернулись за
коментарем безпосередньо до постачальника, «Кремний-Уралу» з орбіти олігарха
Дерипаски. Там порадили написати запит, але зрештою на нього так і не відповіли. З
допомогою юристів журналісти дослідили: в тексті контракту йдеться про можливість його
подовження, якщо сторони не заперечують. Як і про те, що всі поставки щомісяця
оформлюють через додаткові угоди. Російське законодавство дозволяє не публікувати
звіти про такі операції. Російський адвокат Андрій Федорков пояснив, як працює цей
механізм. «Навіть можна конкретну закупівлю не розміщувати в Єдиній інформаційній
системі. Одну закупівлю одного товару можна розміщувати в системі, закупівлю за іншим
контрактом можна не розміщувати. В принципі, закон це дозволяє», – відзначив адвокат.
Конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова – одна з провідних організацій
оборонного комплексу Росії. Тут хваляться, що розробили і поставили на серійне
виробництво для озброєння армії Росії більше ніж 150 зразків озброєння і військової
техніки. І тут і надалі створюють системи найсучаснішої високоточної зброї. Саме для них і
потрібен кремній. Тож чи є у комплексах, від яких Україна боронить свої кордони,
українська ж сировина? Старший дослідник Незалежного антикорупційного комітету з
питань оборони Сергій Москалюк розповідає, що кремній широко застосовується в
оборонних технологіях – для виготовлення броні, механізмів, тощо. «Також кремній
використовується безпосередньо в ракетних технологіях – це вхід і вихід сопла двигуна, як
приклад – тактично-ракетний комплекс «Точка У», де кремній використовується як
антиоксидант, – додав дослідник. – А ще для формування гільз, капсулів. Воно вимагає
надвисоких потужностей, де безпосередньо відбувається навантаження на механічні вузли
з'єднання. І в цьому випадку застосування сплаву титан-кремній дозволяє зменшити таке
навантаження і збільшити строк роботи цієї виробничої лінії». І таку зброю, для якої
потрібен кремній, Росія активно використовує. Зокрема, розробки конструкторського бюро
помічали на Донбасі. Наприклад, у лютому 2019 року у селищі Новолуганське обстріляли
один із будинків із артилерійського комплексу «Краснополь», який розробило саме згадане
КБ. Разом з тим, дослідник Сергій Москалюк вважає: «Кремній є таким матеріалом, що
використовується в оборонній промисловості. Через це його постачання в Російську
Федерацію, на моє переконання, є недоцільним».
Сировина для чужих потреб. В Україні працює кілька компаній, зацікавлених у
роботі з кварцитом. Також і є ті, хто має усі ресурсні можливості для його видобутку – у
Києві та Житомирі. Селищний голова Баничів Сергій Баклан також висловив сподівання, що
український кварцит зацікавить українських виробників. В останні роки видобуток на
кар’єрі, за його словами, перевищує 100 тисяч тонн. «Дуже б хотілося, аби воно перейшло у
власність України, аби Україні потрібна була наша продукція. Вона дуже перспективна,
особливо зараз. Сонячні батареї, екологічна енергетика – це ж усе іде із кремнію», –
відзначає він. У Вінниці в 2018 році відкрили новий завод із виробництва сонячних
панелей, для яких буде потрібен український кварцит. Утім, дотепер сировиною з
унікального українського родовища розпоряджається російський олігарх. Виходить, що
сьогодні Україна вимушена купувати кремній для своїх потреб за кордоном. Тоді як завод,
який міг би його забезпечити, зруйновано, а цінний мінерал із українських надр вивозять
до Росії. Там його використовують, в тому числі, для потреб російської оборонки, яка вже 5
років сумлінно постачає свою продукцію в український Донбас. СБУ сформулювало список
санкцій таким чином, що до нього потрапили лише ті компанії, які реально не працюють в
Україні. А інші регулятори, схоже, просто заплющують очі на присутність росіян в
українських надрах. Заробляє ж на цьому, як виявило розслідування «Схем», близька
російському президенту людина – впливовий олігарх Олег Дерипаска.
Читати повністю >>>
© Альона Бояринова, Любомира Ремажевська
За матеріалами radiosvoboda.org
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Акціонери ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
затвердили розмір дивідендів
10.10.2019

Результати діяльності ГМК України у вересні та
за 9 місяців 2019 р.
10.10.2019

Об'єднання «Укрметалургпром» на своєму корпоративному сайті
представила консолідовані показники діяльності ГМК України у вересні та
за 9 місяців 2019 р.
За уточненими під час наради в ОП «Укрметалургпром» даними, у вересні 2019 р.
вироблено: чавуну – 1,75 млн т (96% відносно серпня 2019 р.); сталі – 1,75 млн т (90%);
прокату – 1,57 млн т (102%). За 9 місяців 2019 р. вироблено: залізорудного концентрату –
47,33 млн т (105% відносно аналогічного періоду 2018 р.); агломерату– 23,71 млн т (101%);
обкотишів – 16,21 млн т (101%); коксу валового (6% вол.) – 7,71 млн т (96%); чавуну – 15,48
млн т (101%); сталі – 16,40 млн т (104%); прокату – 14,09 млн т (102%); трубної продукциї –
0,807 млн т (96%). Станом на 9 жовтня 2019 р., з основних діючих виробничих потужностей
в експлуатації знаходяться: 15 з 21 доменних печей, 8 з 9 мартенівських печей, 11 з 16
конвертерів, 5 з 15 електропечей та 14 з 15 машин безперервного лиття заготівки. В
листопаді 2019 р. прогнозується виробництво основних видів продукції у наступних
обсягах: чавуну – порядку 1,70 млн т, сталі – 1,75 млн.т, прокату – 1,60 млн т.
Читати повністю >>>
За матеріалами ОП «Укрметалургпром»

Почему ИСД не получилось

Украина в 2019г нарастит выплавку стали на 4%,
добычу железной руды - на 4%

15.10.2019

16.10.2019

Металлургические предприятия Украины по итогам 2019 года, как
ожидается, нарастят выплавку стали на 4% по сравнению с 2018 годом - до
21,927 млн тонн. Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщается в справочных документах Министерства развития экономики,
торговли и сельского хозяйства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина",
выпуск общего проката возрастет на 3% - до 18,842 млн тонн, выплавка чугуна - на 1%, до
20,690 млн тонн. Прогноз основан на производственных показателях января-сентября
текущего года, уточнили в министерстве. При этом источник агентства в Минэкономики
добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на
метпредприятия снизятся на 6% - до 3,128 млн тонн. Выпуск труб в текущем году может
возрасти на 5% - до 1,079 млн тонн, кокса снизится на 5% - до 10,305 млн тонн и сохранятся
метизов на уровне 186 тыс. тонн. Вместе с тем горнорудные предприятия могут увеличить
добычу железной руды на 4% - до 75,899 млн тонн, выпуск железорудного концентрата –
на 5%, до 63,273 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 1%, до 53,376 млн
тонн, в том числе производство агломерата сохранится на уровне предыдущего года - 31,7
млн тонн, а окатышей возрастет на 1% - до 21,676 млн тонн. Как сообщал
"Укрметаллургпром", в январе-сентябре 2019 года произведено 47,33 млн тонн
железорудного концентрата (105% относительно аналогичного периода 2018 года), 23,71
млн тонн агломерата (101%), 16,21 млн тонн окатышей (101%), 7,71 млн тонн кокса
валового (96%), 15,48 млн тонн чугуна (101%), 16,4 млн тонн стали (104%), 14,09 млн тонн
проката (102%), 807 тыс. тонн трубной продукции (96%). В 2018 году в Украине
произведено железорудного концентрата – 60,32 млн тонн (99,7% относительно 2017
года), агломерата – 31,68 млн тонн (103%), окатышей – 21,36 млн тонн (106%), кокса
валового (6% вл.) – 10,83 млн тонн (104%), чугуна – 20,56 млн тонн (102% с учетом работы
в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 105% без их учета), стали – 21,1 млн тонн
(98,5% и 101% соответственно), проката – 18,36 млн тонн (100% и 103% соответственно),
трубной продукции – 1,1 млн тонн (106%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Интерпайп" в I пол.-2019 г.
увеличила EBITDA на 37,4%
10.10.2019

Международная трубно-колесная компания "Интерпайп" в первом
полугодии 2019 г. получила $125,44 млн EBITDA, что на 37,4% превышает
показатель первого полугодия прошлого года.
Как говорится в отчетности на сайте компании, основного роста удалось добиться в
сегменте труб – в 2,8 раза, до $44,51 млн и в сегменте железнодорожных колес – на 62,2%,
до $60,23 млн. В то же время в сегменте производства стали EBITDA упало почти вдвое – на
49,1%, до $20,01 млн, а прочие операции принесли EBITDA $0,69 млн против $0,81
отрицательного показателя в первой половине прошлого года. Согласно отчетности,
выручка "Интерпайпа" в январе-июне этого года составила $557,17 млн, что на 2,7%
больше, чем в январе-июне-2018, в частности продажи железнодорожных колес выросли на
29,7% – до $175,56 млн, тогда как труб сократились на 6,6% – до $362,8 млн. Валовая
прибыль выросла на 19,3% – до $161,17 млн, а операционная – почти в 3 раза, до $63,57
млн. В то же время из-за финансовых расходов в $72,06 млн компания получила чистый
убыток в $25,42 млн, что, однако, на 37,7% лучше показателя первого полугодия 2018 года.
Благодаря другим доходам от хеджирования и валютных разниц "Интерпайп" получил
$87,58 млн, что позволило компании выйти на совокупную прибыль в $62,147 млн, что в 2,7
раза выше показателя января-июня 2018 года. В соответствии с отчетом, "Интерпайпу"
удалось увеличить свободные денежные средства с $72,7 млн до $130,88 млн на начало
этого года и $200 млн – на середину года. Ранее в меморандуме о реструктуризации долга
"Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы в прежние годы существенное
влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на
нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события
в регионе. В период с 2012 по 2016 годы выручка и EBITDA группы сократились на 71% и
85% соответственно, что привело к снижению способности компании погашать долг. 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. Как отмечала компания, с тех пор доход и EBITDA восстановились,
увеличившись в 2017 году на 59% и 158% соответственно по сравнению с 2016 годом. В
2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на
31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн. "Интерпайп"
входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим
по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре
компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный
завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп НикоТьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь"
под брендом "Интерпайп Сталь".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Кривому Розі відбулися позачергові збори акціонерів публічного
акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг». На ньому акціонери
проголосували за виплату дивідендів.
На дивіденди буде направлено 10,845 млрд грн. Розмір дивідендів затверджено у
розмірі 2,81 грн на одну просту акцію. Порядок і терміни виплати дивідендів пізніше
визначить Наглядова рада компанії. Після цього кошти будуть перераховані акціонерам.
Відповідно до закону «Про акціонерні товариства» дивіденди мають бути виплачені
протягом півроку з моменту ухвалення рішення зборами акціонерів. Останній раз
дивіденди платили за 2007 рік – ще до кризи 2008–2009 рр. Після того компанія
АрселорМіттал направляла кошти на модернізацію виробництва, виконання масштабних
інвестпроектів. Нинішня виплата дивідендів не вплине на виконання інвестиційної
програми. Впродовж найближчих 5 років у розвиток виробництва інвестують 1,8 млрд
доларів. З них близько 300–350 млн доларів планують вкласти у будівництво фабрики
грудкування. Вона випускатиме окатиші, які частково замінять агломерат як сировину для
доменних печей. Завдяки цьому підприємство зможе закрити дві зношені аглофабрики і
тим самим понизити обсяг викидів на 50–55%.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМКР

Неспособность трех отцов-основателей между собой договориться,
“дурные” российские деньги или “татарин гадит” - кто теперь объяснит, что
стало ключевой причиной развала “Индустриального союза Донбасса”.
Главное, что результат налицо: Днепровский меткомбинат остановлен Ахметовым,
Алчевский — захвачен Курченко, польский завод — ушел за долги, венгерский — со дня на
день будет национализирован государством. А ведь в 2010 г. казалось, что после покупки
контрольного пакета донецкой корпорации российским Внешэкономбанком, у ИСД
появился шанс переиграть Ахметова и Новинского с их “Метинвестом”, как минимум, на
украинской площадке. Вовлеченные в этот проект стратеги из российского инвестбанка
“Тройка Диалог” мечтали создать на базе металлургических мощностей “Индустриального
союза Донбасса” с добавлением “Запорожстали” и Мариупольского меткомбината имени
Ильича не больше и не меньше как второго (после ArcelorMittal) производителя стали в
мире. Сырьевой базой для такой мегакомпании должны были стать ГОКи Курской
магнитной аномалии и угольные шахты/разрезы Кузбасса и Карагандинского угольного
бассейна. С мощностями порядка 40-42 млн тонн стали в год (это было больше чем на тот
момент у китайской Baosteel) и перспективой их увеличения до 55 млн тонн ИСД стал бы в
перспективе “номером один” в глобальной металлургии. Фактически, для Кремля это была
вторая попытка создания “стального чемпиона” после того, как в 2006 году владелец
“Северстали” Алексей Мордашов (с участием Романа Абрамовича) пытался отбить
люксембургскую металлургическую компанию Arcelor у сталелитейного магната Лакшми
Миттала и ему это почти удалось. Однако, как и в первом случае с ИСД у “государства
российского” не вышло — от слова “совсем”. Сказалась, неспособность менеджеровмоскалей эффективно работать на территории “младшего брата”. Выяснилось, что
количество денег не способно компенсировать их высокомерие и чувство превосходства
плюс дефицит понимания нашей специфики. Сама модель, когда ИСД покупался ВЭБом
через 4 кипрских офшора, которым были выданы под это миллиардные кредиты,
провоцировала менеджеров российского госбанка чересчур концентрироваться на
отслеживании финансовых потоков донецкой корпорации, упуская из виду общую картину.
К тому же в СКМ, понимая масштабность плана россиян и его угрозу для собственного
существования, стали бешено ему противодействовать, выхватывая вкусные куски прямо
из-под носа приезжих. В 2010 году Ахметов создал максимум препятствий для захода
россиян (при посредничестве вышеупомянутой “Тройки Диалог”) на “Запорожсталь”,
устроив суды по поводу продажи почти контрольного пакета акций (49%) этого
меткомбината и параллельно ведя переговоры о покупке второй “недополовины”.
Одновременно, с помощью Вадима Новинского “Метинвест” сломал волю к сопротивлению
гендиректора Мариупольского меткомбината имени Ильича Владимира Бойко и
полностью проглотил это предприятие. В обоих ситуациях Ахметову помогало то, что если
на стороне россиян выступали большие деньги, то на его — украинское государство,
которое как раз возглавил его “положенец” Виктор Янукович. Однако, ключевой причиной
неуспеха ИСД стало все-таки не происки чужих, а ошибки своих. Помимо ситуации, когда
три собственника до прихода россиян в 2009 году вели себя как “лебедь, рак и щука” (один
из них Виталий Гайдук даже полностью отошел от дел в ИСД за два года до продажи своей
доли, поскольку устал от постоянных споров и раздоров) в саму модель развития донецкой
корпорации была зашита идея, что “завтра будет лучше, чем вчера”. Весь бизнес
корпорации был выстроен таким образом, что ИСД была способна эффективно работать
лишь на растущем рынке: цены на продукцию и объемы будут расти, и, соответственно,
можно будет занимать все больше и больше денег на развитие. В результате к моменту,
когда мировой тренд на рынке стали резко изменился, на основном производственном
локомотиве корпорации — Алчевском меткомбинате — до ума был доведен лишь один
инвестиционный проект — МНЛЗ, а еще с десяток были в разной степени готовности и
требовали все новых и новых вложений. В результате к 2011 году россияне обнаружили,
что у них на руках оказался отнюдь не “будущий чемпион”, а фактически банкрот с долгами
только перед банками в районе $2,5 млрд. Один из трех отцов-основателей ИСД Виталий
Гайдук уже откешился и покинул эпицентр событий. От двух других - Сергея Таруты и
Олега Мкртчана - было довольно мало толку. Все, что они были способны генерировать это ежегодные миллиардные убытки и по старой привычке тырить все, что было плохо
привинчено. В такой ситуации “русская весна”, которая началась на востоке Украины
весной 2014 года, стала настоящим спасением для стратегов и идеологов проекта создания
на базе ИСД второго в мире производителя стали. Действительно, война все спишет. Поход
в Украину обошелся российскому Внешэкономбанку в 8 млрд долларов. Теперь все эти
долги выведены с его баланса в специальный фонд, что называется “с глаз долой, из сердца
вон”. По состоянию на сегодняшний день Олег Мкртчан отбывает 9-летний срок в
российской колонии общего режима: его обвинили в хищении 199 млрд рублей ВЭБ. Сергей
Тарута вторым номером по списку “Батькивщины” прошел в парламент и теперь занимает
кресло первого заместителя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического
развития. Виталий Гайдук “заперт” в нескольких не слишком удачных инвестпроектах за
пределами Украины. В частности, в алмазных шахтах в Южной Африке, где на всех парах
сегодня развивается обратный апартеид, в рамках которого бывший украинский олигарх очередной белый колонизатор. Все трое судятся друг с другом в Лондоне. Ожидается, что
этой осенью все эти иски будут там рассмотрены и наибольшие шансы на успех, судя по
всему, у Виталия Анатольевича: он единственный при бабках и на свободе. Кроме того,
благодаря назначению на пост секретаря СНБО тесно связанного с ним Алексея Данилова, у
Гайдука появляется возможность не просто тихо радоваться решению лондонского суда, но
и эффективно исполнить его на просторах Украины. Производственные активы ИСД
находятся в еще более жалком состоянии чем большинство его бывших владельцев. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Метінвест успішно випустив єврооблігації у двох валютах і подовжив
строки погашення боргових зобов’язань
18.10.2019

Метінвест, вертикально інтегрована група гірничо-металургійних
компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), успішно завершив транзакцію із
подовження строків погашення своїх єврооблігацій.
Дебютний випуск Групи у двох валютах, що складається із траншів, номінованих у
доларах США і євро, подовжив на 6,5 років строки погашення облігацій на $944,515 млн з
погашенням у 2023 р. на суму $440 млн, тоді як чисті надходження від угоди склали
близько $350 млн. Угоду підтримали світова спільнота інвесторів і провідні європейські
фінансові інститути. Група водночас провела дві взаємопов'язані транзакції: тендер для
власників єврооблігацій випуску обсягом $944,515 млн і терміном погашення у 2023 році з
викупу облігацій на загальну суму до $440 млн; і новий випуск єврооблігацій, номінованих
у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і
подовжений 5-річний транш на €300 млн зі ставкою 5,625% річних. Ставка прибутковості
за траншем у доларах США є найнижчою в історії Групи, а термін погашення – найдовшим.
Дебютний транш в євро випущено з найнижчим рівнем прибутковості, який будь-коли
досягали українські емітенти, що допомогло Метінвесту диверсифікувати валютну
структуру свого боргового портфеля, значно розширити базу інвесторів і покращити її
якісний склад. Коментуючи угоду, Олександр Любарев, Директор департаменту з
управління фінансами Групи Метінвест, сказав: «Незважаючи на складні ринкові умови,
Метінвест зміг залучити 10-річне фінансування в доларах США. Донедавна в Україні до
такого фінансування мав доступ лише суверен. Ми вважаємо це ознакою впевненості
інвесторів у сильній бізнес-моделі і фундаментальних показниках Групи. Ще один важливе
досягнення для нас полягало у дебютному випуску цінних паперів, номінованих в євро, що
розширило базу інвесторів Метінвесту. Обслуговування купона цього траншу захеджоване
виручкою Групи в євро.». Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест,
зазначив: «Ми задоволені досягнутими результатами. Передусім проактивний менеджмент
підвищив стійкість структури капіталу Групи та графіка погашення облігацій, при цьому
знизивши ризики рефінансування. Також Метінвест зміг залучити нове фондування в євро,
що забезпечить необхідну фінансову гнучкість протягом спадаючого цінового циклу на
сталь. Ми використаємо частину чистих надходжень від цієї транзакції для погашення
короткострокових зобов'язань Групи, а частину спрямуємо на прискорення реалізації нашої
Технологічної стратегії 2030. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати
світовому співтовариству інвесторів за підтримку, а також команді, що брала участь в угоді,
за докладені зусилля.». Деталі транзакції: 17 вересня 2019 року Метінвест оголосив про
намір випустити нові облігації і розпочав тендер із викупу облігацій із терміном погашення
в 2023 році на суму до 440 млн доларів США. У той же день кредитні рейтингові агентства
Fitch і S&P підвищили кредитний рейтинг Групи Метінвест до рівнів BB- і B відповідно з
прогнозом «стабільний», присвоївши новому випуску очікуваний рейтинг на тих же рівнях.
На момент публікації рейтинг Fitch був на два рівні вище суверенного рейтингу України, а
рейтинг S&P – на один рівень вище. Для участі в тендері надійшло заявок на суму близько
640 млн доларів США, з яких Метінвест прийняв заявок на 440 млн доларів США. 1 жовтня
2019 року Метінвест встановив ціну розміщення облігацій у двох валютах в рамках двох
траншів: 10-річний транш на суму 500 млн доларів США з прибутковістю 7,95% і
погашенням у жовтні 2029 року; і подовжений 5-річний транш на суму 300 млн євро з
прибутковістю 5,75% і погашенням у червні 2025 року (з урахуванням дисконту до
номінальної вартості під час випуску). Ціна емісії облігацій із погашенням у 2029 і 2025
роках склала 98,629% і 99,411% від їхнього номіналу. Більшість інвесторів у облігації – із
США, Великобританії і континентальної Європи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Метінвесту
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]
 в цілому

Експорт залізорудних концентратів з України
у вересні скоротився на 2,4%
09.10.2019

Експорт руди і залізорудних концентратів з України у вересні в
порівнянні з серпнем скоротився на 2,4% – до $400 млн. Про це свідчать дані
Державної податкової служби, передає mind.ua
У натуральному вираженні поставки руди за кордон також зменшилися – на 1,8%, до
3,2 млн т. Всього в січні-вересні українські підприємства відправили на експорт 30,4 млн т.
сировини на суму $2,8 млрд. Частка ЗРС в загальному обсязі експорту України становила
7,48%. Українські компанії продали більше половини залізної руди в Китай (32,44%),
Польщу (12,22%) і Чехію (9,81%). Експорт руди і залізорудних концентратів з України в
серпні порівняно з липнем зріс на 4%, до $409,9 млн, а в натуральному вираженні – на
11,4%, до 3,9 млн тонн. Основні виробники залізорудної сировини в Україні: комбінат «Суха
Балка», Запорізький ЗРК, Інгулецький ГЗК, Криворізький ЗРК, Полтавський ГЗК, Північний
ГЗК, НВП «Укрмеханобр», Центральний ГЗК, Південний ГЗК, «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
ММК Ілліча. Нагадаємо: у травні прогнозувалося, що ціни на залізну руду суттєво зростуть
вище $100 за тонну через стрімке скорочення запасів у китайських портах, перспективою
конкуренції заводів за постачання цієї сировини в умовах глобального дефіциту.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
 і зокрема

Транспортный парк Покровского горно-обогатительного
комбината пополнился новым автокраном
07.10.2019

Модернизация парка Автотранспортного цеха – уже много лет одна из
основных задач Покровского горно-обогатительного комбината. Это
связано с несколькими факторами.
Во-первых, наши машины ежедневно эксплуатируются в сложных условиях, которые
способствуют их износу. Замена техники также зависит от производственных
потребностей и современных тенденций, по пути развития которых идет наш комбинат.
Учитывая такие принципы, в 2019 году, благодаря усилиям специалистов коммерческого
направления и АТЦ, автопарк предприятия пополнился уже 8-ю единицами техники по
программе ПТР. Последнее сентябрьское приобретение – новый автокран на базе «МАЗа».
Данная покупка очень актуальна, потому что грузоподъемные механизмы в последнее
время стали реальным дефицитом. А без них не обходятся трудовые будни предприятия,
которые так или иначе связаны со строительными и ремонтными мероприятиями. В них,
как мы все понимаем, кран – просто «незаменимый участник». Новый автокран будет
служить для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и
восстановительных работ, которые проводятся на территории производственных
подразделений комбината. Особенно актуальной его помощь станет для наших карьеров и
фабрик. Ведь «новичок», грузоподъемностью в 32 тонны, – компактный, маневренный,
сбалансированный по массе, чем удобен в эксплуатации и управлении. К тому же, техника
оснащена телескопической 30-метровой стрелой, состоящей из 4-х секций. Что касается
двигателя, то здесь он достаточно мощный – 330 л.с. Новый кран белорусского
производства обошелся комбинату в 5 млн. 392 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам УкрФА
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ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые
сланцы из своих отходов ЖРС
08.10.2019

ИнГОК намерен разрабатывать ранее складированные отходы от
добычи железной руды, извлекая тальковый сланец для его последующей
продажи без дополнительной обработки.
Согласно проекту ИнГОКа "Реконструкция отвалов вскрышных пород. Разработка
обособленной части отвала вскрышных пород, состоящих преимущественно тальковыми
сланцами Ингулецкого месторождения железистых кварцитов", целью планируемой деятельности является рациональное использование природных ресурсов, путем разработки и
реализации тальковых сланцев, находящихся в складированных отвалах комбината. При
этом уточняется, что Ингулецкое месторождение железистых кварцитов разрабатывается с
1965 года. За этот период в отвалах было складирован большой объем вскрышных пород, в
том числе тальковых сланцев, которые относятся к вскрышным породам. По мнению
специалистов комбината, разработка тальковых сланцев Ингулецкого месторождения
железистых кварцитов позволит рационально использовать природные ресурсы,
уменьшить объем складирования вскрышных пород, освободить место в отвалах
площадью 2,68 га. Складированные в отвалы тальковые сланцы готовы к реализации без
дополнительной переработки. Разработку тальковых сланцев планируется производить на
трех участках одновременно, в зависимости от спроса на сырье. По оценкам ученых
Криворожского национального университета, тальковые сланцы Ингулецкого
месторождения залегают в виде пласта мощностью 50-80 м, окаймляющего железорудные
залежи, и относятся к вскрышным породам. При разведке месторождения запасы
тальковых сланцев не подсчитывались, технологические испытания не производились,
возможные области не определялись. По предварительным оценкам треста "Укргеология",
запасы тальковых сланцев составляют 20-22 млн тонн. В рамках комплексного освоения
месторождений минерального сырья Украины в 2010-х учеными были разработаны схемы
отвалообразования, позволяющие совместно складировать на ограниченных площадях для
последующего использования тальковые сланцы и известняки ИнГОКа. Тальковые породы
здесь представлены хлорито-тальковыми, хлорито-амфиболовыми, кабонатно-талькоамфиболовыми сланцами и другими породами. Длина талькосодержащего горизонта, по
простиранию в контурах ИнГока, составляет 2 км, горизонтальная мощность в северной
части – 40 м, в южной – 100 м, глубина распространения до 400 м. Запасы тальковых
сланцев в контурах карьера составляет 15-20 млн тонн. Ежегодное извлечение тальковых
сланцев, по данным института "Кривбасспроект", колеблется от 400 тыс. куб. м до 1 млн
куб. м. Исследования НИГРИ (Кривой Рог) показало, что тальковые сланцы Ингулецкого
месторождения пригодны для использования в керамической, резинотехнической,
лакокрасочной промышленности. Исследованиями КПИ (Киев) установлена возможность
использования тальковых сланцев ИнГОКа для производства портландцемента,
шлакопортландцемента и шлакового цемента повышенной основности. Исследования
подтверждены промышленными испытаниями на Криворожском цементном заводе.
ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого
месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна.
Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.
Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Неизвестная компания подала заявку на разработку
бывшего карьера Ахметова в Кривом Роге
08.10.2019

ООО "Украинская горнодобывающая компания", планирует добывать
железную руду повторной разработки участка карьера "Северный" на
Саксаганском месторождении, который ранее разрабатывал ММК им. Ильича.
Согласно имеющимся в распоряжении Интерфакс-Украина документам, добычу
железной руды планируется вести открытым способом с применением взрывных работ.
Планируется, что разработка карьера будет осуществляться с применением экскаваторов
TEREX или их аналогов с объемом ковша 7 куб. м и 55-тонными автосамосвалами "БелАЗ"
или их аналогами. Также будет использоваться дополнительная техника, в частности
экскаватор LIEBHER или аналоги с объемом ковша 5 куб.м и 40-тонными автосамосвалами
Howo или их аналоги. Общая площадь месторождения – 114 га, запланированная мощность
карьера – до 1,2 млн тонн руды в год. Карьер "Северный" на Саксаганском месторождении
разрабатывало"
государственное
научно-производственное
предприятие
(НПП)
"Укрмеханобр" и производило аглоруду и кусковую руду. Предприятие на 80-90%
обеспечивало потребности доменного цеха ММК им. Ильича и почти наполовину –
потребности его аглофабрики в руде. "Укрмеханобр" арендовал ММК им. Ильича с 2005
года по 7 июля 2019 года. По данным горисполкома Кривого Рога, с 1 июля 2019 года
добыча железной руды в карьере "Северный" не осуществлялась. ООО "УГДК " обратилось в
Министерство экологии и природных ресурсов Украины (сейчас – Министерство
энергетики и защиты окружающей среды) за получением разрешения на добычу руды.
Однако Коалиция общественных организаций "Досить труїти Кривий Ріг" и Общественное
формирование по охране общественного порядка "Экологический патруль" (Днепр)
направили в министерство свои замечания, потребовав от УГДК предоставить
дополнительные сведения о разработке карьера и влиянии производственного процесса на
экологию. Как известно, существует ООО "Торговый дом "Украинская горнодобывающая
компания" (ООО "ТД "УГДК"), созданное под эгидой DCH бизнесмена Ярославского.
Управляет нерудными активами группы, расположенными в Николаевской, Запорожской,
Ривненской, Днепропетровской и Житомирской областях. В ООО "УДГК" заявили, что не
имеют отношения ни к ТД, ни к группе DCH, подтвердив намерение разрабатывать карьер.
Согласно реестру, ООО "Украинская горнодобывающая компания" занимается добычей
железных руд (основная деятельность), а также добычей других полезных ископаемых.
Компания регистрирована 15 апреля 2019 года. В собственности физлица-резидента Аллы
Семко находится 100%-ная доля ООО "УГДК". Уставный капитал компании – 5 млн грн. Как
сообщалось, в июле 2016 года Министерство экономического развития и торговли
отказалось продлевать договор аренды горно-обогатительного комбината "Укрмеханобр"
(Кривой Рог), который ММК арендует с 2005 года. С тех пор "Метинвест" оспаривал это
решение в судах. В августе 2016 года холдинг "Метинвест" Рината Ахметова также
обращался к президенту Петру Порошенко с заявлением о попытке рейдерского захвата
горно-обогатительного комбината НПП "Укрмеханобр", указав, что с 2005 года арендная
плата за пользование государственным комибинатом составила 36 млн грн. Договор об
аренде комплекса "Укрмеханобра" был подписан между ФГИ и "ММК им. Ильича" 14 июля
2005 года сроком на 5 лет. В 2010 аренда была продлена еще на 5 лет до 2015, затем
продлена до апреля и до августа 2016. Срок действия договора аренды истек 31 июля.
"Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50%
потребности его аглофабрики в руде. ММК специализируется на производстве листового
проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов,
бесшовных и сварных труб и газовых баллонов. Предприятие входит в группу "Метинвест".
Основными акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ Рината Ахметова
(71,24%) и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), которые принимают
участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Ferrexpo увеличила суммарное производство
окатышей на 7%

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

08.10.2019

Британская Ferrexpo plc. в январе-сентябре 2019 года увеличила
суммарное производство окатышей на ,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 7 млн 891.39 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании во втоник, за указанный период общий выпуск
окатышей с 65%-ным содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium
Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+)
составил 7 млн 580.40 тыс. тонн (рост 4,2%), с 62%-м (базовые окатыши Ferrexpo Basic
Pellets, FBP) – 310.99 тыс. тонн (снижение на 35,8%). В том числе выпуск окатышей с 65%ным содержанием железа из собственного сырья составил 7 млн 580.40 тыс. тонн (рост на
4,5%), с 62%-м – 310,99 тыс. тонн (падение на 35,8%). При этом за 9 мес-2019 выпуск
окатышей из стороннего сырья не осуществлялся. В третьем квартале общий выпуск
окатышей снизился на 9,8% по сравнению со вторым кварталом - до 2 млн 538.89 тыс. тонн.
В пресс-релизе отмечается, что 28 октября должна начаться реконструкция линии
финишной обработки окатышей, которая продлится 55 дней, в результате будет повышена
ее производительность. "Учитывая текущую рыночную ситуацию, годовой объем
производства Ferrexpo, вероятно, будет в диапазоне от 10,4 млн до 10,6 млн тонн по
сравнению с предыдущими планами по выпуску 10,6 млн тонн", - констатируется в прессрелизе. Как сообщалось, Ferrexpo в 2018 году увеличила суммарное производство
окатышей на 1,6% по сравнению с 2017 годом – до 10 млн 607,16 тыс. тонн. При этом общий
выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 9 млн 924,67 тыс. тонн (рост на
0,4%), с 62%-м – 682,49 тыс. тонн (рост на 22,2%). В том числе, выпуск окатышей с 65%-м
содержанием железа из собственного сырья составил 9 млн 823,67 тыс. тонн (падение на
0,1%), с 62%-м – 682,49 тыс. тонн (рост на 22,2%). Производство окатышей 65%-го
содержания железа из стороннего сырья за 2018 год составило 101 тыс. тонн, что выше
предыдущего года на 3,8%. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в
Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. ПГОК - основной актив
котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo
plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100%
акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной
железной руды подземной добычи на 8,9%
15.10.2019

КЖРК в январе-сентябре т.г., согласно оперативным данным, снизил
выпуск товарной железной руды подземной добычи на 8,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 3,276 млн тонн.
В сентябре КЖРК произвел 390 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце 367 тыс. тонн. Как сообщалось, КЖРК в 2018 году снизил выпуск товарной железной руды
подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017 годом - до 4,581 млн тонн. Комбинат
специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию
Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.). Компании Starmill Limited
принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа
"Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Рудник "Сухая Балка" сократил производство
товарной железной руды на 1,1%
15.10.2019

Рудник "Сухая Балка" в январе-сентябре т.г. сократил производство
товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 2,015 млн тонн.
В сентябре рудник произвел 214 тыс. тонн товарной руды. Рудник в 2018 году
нарастил производство товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом – до
2,725 млн т. Как сообщалось, рудник "Сухая Балка" намерен подготовить к эксплуатации и
разрабатывать горизонты 1500, 1580 и 1660 м шахты "Юбилейная" с целью поддержки
производственной мощности предприятия. Согласно проекту проходка выработок
осуществляется буровзрывным способом. Рудник получил горный отвод 2 апреля 2018
года сроком до 5 августа 2036 года для добычи железных руд и магнетитовых кварцитов в
поле шахты "Юбилейная", проектная мощность которой определена в 2,6 млн тонн горной
породы в год, по сырой руде - 2,3 млн тонн в год. Как сообщалось, рудник в 2018 году
нарастил производство товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом – до
2,725 млн тонн. "Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным
способом. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. В состав
рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский железорудный комбинат нарастил
добычу железной руды на 3,7%
15.10.2019

Запорожский ЖРК в январе-сентябре 2019 года, по оперативным
данным, нарастил добычу железной руды на 3,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 3,480 тонн.
В сентябре добыто 394 тыс. т. руды. По данным отдела контроллинга, ЗЖРК в
августе добыл 388,8 тыс. тонн руды, что составило 101% от намеченного. Содержание
железа в руде достигло 60,87%, или 100,02% от плана. При этом отгрузка на
металлургические предприятия Украины и зарубежья в августе составила 339 тыс. тонн
железорудного сырья, что на 64 тыс. тонн меньше запланированного. За восемь месяцев
2019 года ЗЖРК двумя шахтами добыл 3 млн 86,1 тыс. тонн руды (103,2% от
запланированного) с высоким содержанием железа – 60,88% (100,05%). Потребителям
было отгружено 3 млн 298,2 тыс. тонн продукции (103,8%). Как сообщалось, ЗЖРК в 2018
году увеличил добычу железной руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн
тонн (в 2017 году - 4,503 млн тонн) с содержанием железа в руде 60,91%, потребителям
отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн продукции. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и
Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и
мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии,
Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь". По состоянию на 31
декабря 2018 года списочная численность работников комбината составляла 4,743 тыс.
чел. Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%,
"Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПрАТ "Запоріжкокс" Ахметова і фіскали домовляються
про "примирення" на сотні мільйонів гривень
08.10.2019

Запорізький окружний адмінсуд 29 серпня відкрив провадження в
справі №280/4170/19 за позовом ПрАТ «Запоріжкокс» до Офісу великих
платників податків ДФС.
Мова йде про справу щодо визнання протиправним та скасування низки податкових
повідомлень-рішень від 06.06.2019, у т.ч.: №0002014713 - про збільшення суми грошового
зобов`язання з ПДВ на 247,1 млн грн, у т.ч. за податковими зобов`язаннями на 164,7 млн грн
та штрафними санкціями на 82,4 млн грн; №0002024713 - про зменшення розміру
від`ємного значення суми ПДВ, а саме від`ємного значення, що зараховується до складу
податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на суму 78,2 млн грн.
Разом з тим, 26 вересня суд зупинив провадження в цій справі до 18.12.2019 за
клопотанням позивача та відповідача, які просили суд надати їм час, “необхідний для
можливого примирення” (цитата).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Новими керівниками харківського «Коксохіма» стали
люди з оточення Олександра Януковича
08.10.2019

АТ «Сбербанк Росії» 25 вересня оформив на себе право власності на
харківський «Коксохім». Раніше цілісний майновий комплекс підприємства
був заставою по кредиту.
Банк через роки судових засідань зміг відсудити комплекс. Бенефіціаром ТОВ
«Коксовий завод «Новомет» став Євгеній Введенський. Підприємство передали в управління Сергію Кузярі та його партнерам. Кузяра відомий як радник двох міністрів енергетики,
людина Януковича і власник багатьох трейдингових компаній, які торгують вугіллям.
Таких як «Енер.ком» і «Продакс». У червні Кузяра говорив про можливість увійти до
команди президента України Володмира Зеленського, а також сподівався на відновлення
поставок вугілля з окупованих територій. Ще одним представником нового власника став
Олександр Мельников. Ця людина відома, як один з менеджерів оточення Олександра
Януковича. Новими власниками стануть ТОВ «Вугільна компанія «Продакс», зареєстрована
у Донецьку, і ТОВ «ТД «Новомет», зареєстрована у Києві. Перша фірма зареєстрована на
самого Кузяру і входила до групи компаній родини Януковича. Щодо другої, то її
засновниками ще кілька днів назад були Кузяра та Мельников. 5 жовтня в реєстраційні дані
ТОВ «Торговий дім «Новомет» були внесені зміни. Фірма отримала назву «Коксовий завод
«Новомет». Директором став партнер Кузяри по бізнесу у Донецьку Олексій Фадєєв. А
засновником і бенефіціаром Євгеній Введенський. Ця людина є партнером власника мережі
«Фуршет» і за сумісництвом депутат Київської міської ради Ігоря Баленко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kharkov.comments.ua
Виталий Литовка возглавил один из
крупнейших коксохимов в Европе
15.10.2019

Генеральным директором Авдеевского коксохимического завода и
фенольного завода «Инкор и Ко» Группы Метинвест назначен Виталий
Литовка. Об этом пишет издание avdeevka.city
В сфере металлургии Виталий Литовка с 1994 года. С 2011 года работает в компании
Метинвест. В июне 2015 г. Виталий Литовка возглавил «Запорожкокс». В 2018 году
назначен директором по ремонтам Операционной дирекции Метинвеста. С 10 октября 2019
года Виталий Литовка назначен генеральным директором Авдеевского коксохимического
завода и фенольного завода «Инкор и Ко». «Мои планы – сделать Авдеевский коксохим
лучшим в компании. К сожалению, по объективным причинам, годы войны негативно
сказались на состоянии завода. Ценю, что авдеевские коксохимики смогли сохранить
предприятие, когда приходилось проводить горячую консервацию коксовых батарей,
работать под обстрелами. Такого опыта не пожелаешь никому. Но нужно двигаться дальше.
Вместе нам предстоит сделать очень многое, чтобы снова вывести предприятие в лидеры
коксохимического производства», - отметил Виталий Литовка. …
Читать полностью >>>
По материалам avdeevka.city
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Днепроспецсталь сократила выпуск
проката на 9,5%
07.10.2019

Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” (Запорожье) в
январе-сентябре 2019 г. снизил выпуск готового проката на 9,5% по
сравнению с 9 месяцами 2018 г. - до 113,7 тыс. т.
При этом выплавку стали за тот же период завод сократил на 13% — до 163,7 тыс. т.
За сентябрь “Днепроспецсталь” выплавила 18 тыс. т стали и выпустила 12 тыс. т проката. В
прошлом году по сравнению с позапрошлым предприятие сократило продажи своей
продукции на 17,7% — до 9,64 млрд грн. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на
4,5% по сравнению с 2017 годом — до 247,028 тыс. т, выпуск проката снизился на 3,9% до
162,638 тыс. т. В первом полугодии “Днепроспецсталь” снизила производство стали на
15,8% и работала с отрицательной рентабельностью. “Днепроспецсталь”, которую
связывают с группой “Приват”, — единственный в стране производитель сортового
проката и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой
и конструкционной стали, а также жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Завод "Интерпайп Сталь" сократил
выплавку стали на 6,5%
09.10.2019

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январесентябре 2019 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее сократил
выплавку стали, по оперативным данным, на 6,5% - до 690 тыс. тонн.
В сентябре выплавлено 55 тыс. тонн стали. Объем производства круглой стальной
заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс. тонн, что на 15% выше, чем за предыдущий год.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб,
является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в
мире. В структуре - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)",
"Интерпайп Нико-Тьюб", "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

 В ЦІЛОМУ

Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі
підприємство "Закарпатполіметали"
08.10.2019

Импорт-экспорт цветных металлов
в январе-сентябре 2019 г.
09.10.2019

Украинские предприятия в январе-сентябре 2019 года нарастили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 25,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $87,849 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, экспорт меди и медных изделий за девять месяцев снизился на 46,1% до $63,074 млн. В сентябре медь и медные изделия импортированы на сумму $12,718 млн,
экспортированы - на $4,845 млн. Кроме того, Украина в январе-сентябре текущего года
снизила импорт никеля и изделий из него на 15,1% – до $62,651 млн (в сентябре - $4,351
млн), но нарастила алюминия и изделий из него - на 4,2%, до $296,184 млн ($34,540 млн),
свинца и изделий из него на 0,2%, до $10,559 млн ($1,652 млн), но снизила олова и изделий
из него на 18,9%, до $2,846 млн ($492 тыс.), цинка и цинковых изделий - на 12,7%, до
$56,163 млн ($7,279 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-сентябре-2019
снизился на 26,9% - до $76,996 млн (в сентябре - $7,299 млн), свинца и изделий из него на
28,4% - до $19,169 млн ($2,327 млн), никеля и изделий - на 38,6%, до $3,874 млн (в сентябре
- $0,393 млн). Экспорт цинка в январе-сентябре-2019 составил $463 тыс., тогда как в
январе-сентябре-2018 - $216 тыс. (в сентябре-2019 он составлял $47 тыс.). Экспорт олова и
изделий в январе-сентябре-2019 составил $33 тыс. (в сентябре - $3 тыс.), тогда как в
январе-сентябре-2018 он составлял $288 тыс. Как сообщалось, Украина в 2018 году
нарастила импорт меди и медных изделий в денежном выражении на 17,4% по сравнению с
2017 годом - до $105,474 млн, экспорт за год возрос на 5,1% - до $139,511 млн. Украина в
2018 году также нарастила импорт никеля и изделий из него на 23,3% – до $94,071 млн,
алюминия и изделий из него - на 7,6%, до $368,636 млн, свинца и изделий из него - на
28,9%, до $16,239 млн, цинка и цинковых изделий - на 13,1%, до $82,666 млн. При этом ввоз
олова и изделий из него снизился на 2,9%, до $4,793 млн. Экспорт алюминия и изделий из
него в 2018 году возрос на 2,1% - до $131,947 млн, снизился свинца и изделий из него на
24,7% - до $33,673 млн, увеличился никеля и изделий - на 44%, до $8,127 млн. Экспорт
цинка в 2018 году составил $363 тыс., тогда как в 2017-м - $65 тыс. Экспорт олова и изделий
в 2018 году составил $313 тыс., тогда как в 2017-м - $172 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 І ЗОКРЕМА
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина снизила экспорт титаносодержащих руд
и концентрата на 10,9%
09.10.2019

Украина в январе-сентябре т.г. снизила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 10,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 430,303 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины во вторник, за девять месяцев года экспорт титаносодержащих руд и
концентрата в денежном выражении возрос на 6,4% - до $106,549 млн. При этом основной
экспорт осуществлялся в Чехию (17,84% поставок в денежном выражении), Египет
(17,71%) и РФ (17,7%). Кроме того, Украина в январе-сентябре-2019 импортировала 651
тонны руды из Сенегала и Вьетнама на $458 тыс., тогда как в январе-сентябре-2018 ввезла
15,797 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала на сумму $3,088 млн. Как сообщалось,
Украина в 2018 г. увеличила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном
выражении на 2,7% по сравнению с 2017 годом - до 599,494 тыс. тонн, в денежном
выражении - на 19,5%, до $125,722 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (19,41%
поставок в денежном выражении), Турцию (17,96%) и РФ (15,68%). Украина в 2018 году
импортировала 15,874 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала и Мозамбика на сумму
$3,142 млн, тогда как в 2017 году ввезла 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов
на сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана (2,1%). В Украине в
настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном в ЧАО "Объединенная
горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский
горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горнообогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский
ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того,
производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском
месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Холдинговая
компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Керівництво ОГХК зустрілось
з радниками
11.10.2019

Робоча зустріч менеджменту Об’єднаної гірничо-хімічної компанії з
представниками ТОВ «БДО Корпоративні фінанси» відбулася в четвер, 10
жовтня. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Сторони познайомились та опрацювали детальний план дій з підготовки активів
ОГХК до приватизації. Згідно запропонованим радником крокам, повний аудит - Due
Diligence (фінансовий, технічний, технологічний, податковий тощо) та оцінка потенційних
можливостей компанії, як гравця титанового ринку – SWOT аналіз, будуть завершені у
грудні 2019 року. Тоді ж ТОВ «БДО Корпоративні фінанси» запропонує замовнику – Фонду
держмайна України – умови продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Проведення
аукціону заплановано на лютий-березень 2020 року. Зустріч з радником була позитивною
та продуктивною, повідомив в.о. голови правління АТ «ОГХК» Олександр Гладушко.
«Доручив усім профільним спеціалістам ретельно та оперативно готувати необхідну
інформацію, щоб триматися в запропонованих строках. Стартуємо!», - прокоментував
керівник компанії. Він сподівається, що ОГХК стане однією з перших компаній, яку буде
підготовлено та приватизовано за міжнародними стандартами, зрозумілими
цивілізованому світу та іноземним інвесторам зокрема. За такими правилами Об’єднану
гірничо-хімічну компанію було корпоратизовано у 2016 році однією з перших державний
підприємств. Саме тоді розпочався процес підготовки ОГХК до приватизації по-новому,
вважає Гладушко. Нагадаємо, рішенням уряду від 25 вересня 2019 року компанію «БДО
Корпоративні Фінанси» затверджено радником з питань підготовки до приватизації та
продажу пакета акцій АТ «ОГХК» у розмірі 100% статутного капіталу товариства.
Відзначимо, Об’єднана гірничо-хімічна компанія переходить під управління Фонду
державного майна України. Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) від 9 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, 1 жовтня на філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» після суттєвої
реконструкції запущено в роботу фабрику чорнових концентратів кар'єру №9. На ній
встановлене нове, надсучасне збагачувальне обладнання австралійської компанії Mineral
Technologies, аналогів якому немає в Україні …
Читати повністю >>>
За матеріалами ОГХК
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Шахраї вкрали ДП "Закарпатполіметали". Така заява міститься в листі
державного секретаря Мінекономрозвитку Олексія Перевезенцева до Служби
безпеки України, інформує портал delo.ua.
Державна компанія "Українські поліметали" втратила 85% акцій в дочірньому
підприємстві "Закарпатполіметали" через незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса
Олександра Селехмана, - зазначає держсекретар Мінекономрозвитку. Він закликав Службу
безпеки України втрутитися і забезпечити "збереження незаконно відчуженого належного
державі майна". У своєму листі чиновник Мінекономрозвитку вказує на зв'язок офшорної
компанії Cengart Financial INC, як певного кредитора, і новоствореної компанії Gofer Mining
PLC, яка незаконно отримала понад 90 відсотків держпідприємства "Закарпатполіметали".
Раніше ЗМІ публікували розслідування, що стосується власників Cengart Financial INC і Gofer
Mining PLC. Це російський громадянин і агент спецслужб Сергій Гаврилов, який після
видворення з Польщі ще в дев'яностих переїхав до Греції і змінив прізвище на Колпіді. Його
компаньйон - українець Олександр Маштепа, який в інтересах Януковича захоплював
столичний універмаг "Україна". Ще один компаньйон - фігурант бази "Миротворець" і
пособник сепаратистів Донбасу Дмитро Зайцев. Ці люди в квітні 2019 року створили Gofer
Mining PLC і називають цю компанію представником британської королівської сім'ї і
відомого банку Barclays, хоча самі британці спростовують це. Голова Британо-Української
торгової палати Бет Томс назвав це шахрайством. Маштепа, Зайцев і Копіді за допомогою
судів, шахрайства та криміналу намагаються захопити Мужіївське поліметалеве родовище
в Закарпатті, де американська компанія Avellana Gold побудувала сучасну збагачувальну
фабрику і планує інвестувати $150 млн., - заявив недавно її гендиректор Браян Севедж.
Американські інвестори обурені тим, що засновники Cengart Financial INC і Gofer Mining PLC
досі продовжують займатися рейдерством і закликають правоохоронні органи прискорити
розслідування вищевказаних фактів.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами ukranews.com
Власник Avellana Gold розповів, як розробляє
найбільше родовище золота в Україні
17.10.2019

На початку серпня вартість золота вперше з 2013 року зросла до
психологічно важливої позначки — 1 500 дол за унцію. Аналітики
прогнозують, що в найближчі роки ця тенденція збережеться.
Єдине в Україні чинне родовище з видобутку золота — Мужіївське. За оцінками, там
залягають 55 тонн золота, 1 млн тонн цинку і свинцю. У 2016 році дві компанії, які
володіють ліцензіями на видобуток золота в Мужієво, перейшли від оточення скандального
екс-голови МВС часів Януковича Олександра Захарченка до компанії Avellana Gold. Деталі
угоди невідомі. Чи має вплив колишній міністр на компанію, чи може він бути досі її
власником, наразі достеменно не відомо. Не можуть відповісти на ці питання і
правоохоронні органи. "Avellana Gold Ltd заснувала група міжнародних інвесторів після
Євромайдану", — зазначається на сайті компанії. Вона зареєстрована на Кіпрі, але у ЗМІ
позиціонує себе як американська, посилаючись на публічного бенефіціара громадянина
США Браяна Севеджа. Він працює в гірничодобувній галузі з початку 1990-х років. Починав
з фінансування золотих копалень на заході США, а згодом розвивав проекти в Казахстані та
Африці. Севедж заперечує будь-який зв'язок з оточенням колишнього міністра-втікача і
каже, що купівля компанії принесла йому більше медійних, ніж юридичних ризиків. В
інтерв'ю ЕП він розповів, що буде з цінами на золото, чому інвестори готові вкладати в
Україну, з якими труднощами вони стикаються та на які зміни в законодавстві очікують.
— Чим займається компанія Pioneer Management LLC? Який ваш основний бізнес?
— Я створив Pioneer у 2009 році після виходу з Frontier Mining — гірничодобувної,
золотовидобувної компанії, що забезпечувала первинний капітал проектам, які я розвивав
у Казахстані. Pioneer була сформована, щоб консультувати й інвестувати у видобувні
проекти на ранніх стадіях. Вона почала свою діяльність в Китаї, але зрештою "переїхала" в
Демократичну республіку Конго. Пізніше я покинув Pioneer і заснував приватну компанію
Sage Management, це було у 2017 році. Sage Management також зосереджена на консалтингу
та прямих інвестиціях в гірничодобувні проекти, але трохи ширше географічно, включаючи
як Україну, так і локації в Африці.
— Чому ви вирішили придбати Карпатську рудну компанію та Західну
геологорозвідувальну компанію?
— Це якісний актив. Я думаю, що люди умисно знищували його. Проблема об'єкту
полягала в тому, що на ньому почали заробляти ще до початку видобутку. За бюджетні
кошти був куплений мотлох, а потім виробництво велося екстенсивним методом, що
призводило до величезних втрат золота. Там вибиралися тільки найбагатші руди, що
знищувало потенціал для комплексного відпрацювання родовища. Не кажучи про
використання вибухівки, яка є ще однією причиною екологічного лиха, яке ми отримали у
спадок. Коли ми змогли ознайомитися з первинними історичними даними, а не лише з
державними звітами, то дійшли до висновку, що тут є якість. Ми також подивилися на ціну
цинку. Так, тут є золото, але це золото-срібло-свинцево-цинкове поліметалічне родовище. У
нього сприятливе розташування. Це Західна Україна, далеко від конфлікту на Сході. Воно
може перетворитися на дуже солідне виробництво. До того ж розробка проекту до стадії
виробництва не коштувала сотні мільйонів чи мільярдів доларів. Це проект, який порівняно
легко запустити у виробництво, якщо ідеї спрацюють
— Можете розкрити деталі угоди? Чи були труднощі?
— Завжди є страхи, нічого не буває так просто, як ти думаєш. Наприклад, Україна в
світі має репутацію корупційної держави, вона пережила Революцію гідності, через що була
деяка невизначеність: на ділянках, куди ми зайшли, були певні питання щодо екологічного
збитку, який завдала попередня компанія. Ми зустрілися з кількома іншими компаніями,
які за ці роки намагалися придбати актив, але не змогли це зробити. Ми повинні були
запитати: "Чому? Які були проблеми?". У нас в штаті були люди, які розуміли правову
систему і проект, які знали історію проекту. У результаті в нас було багато інформації про
проект і про можливості. Потім ми зрозуміли, що більшою мірою маємо медійні, а не
юридичні ризики, і знайшли мужність зосередитись на можливостях. Зазвичай люди
оминають країну, де бачать багато ризиків. На нашу думку, зараз ідеальний час, щоб
прийти в Україну і зайнятися розробкою Мужіївського родовища.
— Avellana також планує працювати на Берегівському та Квасівському родовищах.
Чому вони перспективні?
— Ми вважаємо, що Мужієво найбільш вивчене з-поміж цих трьох об'єктів. Там було
проведено найбільше бурінь, була підземна розробка. Однак Мужієво і Берегово —
фактично одне родовище, помилково розділене на два. Одне із завдань нашого технікоекономічного обґрунтування — підтвердити концепцію, що Мужієво-Берегово — це одне
родовище. Це дуже велика система, що робить розробку Мужієва економічно вигідним. На
даний момент Квасово є об'єктом, що потребує розвідки. Квасово має географічний козир:
розташування, розташування і ще раз розташування. Воно дуже близько до МужієвоБерегово і, можливо, має ще більший потенціал. Нам доведеться провести дослідне буріння
і витратити значно більше грошей, щоб перетворити його на родовище, але потенціал для
подальшого розвідувального буріння для всього району дуже хороший.
Читати повністю >>>
© Микола Топалов
За матеріалами epravda.com.ua
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Днепрометиз планирует реконструировать существующий
комплекс по выпуску стальной проволоки

Закінчилася 21 міжнародна виставка скляної
промисловості Vitrum 2019

08.10.2019

ЧАО "Днепрометиз" планирует реконструировать комплекс по выпуску проволоки с установкой нового оборудования и организацией участка
производства высококачественной оцинкованной проволоки.
Проектная мощность участка оцинкования стальной проволоки диаметром от 0,8 до
9,0 мм - до 24 тыс. тонн в год. При этом отмечается, что в настоящее время на заводе
находятся в эксплуатации два агрегата горячего оцинкования стального провода
диаметром 0,8-6,0 мм, которые обеспечивают общий объем производства до 24 тыс. тонн в
год. Морально и физически устаревшее оборудование не позволяет производить новые
виды продукции - проволоку с "тяжелым" цинковым покрытием, алюмоцинковым покрытием типа "Гальфан" и другими на уровне евростандартов. Как сообщалось, "Днепрометиз"
в начале 2019 года ввел в промэксплуатацию новый высокоскоростной стана сухого
волочения производства фирмы Mario Frigerio S.p.A (Италия) модели S560/2 + S500/12.
Стан предназначен для выпуска стальной проволоки без покрытия диаметром 0,75-1,0 мм.
Основное назначение продукции – полуфабрикат для производства фибры. "Днепрометиз"
производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120
тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва)
находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз"
составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Основные трубные предприятия Украины снизили производство
труб из черных металлов на 4,4%
15.10.2019

Основные трубные предприятия Украины в январе-сентябре 2019
года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным
данным, на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 806,7
тыс. тонн, при этом в сентябре выпущено 69,3 тыс. тонн этой продукции.
Предприятия за январь-сентябрь-2019 сократили производство труб на 4,3% - до
583,5 тыс. тонн, в том числе в сентябре выпущено 45,4 тыс. тонн. Выпуск труб на
"Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 16,7% - до 182,2 тыс. тонн (в сентябре 12,8 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" возрос на 1,4% - до 86,3 тыс. тонн (9,8 тыс. тонн).
"Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 1,45% - до 280,6 тыс. тонн (19,7 тыс.
тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 35,8% - до 16,7
тыс. тонн (в сентябре - 1 тыс. тонн), "Сентравис" - на 10,8%, до 15,7 тыс. тонн нержавеющих
труб (1,9 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 9,1% - до 2 тыс. тонн труб
(0,2 тыс. тонн). Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат
(ММК) им.Ильича за девять месяцев нарастил выпуск труб на 4,4% - до 111,7 тыс. тонн (в
сентябре – 9,9 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" снизил на 12,5% - до 111,6 тыс. тонн (14,1
тыс. тонн). Как сообщалось, по итогам 2016г. трубные предприятия страны снизили выпуск
продукции на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 848 тыс. тонн, в том числе заводы
"Укртрубопрома" в том году сократили производство труб на 10% - до 552,3 тыс. тонн.
После этого заводы работали с позитивной динамикой, до 9 мес.-2019. В частности, в 2018
году основные трубные заводы страны увеличили производство труб из черных металлов
на 5,2% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия
объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% - до 796,3 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

09.10.2019

Обладнання для скляної промисловості, машини та технології
зайняли центральне місце на виставці Vitrum 2019, яка проходила 1-4
жовтня в двох залах на Fiera Milano Rho в Мілані, Італія.
Учасники запропонували рішення для автоматизації, інтеграції та оптимізації
скловиробництва - все це є частиною Industry 4.0. Семінари Vitrum 2019 були присвячені
проблемам і можливостям Індустрії 4.0 для всіх етапів обробки скла. «Автоматизація - це
наше майбутнє», - говорить Кері Брайер, віце-президент Vitrum Intermac. Компанія Intermac
продемонструвала станцію, на яку подається скло за допомогою робота-навантажувача.
Forvet просуває свої можливості обробки скла, де кожен процес повністю автоматизований.
Представник компанії Адель Латтуада презентував роботу порталу, де відстежується
процес виробництва в режимі реального часу. На Vitrum 2019 велику увагу було приділено
політиці віртуального захисту даних та протидії кібератакам. З кожним роком усе більше
компаній прагнуть налаштувати онлайн управління усіма процесами виробництва, тому
кібербезпека стала однією із найважливіших тем на виставці. Не менш обговорюваною
темою стала розробка міжнародних стандратів для обладнання, яке використовує скляна
промисловість у всьому світі. Організатори Vitrum 2019 в партнерстві з Італійським
агентством з торгівлі та Міністерством економічного розвитку Італії приділили особливу
увагу іноземним учасникам та відвідувачам. «У Vitrum 2019 взяла участь очікувно велика
кількість професіоналів с високим бізнес-потенціалом. Виставка стає все більш інтернаціональною, а кількість іноземних відвідувачів значно перевищує кількість італійців», зазначив президент Vitrum Діно Зандонелла Некк. …
За матеріалами Асоціації «Скло України»
 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

Найбільші платники податків Київщини:
ПрАТ "Елопак-Фастiв"
08.10.2019

Видання "Моя Київщина" продовжує серію матеріалів, які покликані
познайомити читачів з підприємствами столичного регіону, що вносять
найбільше коштів до бюджету Київської області.
Одним із таких підприємств ми обрали ПрАТ "Елопак-Фастiв"! Майже усі товари, які
ми купуємо в супермаркеті мають обгортку. І саме компанія ПрАТ "Елопак-Фастiв"
займається виробництвом упаковки з паперу та картону. Дане підприємство функціонує
вже 23 роки та надає роботу майже 200 особам. Крім того, це є одна із ринкоутворюючих
компаній міста. ПрАТ "Елопак-Фастiв" входить до складу норвезької групи компаній
"Elopak", назва якого є абревіатурою від European License of PurePak. Підприємство
виготовляє упаковки для негазованих свіжих і рідких харчових продуктів тривалого
зберігання. Серед замовників продукції фастівського заводу – такі компанії, як PepsiCo, Arla,
Parmalat, Tropicana, Яготинський молокозавод та сотні інших підприємств у європейських
країнах. Керівником заводу є Костянтин Гаврилюк, який з 1997 року спочатку був на посаді
інженера, а потім уже став головою правління компанії. Всі ці роки він активно працював
над розвитком підприємства. У 2013 році Костянтин Гаврилюк набував практичного
досвіду на навчанні в Японії. Після повернення він привіз багато ідей, що сприяли розвитку
ПрАТ "Елопак-Фастiв". Цікаво, що на заводі уже багато років діє філософія "кайдзен". …
Читати повністю >>>
© Єва Басіста
За матеріалами mykyivregion.com.ua

Завод Пінчука не зміг позбутися поруки по кредиту,
залученому в банку з російським капіталом

Аналіз ринку ламінованого картону в Україні:
більше товарів – більше упаковки

16.10.2019

Північний
апеляційний
госпсуд
відмовився
задовольнити
апеляційну скаргу АТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" та
залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 11.04.2019 (у справі
№910/1749/19).
Мова йде про рішення, яким підприємству було відмовлено в задоволенні позову до
Сбербанку про визнання недійсним договору поруки №1 від 18.12.2015, який був
укладений як забезпечення зобов’язань ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" на 11 млн дол за
договором про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012. Підставою для
визнання договору поруки недійсним позивач називав вираження грошових зобов’язань в
іноземній валюті, а також використання іноземної валюти як засобу платежу, що, на думку
АТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", може суперечити приписам ст. 99
Конституції, ст. 524 Цивільного кодексу, ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", ст. 35 Закону України "Про Національний
банк України". Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що позовні вимоги
належно не обгрунтовані. Зокрема, Північний апеляційний госпсуд вказав, що право банку
на здійснення валютних операцій було надано відповідними ліцензіями НБУ. Нагадаємо,
20.11.2018 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу
компанії "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" та залишив без змін рішення
Госпсуду Дніпропетровської області від 23.07.2018 (у справі №904/1676/18), яким компанії
було відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним договору поруки №2 від
18.12.2015 (на 15 млн дол), укладеного зі Сбербанком як забезпечення виконання
зобов`язань ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" по договору про
відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012. Як писав Finbalance, права
кредитної вимоги Сбербанку до ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" і ТОВ
"Інтерпайп Ніко Тьюб" за договорами кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 та
№04-В/12/14 ЮО від 16.08.2012 опинилися під контролем двох компаній, зареєстрованих
на Кайманових островах, - ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP. Це випливає з
ухвал Госпсуду Дніпропетровської обл. від 19.03.2019 і 15.03.2019 в справах №904/1336/17
та №904/1333/17, в рамках яких Сбербанк намагався відсудити в компаній групи
“Інтерпайп” 13 млн дол і 122 млн грн (за договором кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від
16.08.2012) та 24,25 млн дол і 91 млн грн (за договором кредитної лінії №04-В/12/14 ЮО
від 16.08.2012). Згідно з судовими матеріалами, в лютому до суду від ACP I Trading LLC та
Pathfinder Strategic Credit II LP надійшло клопотання про заміну ними позивача (Сбербанку)
на підставі, зокрема, договорів відступлення права вимоги №28_187 від 07.09.2018, від
04.02.2019, від 10.09.2018, від 08.02.2019, які були підписані Сбербанком і ТОВ «ФК
«Централ Фінанс», ТОВ «ФК «Централ Фінанс» і ТОВ «ФК «Женева», ТОВ «ФК «Женева» і
ТОВ «ФК «Авістар», ТОВ «ФК «Авістар» і ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP.
Додамо, що Сбербанк у рамках ще одного судового спору (справа №904/1329/17) також
намагався відсудити в ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і ПАТ
"Інтерпайп Новомосковський трубний завод" 163,6 млн грн за договором кредитної лінії
№06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012. Як випливає з ухвали Центрального апеляційного
госпсуду від 24.07.2019, відповідні права вимоги теж перейшли до ACP I Trading LLC та
Pathfinder Strategic Credit II LP. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Pro-Consulting проведено аналіз ринку ламінованого картону в
Україні. За його результатами визначено динаміку змін обсягу даного
ринку, параметри виробництва, експорту та імпорту ламінованого картону.
Ламінований картон, що складається зі щільно спресованих шарів паперу, покритих
найтоншої поліетиленовою плівкою, знаходить широке застосування в Україні. З нього
роблять упаковку для різних товарів, одноразовий посуд, поліграфічну продукцію та інше.
Найбільшим споживачем ламінованого картону в нашій країні є сфера громадського
харчування, в якій ламінований картон використовується для упаковки харчових
продуктів. На другому місці по використанню цього матеріалу знаходиться вітчизняна
фармацевтика, а на третьому і четвертому - тютюнова і парфюмерно-косметична галузі
відповідно. Маркетингове дослідження показало, що обсяг ринку ламінованого картону в
Україні в натуральному вираженні зростає швидкими темпами. Так, в 2018 році він
збільшився на 22,8% в порівнянні з 2017-м, а в першому кварталі 2019 року зростання
склало 26% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У грошовому вираженні
динаміка приросту ще більша, що пов'язано з підвищенням цін на ламінований картон - в
минулому році грошовий обсяг ринку виріс на 50,7% в порівнянні з роком раніше. Експорт
ламінованого картону з України пережив період скорочення в минулому році, коли за
кордон його було поставлено на 58,5% менше, ніж в 2017-му. Однак, вже в першому
кварталі поточного року експорт зріс на 55% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Зміна тенденції пов'язана з диверсифікацією зовнішніх ринків для
українського ламінованого картону. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
Уряд підтримує заборону використання
пластикових пакетів
17.10.2019

Щоб мінімізувати шкоду для природи, у Парламенті зареєстрували
законопроект 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території
України. Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Цей законопроект 16 жовтня розглядали на профільному Комітеті з питань
екологічної політики та природокористування й погодили його. Міністерство енергетики
та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику. Що
підтримали на Комітеті? Усі пакети, в залежності від характеристик, ділитимуться на
види. У об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства забороняється
розповсюджувати надлегкі пластикові пакети, легкі та оксо-розкладні. Але є виняток –
надлегкі пластикові пакети, визначених розмірів, можна використовувати як первинну
упаковку для свіжої риби і м’яса, льоду, а також сипучих продуктів. Пластикові пакети, що
не відповідають встановленим цим Законом вимогам, мають бути утилізовані, але не за
рахунок виробника, а того – хто їх придбав для торгівлі. Хто контролюватиме дотримання
норм Закону? Перевірятимуть центральні органи виконавчої влади, що реалізовують держполітику у сфері держконтролю за додержанням законодавства про права споживачів. …
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

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Машинобудівна компанія Corum Group уклала
новий контракт у Польщі
18.10.2019

Старокраматорський машинобудівний завод
освоїв виробництво стволів для САУ
08.10.2019

На підприємстві “Старокраматорський машинобудівний завод”
освоїли
виробництво
стволів
калібру
152-мм
для
самохідних
артилерійських установок 2С3 “Акація”.
Враховуючи ситуацію з великим зносом стволів українських САУ, що сталася через
активні бойові дії на Донбасі, більшість машин просто вичерпали свій ресурс зі стрільби.
Подібне ж виробництво допомагає відновлювати бойові спроможності бригад ЗСУ шляхом
заміни ще радянських стволів на нові, “невистріляні”, що значно подовжує строк служби
наявним в українському війську САУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Олег Турский: Рассчитываем на рост инвестпланов
УЗ и металлургов
11.10.2019

Украинские судостроительные и судоремонтные предприятия известны
не только «плавающими» результатами работы, но и «сухопутными»:
машиностроительной продукцией и дуругими металлоизделиями.
Не стал исключением и мариупольский Азовский судоремонтный завод, который не
только ремонтирует суда, но и производит различную металлопродукцию: грейферы,
технологическое оборудование для металлургии, металлоконструкции различной
сложности и комплектующие для вагонов. Основные заказчики – ММК им. Ильича и
«Азовсталь». В интервью ГМК-Центр генеральный директор АСРЗ Олег Турскийрассказал о
выпускаемой заводом продукции, металлопотреблении в производстве, уровне и
специфике спроса на машиностроительную продукцию со стороны металлургов. ...
Читать полностью >>>
По материалам АСРЗ
Енергомашспецсталь поставляє
валки в Угорщину
11.10.2019

ПАТ «Енергомашспецсталь» відвантажило на адресу металургійного
комбінату ЗАТ «ІСД Дунаферр» партію опорних валків загальною вагою 96,7
тонн. Про це повідомляє прес-центр компанії
Продукція надходить в рамках контракту, підписаного між ПАТ «ЕМСС» та ЗАТ «ІСД
Дунаферр» у 2018 р. Всього, згідно з договором, угорської компанії має бути відвантажено 7
опорних валків для станів гарячої і холодної прокатки. Загальна маса обладнання, що
постачається, становить 174,8 тонн. Решта валків буде відвантажена замовникові до кінця
2019 року. Продукція відправляється на ЗАТ «ІСД Дунаферр» на залізничному транспорті.
ЗАТ «ІСД Дунаферр» (ISD Dunaferr Zrt.) є найбільшою групою металургійних підприємств
Угорщини, а також найзначнішим активом української економіки в Угорщині, так само як і
в регіоні Центральної Європи. Підприємство розташоване в м. Дунауйварош.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Енергомашспецсталь»
На "Турбоатомі" відбулося засідання Координаційної ради
за участю наукових установ НАН України
11.10.2019

На АТ "Турбоатом" відбулося засідання Координаційної ради з
організації спільних робіт наукових установ Національної академії наук
України (НАНУ) та "Турбоатома".
У заході взяли участь академіки та члени-кореспонденти НАНУ, члени дирекції та
головні конструктори АТ "Турбоатом", а також головні конструктори ДП "Завод
"Електроважмаш" у якості запрошених гостей. Генеральний директор "Турбоатома" Віктор
Суботін ознайомив учасників заходу з виробничими можливостями підприємства: гостям
був продемонстрований повний цикл виробництва турбінного обладнання для атомних,
теплових та гідравлічних електростанцій. На початку засідання академік НАНУ Олександр
Кириленко подякував колективу "Турбоатома" в особі Віктора Суботіна за можливість
провести нараду на заводі. "Я був вражений побаченим сьогодні в цехах підприємства. Мені
приємно, що наша координаційна рада відбувається на такому успішному та розвиненому
заводі", - зазначив Олександр Кириленко. У свою чергу Віктор Суботін відзначив значну
роль, що відіграють наукові установи в роботі харківського заводу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ "Турбоатом"
Укрзалізниця активно відходить від впливу
братів Дубневичів, – Є.Кравцов
11.10.2019

Компанія припинила закупівлі рейкових скріплень КПП-5
виробництва «Корпорації КРТ». Про це повідомив голова правління АТ
«Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв’ю Бізнес Цензор.
За словами керівника УЗ, продукція цієї компанії була неякісною та постачалася за
завищеними цінами. «Оцінку іншим речам, які ми виявили, і які раніше виявляло НАБУ,
повинні дати правоохоронці», – зазначив Кравцов. За даними УЗ, скріплення виробництва
КРТ, що входить в орбіту братів Дубневичів, мають низку недоліків в частині пружних клем
та прокладок, через які фактичний ресурс їхньої працездатності становить 50% від
задекларованого виробником. Таким чином, Укрзалізниця протягом тривалого часу
витрачає величезні кошти на заміну непридатних елементів скріплень та реконструкцію
колій у зв’язку з деформацією рейок. Євген Кравцов також повідомив, що упродовж
наступних півтора місяці Укрзалізниця планує змінити необхідні нормативні документи і
ДСТУ щодо залізничних скріплень, які колись були прописані під одного виробника. Це
дасть можливість залучити до постачання цієї продукції більше коло виробників, в тому
числі іноземних. Як раніше повідомлялося, Укрзалізниця і Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР) найближчим часом оголосять тендер на закупівлю
матеріалів для модернізації залізничних колій, в тому числі рейкових скріплень. Закупівля
відбудеться за правилами ЄБРР із застосування електронного майданчика для закупівель –
ECEPP. Це дозволить залучити до конкурсу широке коло вітчизняних і зарубіжних
виробників та уникнути монополій у постачанні окремих номенклатур товарів та змов між
учасниками торгів. За словами Євгена Кравцова, серед постачальників скріплень, є низка
міжнародних компаній та виробників з країн СНД. «Наприклад, німецька Vossloh, один зі
світових лідерів з виробництва скріплень. В Україні є 1-2 компанії, які можуть виробляти
дану продукцію», - резюмував Євген Кравцов. Нагадуємо, згідно повідомлень у ЗМІ,
незалежна експертиза скріплення КПП-5, ініційована детективами НАБУ, встановила, що
лише п’ять екземплярів рейкових скріплень із 32 зразків відповідали основному параметру,
що характеризує якість – притискному зусиллю до шпали.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ

Corum Group уклала новий контракт вартістю 300 млн грн. Українські
машинобудівники виготовлять і поставлять 127 секцій кріплення для
шахти Весела (Wesola) компанії Polska Grupa Gornicza (PGG).
«Це вже четверте замовлення від польської компанії з 2018 року. Загальна сума всіх
контрактів з польським замовником перевищила 1 млрд грн, - говорить Михайло Потапов,
в. о. генерального директора Corum Group. - Довгострокове партнерство з PGG підтверджує,
що наше обладнання відповідає європейським стандартам якості. Такі замовлення - це
просування української техніки в Європі». За умовами нового контракту перші секції
кріплення будуть готові наприкінці грудня, а поставку всього комплексу завершено у
березні 2020 р. «Співпраця з Polska Grupa Gornicza - це оцінка високої якості продукції
нашого заводу і підтвердження високої кваліфікації працівників. Наші зварювальники
пройшли додаткове навчання та отримали відповідні сертифікати, - говорить Тетяна
Калугіна, директор «Корум Дружківський машинобудівний завод». - Новий контракт - це
стабільна робота для двох тисяч співробітників нашого заводу, а також - можливість
створювати нові робочі місця у Дружківці». Контракт на поставку партії секцій кріплення
для шахти Весела підписаний в рамках продовження співпраці з Polska Grupa Gornicza.
Читати повністю >>>
За матеріалами Corum Group

Читайте також: Офіційна позиція
компанії щодо рішення АМКУ >>>

Антимонопольный комитет рассматривает
два дела по «Мотор Сич»
18.10.2019

На сегодняшний день Антимонопольный комитет рассматривает два
дела в отношении государственной компании "Мотор Сич". Об этом в интервью
Liga.net рассказал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.
На сегодняшний день компания принадлежит нескольким компаниям из ПанамоВиргинских островов. “Их номинальные владельцы – граждане Китая. Контрольный пакет
акций “Мотор Сич” по документам принадлежит не (президенту компании Вячеславу –
ред.) Богуслаеву, а китайцам”, – сказал Терентьев. Сейчас в Антимонопольном комитете
рассматривают два вопроса по “Мотор Сичи”. Первое – была ли продажа в 2016 году
компании без разрешения Антимонопольного комитета. Потому что, если она была –
участники сделки, а именно покупатель – должен быть привлечен к ответственности.
Второе – новая концентрация между “Укроборонпромом” и группой “Skyrizon”. “Мы изучаем
этот вопрос: не нарушает ли это монопольное законодательство, и кто будет реальным
бенефициаром? Ведь, по закону, не понимая, кто будет владеть компанией, мы имеем право
отклонить заявление”, – отметил глава ведомства. Все доказательства по этому делу
собираются из иностранных юрисдикций. “Мотор Сич” — украинское предприятие,
занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных
газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных
газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. До марта 2013
года предприятие возглавлял Вячеслав Богуслаев (в данный момент народный депутат). С
марта 2013 года и. о. председателя совета директоров ПАО “Мотор Сич” стал директор по
производству и миноритарный акционер “Мотор Сич” Войтенко Сергей Анатольевич. В
июле сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли противоправную
деятельность группы компаний ПАО “Мотор Сич” (Запорожье), которая в течение двух лет
финансировала деятельность террористической организации “ДНР”.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м
помещений завода "Большевик"
18.10.2019

ФГИ Украины намерен оспорить продажу почти 6,4 тыс. кв. м
помещений, принадлежащих заводу "Большевик" (с 2018 г. – Первый
киевский машиностроительный завод, ПКМЗ – ИФ).
"Зачем иметь аукционы и Prozorro, если можно взять и просто продать имущество
государственного предприятия, запрещенное к продаже? Речь идет о попытке захватить
почти 6,5 тыс. кв. м помещений, принадлежащих заводу "Большевик"… Сейчас мы сделаем
все, чтобы остановить эти грабительские по отношению к государству действия", сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. В комментариях к посту он добавил, что на торги
был выставлен корпус, "который подходит под ТРЦ". Сенниченко пояснил, что, несмотря на
наложенный на все имущество предприятия налоговый арест, одна из районных
исполнительных служб Черкасской области "пустила с молотка часть помещений завода".
"Непонятно также, почему руководитель предприятия оформил правоустанавливающие
документы на "нужную часть". Интересно, что в то же время на остальную часть эти
документы отсутствуют до сих пор. Ну и, конечно, во время электронного аукциона
руководитель был на больничном", - написал глава ФГИ. При этом он отметил, что для него
стало неожиданностью уверенность руководителя госпредприятия в том, что ФГИУ не
вправе проверять его деятельность, поскольку, по его мнению, это вмешательство в
хозяйственную деятельность. "Кстати об этом он сообщил мне в официальном письме. Так
что хочу еще раз заверить всех, кто пытается саботировать начатые изменения: мы будем
останавливать любые попытки хищения и продолжим ломать все коррупционные схемы.
Независимо от того, на "больничном" вы или нет", - заключил Сенниченко. По информации
СЕТАМ, на аукцион, состоявшиеся 7 октября, были выставлены нежилые помещения завода
общей площадью 6,4 тыс. кв.м, в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. кв. м.
и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м) склад двигателей (474,8 кв.м.) и
кислородная газовая станция (392,5 кв.м), находящиеся по адресу проспект Победы 49/2.
Лот продан на аукционе за 23,544 млн грн. Находящийся в госсобственности "Большевик"
основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило
название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик",
которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на
базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме
дочерних предприятий. В 2006 г. "Большевик" получил статус Научно-производственного
предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ". В настоящее время завод в
нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и
производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической
сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду. В течение пяти
последних лет заводом руководит Роман Белоскурский. Согласно отчету предприятия в
НКЦБФР, на 1 июля текущего года на заводе работает 331 человек. В январе-июне текущего
года ПКМЗ сократил чистый доход на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до
48,8 млн грн, убыток составил 8,9 млн грн против 10,9 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина планирует возродить постройку
корвета "Владимира Великого"
МВС України хоче придбати 13 літаків у ДП "Антонов"
для ДСНС і Нацгвардії
08.10.2019

Міністерство внутрішніх справ України має намір придбати 13 літаків
у держпідприємства "Антонов" (Київ) для потреб Держслужби з НС і
Національної гвардії.
Під час відкриття XVI Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека-2019"
у вівторок у Києві міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що "Україна як держава
не перший рік перебуває у військовому зіткненні". "Ми маємо приділяти увагу і безпеці, і
обороні. Тому ми продовжуємо розвивати військово-промисловий комплекс... У нас
завдання і бажання гарантувати безпеку нашої держави та наших громадян", - сказав він.
Під час відвідування виставки було підписано меморандум про наміри співпраці між МВС і
ДП "Антонов". Ідеться про придбання 13 літаків: дев’яти для потреб ДСНС і чотирьох для
Нацгвардії. Після завершення огляду виставки, відповідаючи на запитання агентства
"Інтерфакс-Україна" про те, що з представленого його зацікавило й може бути використане
для МВС, Аваков сказав: "На виставці сьогодні більше йшлося про спеціальні засоби
комунікації, була велика кількість турецьких компаній, які пропонують нам різні моменти
комунікації". При цьому міністр назвав головною подією виставки підписання договору про
формальні наміри з ДП "Антонов". "Ідеться про придбання Ан-178 у 13 позиціях для
системи МВС. Це база для будь-якого руху вперед цих моделей - коли купує Україна для
своїх потреб, тоді купують іноземці", - зазначив Аваков. Іще одним ключовим моментом
виставки міністр назвав єдиний стенд американських компаній, додавши: "Нас цікавить
система зв'язку та система ідентифікації".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ДП «АНТОНОВ» відзначив ювілейні дати створення легендарних
Ан-24 та Ан-26 льотною програмою
18.10.2019

На ДП «АНТОНОВ» 18 жовтня відбулися заходи з нагоди 50-ї річниці з
дня першого польоту транспортного літака Ан-26 та 60-ї річниці першого
польоту пасажирського Ан-24.
На теперішній час в експлуатації залишаються більше 650 літаків сімейства Ан24/Ан-26. Частина з них продовжують нести службу в підрозділах Міністерства оброни
України. Військові льотчики зізнаються, що вважають Олега Костянтиновича Антонова
«батьком вітчизняної військово-транспортної авіації». В програмі демонстраційних
польотів на території аеродрому «Київ-Антонов-2» (смт. Гостомель) взяли участь літаки 15ї бригади транспортної авіації імені авіаконструктора Олега Антонова: Ан-24, який
використовується для перевезення вищого військового керівництва держави, міжнародних
делегацій; Ан-26, відомий в народі як «Везунчик», відновлений в рамках волонтерського
проекту «Крила Феніксу» за участю фахівців ДП «АНТОНОВ»; Ан-30Б, який Указом
Президента носить ім'я Героя України, командира ескадрильї «Блакитна Стежа»
полковника Костянтина Могилка. Екіпажі майстерно показали льотні характеристики своїх
машин, їх можливості з десантування парашутистів та вантажів. Вітаючи літаки-ювіляри,
демонстраційні польоти виконали також: легкий багатоцільовий літак Ан-28 авіакомпанії
«Авіалінії Антонова», надлегкі літаки «Аеропракт» А-22, А-24, А-32, А-40. Легендарні
машини сімейства Ан-24/Ан-26 стали наймасовішими літаками, які випускалися на
авіаційному заводі в Києві. Колективом підприємства було побудовано 1402 серійних Ан-26
та 1028 Ан-24. Пасажирський Ан-24 та його модифікації також виготовляли на заводах в
Улан-Уде та Іркутську. Всього випущено 1346 таких машин. Високі льотні якості, надійність
конструкції, можливість експлуатації з ґрунтових аеродромів, економічність і простота
технічного обслуговування забезпечили цим літакам визнання не тільки на батьківщині, а
й за кордоном. Ан-24 було експортовано до 38 країн світу, Ан-26 – до 29. Крім того літаки
типу Ан-24 під позначенням Y7 випускалися в Китаї. На теперішній час ДП «АНТОНОВ»
здійснює програму переобладнання цих машин, виконує комплекс науково-дослідних робіт
з метою визначення можливостей та умов збільшення призначеного терміну служби парку
літаків Ан-24/Ан-26 більше 50 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «АНТОНОВ»

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Херсонская верфь СМГ проводит очередную
супермодернизацию судна
15.10.2019

Вставка общим весом 240 тонн будет установлена между двумя
частями корпуса сухогруза «Modulus-2». Еще 60 тонн металла пойдёт на
изготовление 4-х крышек люковых закрытий.
Специалисты Херсонской верфи уже выполнили разрезку и раздвижку сухогруза.
Такая работа для них не в новинку, так как Смарт Мэритайм Груп имеет наибольший в
Украине опыт по модернизации суден различного типа. За счет цилиндрической вставки
«Modulus-2» станет длиннее на 24.05 м и получит дополнительный трюм. Таким образом
суммарная вместимость трюмов увеличится с 5486 м³ до 7867 м³. Секции вставки сейчас
готовятся на Николаевской верфи СМГ и будут доставлены на Херсонскую верфь примерно
в 20-х числах октября. Как рассказал заместитель главного строителя Сергей Гурский,
кроме,
собственно,
конструктивных
изменений
судно
будет
оборудовано
спускоподъемным устройством со свободнопадающей спасательной шлюпкой
вместимостью 16 чел. Судно «Modulus-2» предназначено для перевозки различных грузов,
включая контейнеры, зерно, лес. Построено в 2009 году в Турции. Флаг Ст.Киттс и Невис.
Изначальные проектные параметры судна: длина 90м, ширина 15,6 м, дедвейт 4400 т
(после переоборудования 5300 т). Отметим, высокий профессионализм судостроителей
Смарт Мэритайм Груп отметил представитель голландской компании VEKA Shipbuilding
WT B.V. г-н Хайг Спаргарен. Он побывал на Херсонской верфи с технической инспекцией
корпуса танкера-химовоза, который строится для этой компании. Как говорит сам г-н
Спаргарен, для заказчика очень важно контролировать основные этапы постройки судна и
качество используемых для этого материалов. Это не первый его визит для оценки
выполняемых работ, и всякий раз голландский представитель отмечает профессионализм
команды, которая строит танкер. Директор по маркетингу Юрий Корниенко рассказал:
«Для нас визит представителя заказчика всегда как экзамен. Поэтому отрадно отметить,
что качеством и продвижением работ по строительству танкера за прошедший месяц
голландский инспектор остался доволен». А старший строитель судов Сергей Смоляк
проинформировал, что на данный момент работы идут по запланированному графику:
заканчивается установка бортовых и палубных секций, идет подготовка к установке
кормовой и носовой оконечностей.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт Мэритайм Груп
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В Украине может быть возобновлено строительство корвета проекта
58250 — "Владимир Великий". Сроки выполнения этой программы
неоднократно переносились, пишет segodnya.ua
Что собирались сделать. О возобновлении Государственной целевой оборонной
программы строительства кораблей класса "корвет" по проекту 58250 ряд СМИ сообщили
на днях. Источником этой информации являлся департамент военно-технической
политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Сообщалось, что работы
возобновляются по поручению президента Владимира Зеленского. Предполагается, что
строительство головного корабля проекта, известного как "Владимир Великий", должно
быть завершено в 2023 году. Стоимость его постройки составляет 7,7 млрд грн. Всего
планируется построить четыре таких корвета. Этот проект имеет богатую историю.
Новейший украинский корвет — это перспективный многоцелевой боевой корабль,
разработанный николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр
кораблестроения" для Военно-морских сил Украины. Работа над проектом была завершена
еще в 2008 году, а строительство "Владимира Великого" началось в 2011 году в Николаеве
на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ). Планы были довольно амбициозные.
Так, первый корабль предполагалось спустить на воду в 2012 году, к 2021-му флот должен
был иметь 4 таких корвета, а к 2026 году — уже 10—12. …
Читать полностью >>>
© Игорь Ветров
По материалам segodnya.ua
Американські «Айленди» йдуть
до порту Одеси – ВМС
17.10.2019

Передані Україні США два патрульні катери класу Island транспортують
морем на борту балкера, повідомив Радіо Свобода заступник начальника штабу
ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.
Найближчим часом катери, що отримали імена «Старобільськ» (P190) та
«Слов’янськ» (P191), мають прибути до порту Одеси, а у листопаді, як очікується, вони
будуть введені до складу Військово-морських сил. «Історія, яка тривала близько п'яти
років, добігає до завершення», –підсумував офіцер. Цьогоріч у вересні в США відбулася
церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й
підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони
США в м. Балтіморі, штат Меріленд. Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони США
збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій
охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці. Два такі
катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року,
отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го. Україна отримує самі
ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles,
EDA) безоплатно. Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у
подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018
року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та
телеканалу «UA:Перший»). Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування
процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої
прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес на той час заводу
п’ятого президента України Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», що отримує
державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту. В
розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було
можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України. 12
вересня 2018 року уряд на своєму засіданні проголосував за підписання домовленості із
США про передачу американських катерів класу «Айленд» Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
КССРЗ отремонтирует для Госгидрографии
две баржи
18.10.2019

Киевский судостроительно-судоремонтный завод выиграл тендер на
проведение ремонта двух сухогрузных барж Т-702 и Т-313. Как сообщает ЦТС,
об этом проинформировали на КССРЗ.
Оба судна принадлежат Госгидрографии и приписаны к Киевскому и Каневскому
участкам филиала "Днепровский район Госгидрографии". "По результатам победы в
открытой процедуре закупки, силами ОАО "КССРЗ" был осуществлен подъем на слип
предприятия двух сухогрузных несамоходных судов "Т-702" и "Т-313", - сказали на
предприятии. Планируется, что за время осенне-зимнего судоремонта КССРЗ проведет
работы по очистке, дефектированию, замене внешней обшивки и покраске барж. По
информации Госгидрографии, до конца 2019 года также планируется провести
капитальный ремонт баржи Т-502 (Кременчуцкий участок) и переоборудовать баржу Т-702
(Киевский участок). Как сообщал ЦТС, в сентябре КССРЗ выпустил два экспериментальных
катамарана для проведения дноуглубительных работ на малых реках.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Завод "Океан" построит две баржи для
заказчика из Нидерландов
18.10.2019

Николаевский судостроительный завод "Океан" построит для
судоходной компании Eurobulk (Нидерланды) две сухогрузные баржи
длиной 79 м, шириной - 9,6 м и высотой борта 3,5 метра.
Как сообщает ЦТС, об этом в интервью журналу "Судостроение и судоремонт" сказал
генеральный директор ООО "Океан" Виктор Трубач. "20 сентября 2019 года были
подписаны контракты с голландской судоходной компанией Eurobulk на постройку двух
сухогрузных барж. Длина каждой - 79 м, ширина 9,6 м, высота борта 3,5 м. Это практически
полнокомплектные суда - заказчик самостоятельно установит только некоторые системы
электрооборудования", - сообщил он. По словам гендиректора завода, закладка барж
запланирована на ноябрь, они должны быть готовы до марта 2020 года. "В Нидерланды их
доставят по маршруту Дунай-Майн-Рейн. Передача заказов Eurobulk намечена в Роттердаме
на апрель", - сказал Трубач. Он добавил, что завод "Океан" по третьему контракту проведет
размерную модернизацию сухогруза класса река-море по документации, разработанной в
одесском Морском Инженерном Бюро. "Мы изготовим секцию-трюм с люковым закрытием
длиной более 20 метров. На реализацию заказа отведено 140 суток. Вставка будет готова в
этом году, само судно ожидаем в ноябре", - сказал Трубач. По его словам, предприятие уже
заказало 1,2 тыс. т украинской судовой стали у компании "Метинвест", из которых около
300 т металла пойдет на модернизацию сухогруза, еще 900 т - на строительство барж.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Удвічі зросли ставки юристів, які довели СОТ, що Росія утискає
українських виробників залізничного обладнання
08.10.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 12 серпня
уклало угоду з юридичною фірмою «Van Bael & Bellis» (Бельгія) про
юридичні послуги на 78 тис євро, або 2,18 млн грн..
До кінця року фірма продовжить захищати права та інтереси України в торговельноекономічній сфері в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) у справі DS 499 «Російська
Федерація – Заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та
іншого залізничного обладнання». Юристи проаналізують Звіт і супроводжуватимуть
розгляд справи в апеляції. Погодинна ставка становить 375 євро, що майже вдвічі дорожче
від ціни 2017 року в 200 євро/год. До 2014 року українські виробники могли експортувати
свою залізничну продукцію в Росію та продавати її на російському ринку. Однак у 2014 році
російські сертифікаційні органи без достатніх обґрунтувань почали призупиняти дію
виданих раніше сертифікатів відповідності для українських виробників, а також обмежили
видачу нових сертифікатів без достатніх на це підстав. Крім цього, Росія всупереч
Техрегламентам Митного союзу відмовилась визнавати сертифікати, видані українським
фірмам у Казахстані та Білорусі. Тому в 2015 році МЕРТ розпочав процедуру врегулювання
суперечки в рамках СОТ. У 2018 році Група експертів підтвердила порушення Росією
окремих положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди про технічні
бар’єри у торгівлі. Зокрема Росія застосувала процедуру оцінки відповідності так, що умови
доступу до ринку для були дискримінаційними для українських виробників залізничного
обладнання. Росія повідомила про намір подати апеляцію щодо висновків Групи експертів
СОТ. Україна також збирається подати апеляцію щодо деяких питань права і юридичних
тлумачень. Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом
прав та інтересів України. Усього МЕРТ уклав угод із «Van Bael & Bellis» на 34,31 млн грн.
Фірма «Van Bael & Bellis», яку представляє Філіп Де Бар, є провідною в Брюселі в галузі
бізнес-права Бельгії, Європейського Союзу та СОТ. Контактною особою у «Прозорро» є
партнер фірми Юрій Рудюк. Протягом дії угоди бельгійським юристам забороняється
представляти інтереси Росії або компаній, контрольованих чи пов’язаних із нею.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
КВСЗ увеличил выпуск грузовых
вагонов почти на 60%
10.10.2019

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-сентябре
увеличил выпуск грузовых вагонов на 58,3%, до 4,1 тыс. штук, по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года.
Как сообщила «Кременчугская газета» со ссылкой на данные компании, в январесентябре КВСЗ также собрал 15 локомотивов General Electric. В 2018 году КВСЗ нарастил
производство грузовых вагонов на 83% – до 3,7 тыс. единиц. В планах предприятия до
конца 2019 года сохранить производство грузовых вагонов на этом же уровне. Отметим,
Крюковский вагоностроительный завод поставил 50 новых полувагонов для Ferrexpo. Как
пишет ЦТС, об этом проинформировал старший менеджер по логистике "Ферротранс"
Виталий Олейник. "Получили первые 50 новеньких вагонов с КВСЗ, из заказанных 400.
Таким образом в оперировании в ДП "Ферротранс" будет 3050 полувагонов.
Запланированное увеличение парка собственных вагонов необходимо для реализации
стратегического плана Ferrexpo по удвоению объема производства окатышей в течение 5
лет", - написал Олейник в Facebook. При этом он посетовал, что расширение вагонного
парка не приведет к увеличению отгрузки продукции, так монопольный ж/д перевозчик не
имеет технической возможности доставить груз к месту назначения. "Без привлечения
частного капитала для приобретения локомотивов и допуска их на магистральные пути, об
увеличении экспорта можно не мечтать. Ждем решительных действий со стороны новой
власти, и вместе беремся за работу", - добавил он. Напомним, о том, что Ferrexpo до конца
2019 года намерена приобрести 400 полувагонов стало известно в июне. Контракт на
поставку вагонов был подписан КВСЗ с Белановским ГОКом. Контракт оценивается в более
чем 500 млн грн. В начале текущего года сообщалось, что Еристовский ГОК, входящий в
состав Ferrexpo, приобрел 200 полувагонов. В целом Украина увеличила выпуск вагонов с
января по август на 5,8%, до 7685 единиц. …
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
Укрзалізниця підтвердила зацікавленість у придбанні
локомотивів у CRRC та Alstom
18.10.2019

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов взяв участь у
зустрічі з представниками китайської CRRC Corporation Limited —
найбільшого у світі виробника залізничного транспорту.
Переговори пройшли під головуванням міністра інфраструктури України
Владислава Криклія. За словами Євгена Кравцова, Укрзалізниця підтверджує свою
зацікавленість у співробітництві з китайським виробником та готова до спільної роботи з
опрацювання механізмів такої співпраці. «Ми маємо серйозну потребу в оновленні тягового
рухомого складу, а китайські партнери пропонують сучасні локомотиви, які можуть значно
покращити ситуацію з локомотивним парком та вивести Укрзалізницю на вищий рівень
конкурентоспроможності», — сказав він. Очільник Укрзалізниці нагадав, що, з огляду на
тенденцію зменшення ваги вантажних поїздів, CRRC пропонує поставляти замість звичних
двосекційних 8-вісних локомотивів 1-секційні 6-вісні, обслуговування яких у 1,5 разу
дешевше. «Ще раз підкреслю, що головним пунктом наших переговорів буде ціна закупівлі,
сервісного обслуговування, можливість локалізації виробництва вузлів та запасних частин.
Впевнений, спільно ми дійдемо консенсусу та оберемо найвигідніші умови співпраці», —
сказав Євген Кравцов. Також повідомляється, що Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген
Кравцов і менеджмент компанії провели зустріч із французькою делегацією на чолі з
міністром транспорту Франції Жаном-Батістом Джеббарі. Сторони обговорили питання
співробітництва у сфері оновлення тягового рухомого складу Укрзалізниці. У зустрічі також
взяли участь представники французької машинобудівної компанії Alstom, одного з
найбільших світових виробників залізничного транспорту. «Минулого року ми провели
наймасштабніше за часи незалежності України оновлення тепловозів. Наразі ще
залишається відкритим питання визначення партнера для оновлення електровозів. Якщо
вантажні та пасажирські вагони здатні виготовити вітчизняні виробники, то до
виробництва сучасних локомотивів маємо залучити іноземні компанії. Ми відкриті до
співробітництва з усіма виробниками електровозів та готові розглядати їхні пропозиції», —
повідомив Євген Кравцов. Очільник Укрзалізниці підкреслив, що під час визначення
компанії-постачальника рухомого складу для Укрзалізниці ключовим пріоритетів є ціна
закупівлі, його сервісне обслуговування, локалізація виробництва та умови фінансової
угоди. Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми
про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC. Потреби компанії —
придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до
500 нових електровозів. Нагадаємо, Alstom є одним із лідерів у виробництві електровозів і
має значний досвід їх виготовлення для колії 1520. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрзалізниця»
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Произошла ли революция электромобилей в Украине?
15.10.2019

Если послушать активистов электрической мобильности, может
сложиться впечатление, что продажи электрокаров растут не по дням, а по
часам. Об этом пишет портал autoconsulting.com.ua
На самом деле, далеко не все так идеально, как кажется. И в мире, и в Украине.
Слышны даже теории о том, что “электрический пузырь” может лопнуть. AUTO-Consulting
выяснил актуальные подробности. По данным AUTO-Consulting, за 9 месяцев нынешнего
года продажи новых электромобилей в Украине выросли больше, чем на 30%, по
сравнению с 2018-м годом. На одну треть. Солидно… Но только, если не смотреть на
абсолютные цифры. А в конкретных штуках - это, по данным AUTO-Consulting, 486 новых
электромобилей, что примерно на сотню авто больше, чем продажи за 9 месяцев прошлого
года. И это с отменой всех налогов. Ведь как известно, электромобили у нас освобождены и
от ввозной пошлины, и от акциза и от НДС. К слову, надо отметить, что за 9 месяцев рост
продаж новых электрокаров меньше, чем за 7 месяцев нынешнего года. Тогда он был, по
данным AUTO-Consulting, - 46%. А сейчас - 30%. То есть - нельзя сказать, что продажи новых
электромобилей в Украине растут сумасшедшими темпами. В первой десятке лидеров
продаж сегодня (в порядке убывания) - Jaguar I-Pace, BMW i3, Nissan Leaf, Hyundai Kona,
Tesla Model 3, Hyundai Ioniq, Tesla Model X, Tesla Model S, Renault ZOE. То есть - все те же
модели, что и несколько месяцев назад. Всего, в общем объеме продаж новых автомобилей,
электрокары занимают на отечественном рынке меньше 1%. Таким образом, можно
сделать однозначный вывод о том, что электрическая революция пока не произошла. Во
всяком случае, в нашей стране. А что же в мире? Тут, как оказалось, все тоже далеко не
однозначно. Совсем недавно мир облетела новость о том, что известный производитель
пылесосов и фенов компания Dуson, отказалась от своих планов сделать собственный
электромобиль. Об этом заявил владелец компании миллиардер Джеймс Дайсон. На первый
взгляд ничего особенного: попытка превратить пылесос в транспортное средство не
увенчалась успехом. Даже не смотря на то, что тот же Дайсон планировал инвестировать в
электрокары $2,5 миллиарда, но теперь не видит способа сделать этот проект коммерчески
выгодным. Однако, аналитики компании Sanford C. Bernstein, входящей в Bloomberg
Company, считают уход Dyson с рынка электрокаров очень показательным. По их мнению,
это начало конца “электрического пузыря”, который в последние годы активно надували.
Мол, электромобили намного проще авто с ДВС, и значит - зайти на этот рынок может чуть
ли не каждый желающий. Недаром, именно на рынке электрокаров в последние годы
возникли сотни стартапов, казалось готовых превзойти успех Tesla. По оценкам Sanford C.
Bernstein, мировые продажи электромобилей в этом году впервые упали в июле и на
рекордные 23% снизились в августе. Аналитики компании говорят: “правда в том, что
барьеры для входа на рынок электромобилей остаются высокими; делать автомобили
сложно; переход на электромобили будет дорогим». В качестве примера они приводят
китайскую компанию Nio - одного из самых мощных производителей электромобилей в
стране. В прошлом месяце она сообщила о большем, чем ожидалось, квартальном убытке.
Две другие китайские компании, производящие электрокары - Lifan Industry Group и Zotye
Automobile были вынуждены выступить с заявлениями, опровергающими предположения о
том, что они собираются подать на банкротство. Хотя Lifan признал, что находится под
давлением ликвидности. В 2016-м электромобильный проект начала компания Apple, но
сейчас о нем даже не вспоминают. На прошлой неделе производство и поставки своего
первого электрического мотоцикла прекратила компания Harley-Davidson. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
В 2019 году в Украине установлен рекорд
по продажам мотоциклов
16.10.2019

Сезон 2019 г. стал самым успешным в истории для трейдеров
мотоциклетной техники. Всего за 9 месяцев было реализовано 27,4 тыс.
единиц новых мотоциклов, что на 48,5% больше, чем годом ранее.
Более того, уже за 9 месяцев дилеры реализовали новых мотоциклов больше, чем за
весь 2018 г. Показательно, что стремительный рост продаж новых мотоциклов происходил
на фоне слабого спроса на подержанную технику. Во-первых, объем реализации б-у
мотоциклов составил 1\10 от показателей нового моторынка, а рост продаж был
незначительным, всего +6%. На украинском рынке в 2019 году доминировали китайские
производители. В Топ-10 брендов лишь один был не из Китая – это индийский Bajaj. По
данным AUTO-Consulting, лидерство по итогам 9 месяцев 2019 года сохранил Musstang,
который выбрал каждый пятый покупатель в Украине. На втором месте была мототехника
Spark с долей 12%. А вот на третье место в сезоне 2019 вышел Lifan, которому удалось
занять 10% украинского моторынка. Из именитых брендов наилучшие результаты
продемонстрировала Honda, которой удалось занять 1% украинского рынка. С близкими
показателями финишировали дилеры BMW и Yamaha. Интересно и изменение
предпочтений украинских мотоциклистов по классам в сезоне 2019 года. Так, наибольший
рост пришелся на технику Enduro (+59%). Активно росли квадроциклы и трициклы. А вот
популярность круизеров и туристических мотоциклов немного снизилась, -8% и -2%
соответственно. А продажи 50-кубовых скутеров практически сошла на нет. Стоит
отметить, что 2019 год еще не закончился и у дилеров мототехники еще есть время
улучшить рекордный показатель. Теплая осень к этому располагает.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

 ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, БУДІВЕЛЬНО-КОМУНАЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНША СПЕЦТЕХНІКА

 ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Тернополь получил очередную партию
автобусов MAN

В Украине возобновили производство
автокранов и экскаваторов
09.10.2019

Коммунальный перевозчик Тернополя получил очередную партию
автобусов MAN Lion`s City (А21) - всего город уже получил 20 машин. Об этом
проинформировали в Facebook-сообществе AllTrans.
Поставленные городу MAN А21 низкопольные, имеют длину 12 м, работают на
сжиженном газе и оборудованы кондиционером. Средний возраст автобусов, которые до
этого работали в столице Австрии Вене, составляет около 10 лет. Техника будет работать
на новом экспериментальном маршруте А35, а пока все имеющиеся автобусы будут
курсировать на коммунальном маршруте А1А. В конце августа коммунальное предприятие
(КП) "Тернопольэлектротранс" объявило повторный тендер на закупку 50 ед. бывших в
употреблении автобусов для городских перевозок производства стран ЕС на ожидаемую
сумму 81 млн гривен. Ранее ЦТС писал о том, что в нынешнем году Тернополь
запланировал купить 100 подержанных европейских автобусов…
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Ювілейний 20-ий тролейбус Т70117
відправився до Харкова
11.10.2019

До ХКМ «Тролейбусне депо №2» відправився ювілейний 20 тролейбус
«Богдан Т70117». ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс»
продовжує працювати над виготовленням нових тролейбусів для Харкова.
Наразі харків’яни та гості міста мають змогу користуватися новими транспортними
засобами, які почали надходити партіями в місто від початку липня, і відчути переваги
комфортного перевезення, адже тролейбуси обладнані двома кондиціонерами: по одному в
салоні і кабіні водія. В салоні є WI-FI та USB-роз’єми. Для водіїв управління теж стало
безпечнішим і комфортнішим: тепер вони можуть за допомогою міні-монітора побачити,
що відбувається в салоні, де встановлені чотири відеокамери. Наявність автономного ходу
дозволяє не зупиняти рух тролейбуса, якщо на певних ділянках дороги по різних причинах
відсутня контактна мережа. Повністю виконати замовлення на поставку 57-ми тролейбусів
Т70117 ДП «Автоскладальний завод № 1» планує до кінця поточного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
У Тараканові хочуть виготовляти…
автобуси
13.10.2019

Спочатку це повідомлення було схоже на жарт — у Тараканові, що в
Дубенському районі, налагоджують виробництво автобусів, дослідний
зразок уже готовий. Про це пише rivnepost.rv.ua
Але згодом стало відомо, що й справді в цьому селі виготовили поки що перший
дослідний зразок міжміського автобуса. Отож процитуємо автора повідомлення - Романа
Харгелія, керівника НТЦ «Автополіпром», який назвався розробником автобуса: «Нарешті
відбулося - за розробкою та дизайном НТЦ «Автополіпром» на новому підприємстві ТОВ
«Рівненський автозавод» виготовлено перший дослідний зразок міжміського автобуса на
шасі Iveco «Daily». Тепер випробування, сертифікація та сподіваюсь - серійне виробництво!»
У базі патентів України й справді вказано, що міжміський автобус на шасі Iveco Daily 70C17
має кузов вагонного типу, передній керований і задній ведучий мости, кондиціонер, який
встановили на задній частині даху кузова автобуса, багажні відсіки у задній частині кузова
та у лівій і правій боковинах, чотирирядне планування пасажирського салону, пасажирські
сидіння, встановлені на підставках. Про сам автозавод також мало хто чув. І не дивно. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rivnepost.rv.ua
Кабмин неожиданно решил закупить турецкие
автобусы вместо украинских
15.10.2019

Секретариат Кабинета министров намерен до конца 2019 года
приобрести для нужд правительства три пассажирских автобуса средней
вместительности. ОБ этом пишет autoconsulting.com.ua
Соответствующее объявление чиновники разместили на аукционной площадке
Prozorro 11 октября. Однако заказчик уже выбрал и модель предполагаемых автобусов.
Ими станут автобусы турецкого производства Otokar Navigo. Стартовая стоимость лота
составляет 12,6 млн грн. То есть цена единицы техники по предварительным данным
составит 4,2 млн грн или порядка $168 тыс. В Кабмине хотят, чтобы техника была оснащена
турбодизельным двигателем, ручной коробкой передач, подогревом зеркал и системами
активной безопасности. Комфорт пассажиров будет обеспечиваться кондиционером,
мультимедийной системой с телевизором, а также холодильником. Подрядчик также
требует от поставщика предоставить двухлетнюю гарантию на технику. Самое
удивительное, что этим критериям полностью соответствует автобус украинского
производства Эталон А084 "Тюльпан" производства Черниговского автозавода. В люксовой
версии украинского автобуса "Тюльпан" установлены сидения повышенной комфортности,
холодильник, кондиционер, а на крыше даже разместились солнечные батареи для
питания холодильной установки во время стоянки. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
ЗАЗ планує почати виробництво двох
нових моделей автобусів
17.10.2019

Запорізький автомобілебудівний завод, який входить до корпорації
"УкрАВТО", наприкінці 2019 року має намір почати виробництво приміських
автобусів малого класу А09 на шасі Mercedes-Benz.
Прес-секретар корпорації Дмитро Скляренко заявив, що це перша модель автобуса
на такому шасі, зараз триває процес сертифікації, після чого буде розпочато виробництво,
заплановане на грудень 2019 р. Автобус пасажиромісткістю 36 осіб оснащується двигуном
Mercedes-Benz 4D34 та робочим об'ємом 3,9 л екологічного класу Євро5. Серед
конкурентних переваг автобуса Скляренко назвав надійне і довговічне шасі, місткий салон
та зручність робочого місця водія. "Обсяги виробництва цієї моделі автобуса залежатимуть
від кон'юнктури ринку, законодавчих та економічних чинників", - відповів він на питання
щодо передбачуваних обсягів випуску. За його словами, цього року також буде виготовлено
та сертифіковано перший зразок автобуса А18 (12-метровий низькопідлоговий міський
автобус пасажиромісткістю 104 людини, зокрема 29 сидячих місць). "Цю модель замовив
польський партнер ЗАЗ, і після постачання в Польщу першого автобуса з метою перевірки
його характеристик завод розраховує на серійне замовлення. Сподіваємося, що для ринку
України він також буде цікавий", - заявили у прес-службі. Зараз на потужностях ЗАЗ після
перенесення в першому кварталі поточного року автобусного виробництва з майданчика в
Мелітополі випускають автобуси різних модифікацій …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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10.10.2019

Ведущий украинский производитель автомобильных кранов
Дрогобичский завод ДАК возобновил производство после нескольких лет
простоя. Об этом пишет портал autoconsulting.com.ua
Свои новые модели завод показал на выставке «Оружие и безопасность 2019» в
Киеве. Первыми моделями возрожденного производства стали 25-тонный автокран
«Силач» КТА-25 и армейский экскаватор ЕОВ-4421 МУ на полноприводном шасси КрАЗ63221. Дрогобичский завод ДАК приступил к разработке и новых модификаций
автокранов, в том числе и с овоидной стрелой. Предприятие имеет полный цикл
производства крановых установок и уже в ближайшее время намерено предложить 25, 28,
32 и 50-тонные модификации на различных шасси. Как сообщили AUTO-Consulting
представители завода, совместно с турецкими партнерами ДАК подготовлена и новая
комфортабельная кабина с современными органами управления. Ее также презентовали на
выставке, на экскаваторе. Завод начал использовать и двигатели Isuzu 100 л.с.,
гидравлические насосы ведущих производителей, гидрораспределитель Kayaba. В
ближайших планах Дрогобичского завода возобновить производство гидроманипуляторов
и выйти на экспортные рынки. Еще одним направлением развития предприятия станет
производство мусоровозов.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
«Зброя та безпека-2019»: «Богдан»
допомагає боронити країну
11.10.2019

Напередодні Дня захисника України компанія «Богдан Моторс» взяла
участь у знаковому міжнародному заході – спеціалізованій виставці «Зброя
та безпека-2019». Про це повідомляє прес-служба компанії.
Цього року провідний виробник автомобільної техніки представив до уваги
спеціалістів кілька зразків техніки, яка має військове призначення і буде пропонуватися
замовникам на внутрішньому ринку. На стенді компанії відвідувачі мали змогу оглянути
бронеавтомобіль «БАРС-8», який цього року завершив дворічні державні випробування та
прийнятий на озброєння до Збройних сил України. Ще однією новинкою став вантажний
спеціалізований автомобіль «Богдан-63172L», обладнаний системою «Мультіліфт» –
гаковим навантажувачем MYLTILIFT XR 14S.51. Автомобілі цієї модифікації призначені для
самозавантаження, перевезення та саморозвантаження змінних кузовів, уніфікованих
контейнерів або інших вантажів вагою до 10 000 кг за допомогою вантажної платформи.
Також на стенді були представлені вантажний автомобіль «Богдан-3355», що йтиме на
заміну радянському «ГАЗ-66» та «Богдан (КІА) КМ-450» (4?4). Обидва автомобіля вже
пройшли визначальні відомчі випробування у ЗСУ. Звісно, це далеко не уся техніка, що
постачається до Збройних сил України. Просто зараз продовжується виконання Державного
оборонного замовлення з виготовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності
«Богдан-63172» та багатоцільових позашляховиків «Богдан-2351», а цьогорічний контракт
з постачання санітарних автомобілів «Богдан-2251» взагалі був виконаний достроково. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
Банкрутство "АвтоКрАЗ": ФГВФО і банки оскаржують
відхилення судом їх вимог на 7 млрд грн
14.10.2019

Відповідно до низки ухвал Північного апеляційного госпсуду,
ліквідатор банку “Фінанси та кредит”, Ощадбанк, Промінвестбанк,
ліквідатор Дельта Банку подали апеляційні скарги в межах справи про
банкрутство цієї компанії.
Суд першої інстанції включив у реєстр вимог кредиторів ПрАТ “АвтоКрАЗ” у т.ч.
вимоги: Ощадбанку - на 933,5 млн грн (у т.ч. 874,7 млн грн - вимоги четвертої черги); банку
“Фінанси та кредит” - на 757,4 млн грн (вимоги шостої черги); Дельта Банку - на 625,2 млн
грн (у т.ч. 620,7 млн грн - вимоги четвертої черги); Промінвестбанку - 344,9 млн грн (у т.ч.
344,3 млн грн - вимоги четвертої черги). Крім того, Госпсуд м. Києва окремо вніс до реєстру
вимоги кредиторів, що забезпечені заставою боржника, у т.ч. вимоги банку “Фінанси та
кредит” (618,5 млн грн), Ощадбанку (254,7 млн грн), Дельта Банку (220,3 млн грн),
Промінвестбанку (206,3 млн грн). Раніше ліквідатор банку “Фінанси та кредит” заявляв про
вимоги до ПрАТ “АвтоКрАЗ” на 5,13 млрд грн (з яких суд відхилив вимоги на 3,75 млрд грн),
Ощадбанк - на 2,7 млрд грн (з яких суд відхилив вимоги на 1,54 млрд грн), ліквідатор
Дельта Банку - на 1,36 млрд грн (з яких суд відхилив вимоги на 516,7 млн грн),
Промінвестбанк - на 1,95 млрд грн (з яких суд відхилив вимоги на 1,25 млрд грн). Додамо,
що Госпсуд м. Києва ухвалою від 12.08.2019 також визнав вимоги низки структур, прямо та
опосередковано пов’язаних з Костянтином Жеваго (власник “АвтоКрАЗ”). Йдеться в т.ч. про
вимоги: ТОВ “Торговий дім “АвтоКрАЗ” - на 538,7 млн грн (четверта черга); ТОВ
“Полтавський автоагрегатний завод” - на 400 млн грн (четверта черга); ПрАТ “Токмацький
ковальсько-штампувальний завод” - на 320,2 млн грн (четверта черга); ТОВ “Хімічні
технології” - на 246,3 млн грн (четверта черга); ТОВ “Восток-Руда” - на 139 млн грн
(четверта черга); ПАТ “Київмедпрепарат” - на 135,4 млн грн (четверта черга); Forth Asset
Management Limited - на 106,5 млн грн (четверта черга) тощо. Провадження в справі про
банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ” було відкрите у вересні 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
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Южмаш закупил белорусские детали для производства
тракторов на 77 миллионов
07.10.2019

ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"
26 сентября заключило соглашение с ОАО "Минский тракторный завод"
(Беларусь) о поставке тракторокомплектов на 289,49 млн рубл. без НДС.
Согласно условиям договора, до апреля 2021 года "МТЗ" поставит на условиях FCA
Минск, то есть с доставкой за счет и силами покупателя 300 тракторокомплектов "Беларус892" по 965 тыс. российских рублей без НДС. Как отмечает издание вероятно, речь идет о
комплекты для крупноузловой сборки таких тракторов. По курсу рубля от НБУ на дату
заключения комплект стоил 257 тыс. грн без НДС. В Украине готовые тракторы Belarus 892
продаются на рынке по 507-545 тыс. грн (неизвестно, включен ли в цену НДС), а на
тендерах их можно найти по 483-549 тыс. грн с НДС. Напомним, "Южмаш" производит
тракторы под торговой маркой ПМЗ (ЮМЗ). "Южмаш" был создан для производства
ракетно-космической
техники
и
технологий
оборонного,
научного
и
народнохозяйственного назначения в городе Днепре.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В космічній галузі України може статися прорив – експертка
про зміни в космічному законодавстві

ДК “Укрпоборонпром” співпрацює з правоохоронними органами
щодо можливих розкрадань на ДОЗ
17.10.2019

Державний концерн “Укроборонпром” підтверджує наявність фактів
штучного усунення державних підприємств ОПК від виконання державних
оборонних замовлень в інтересах приватних структур.
Концерн готовий передати правохоронним органам усі необхідні матеріали та
документи в рамках проведення розслідувань можливих злочинних дій щодо виробництва
та постачання військовим 82 мм мінометів, броньованої військової техніки “Дозор-Б”, а
також освоєння виробництва боєприпасів калібру 152 мм задля подальшого їхнього
постачання військовим в рамках програми імпортозаміщення. Вся зазначена продукція
може виготовлятись державними підприємствами-учасниками Концерну, що несуть
відповідпльність за їхню якість та подальший сервіс. “Наші підприємства мають всі
необхідні потужності аби забезпечити армію необхідним озброєнням та військовою
технікою. Штучний перерозподіл ресурсів на фіктивні фірми призводить не лише до
розкрадання бюджетних коштів, а й до можливості постачання на фронт зброї сумнівної
якості. Це не припустимо – військові мають отримувати дієздатну та справну техніку. Ми
маємо забезпечити їм той рівень захисту, з яким вони зможуть боронити суверенітет нашої
держави” – зазначили в “Укроборонпромі”. В Концерні також відзначили професійність
журналістів, які сприяють очищенню сфери безпеки та оборони від корупції.
“Укроборонпром” готовий до співпраці. Ми звертаємось до всіх журналістів-розслідувачів,
особливо до тих кому перешкоджали в доступі до підприємств-учасників Концерну задля
ведення вашої професійної діяльнотсі – двері наших заводів тепер відчинені!” – повідомили
в керівному офісі оборонно-промислового об’єднання України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК Укроборонпром

 БРОНЕТЕХНІКА

Фігуранта оборонного скандалу, який зірвав поставку
48 БТРів для армії, звільнили
11.10.2019

Фігуранта низки корупційних скандалів у оборонній сфері Олексія
Бабіча звільнили з посади директора Харківського конструкторського
бюро машинобудування (входить до ДК «Укроборонпром»).
Бабіч очолював конструкторське бюро останні два з половиною роки. Його
звільнили у зв’язку із невиконанням умов контракту, а саме відповідно до пункту «щодо
забезпечення недопущення на підприємстві заборгованості із заробітної плати». У серпні
УОП повідомляв про переведення майже тисячного колективу ХКБМ на дводенний робочий
тиждень через брак коштів. Офіційно це пояснювали тим, що Міноборони припинило
фінансування виготовлення півсотні БТР-4Е для Міноборони, строки здачі котрих
підприємство зірвало в липні. Разом з тим, про заборгованість із виплати заробітної плати
на підприємстві його працівники повідомляли концерн ще з весни: тоді у відкритому листі
вони заявляли не лише про несвоєчасну виплату зарплатні, але й про те, що на
підприємстві перестали видавати спецодяг і інструменти, і навіть просили звільнити
директора Бабіча. Нагадаємо, цього літа ХКБМ під керівництвом Бабіча зірвав контракт із
постачання БТРів для армії. Спочатку проект опинився під загрозою через те, що приватний
завод на підряді у ХКБМ не зміг вчасно виготовити корпуси для машин із української сталі.
Однак фінально виробництво зірвалося через конфлікт ХКБМ із військовою прийомкою
Міноборони довкола фінської сталі, закупленої заводом на заміну української. Укладаючи
контракт, Бабіч не вказав у технічній специфікації вимоги до хімічного складу металу. …
Читати повністю >>>
© Леся Іванова
За матеріалами bihus.info
ДК "Укроборонпром" звільнив директора Київського
бронетанкового заводу
18.10.2019

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавра –
директора ДП "Київський бронетанковий завод", через загрозу зриву
виконання державних замовлень.
"Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансовоекономічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними
замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття
відповідного рішення", - повідомляє прес-служба ДК. Концерн вже оголосив відбір на
посаду керівника цього підприємства. Виконувачем обов’язків очільника ДП "Київський
бронетнаковий завод" призначено Синявського Володимира, який був заступником
директора з виробництва. ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на
виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації
бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння,
виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки. Нагадаємо, 24
червня "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва повідомляли, що
Державне бюро розслідувань підозрює посадовців ДП "Київський бронетанковий завод" в
привласненні коштів через угоди з ТОВ "Торгів дім "Партсет" щодо ремонту та закупівлі
деталей до бронетранспортерів на 9,14 млн грн. ДП "Київський бронетанковий завод"
заявляє, що не купував своїх же запчастин за завищеними цінами та називає інформацію
"Наших грошей" брехливою.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

КБ “ЛУЧ” представив універсальну
керовану ракету РК-10
08.10.2019

Конструкторське бюро “ЛУЧ” на “Зброя та Безпека 2019” представило
власну розробку – універсальну керовану ракету РК-10. Про це повідомляє
Український мілітарний портал
Нова ракета в залежності від бойової частини може використовуватися проти
наземних та повітряних цілей. Універсальна керована ракета РК-10 із змінними бойовими
частинами, в складі комплексу призначена для ураження нерухомих та рухомих сучасних
броньованих цілей оснащених динамічним захистом, катерів, малогабаритних кораблів та
повітряних маломаневрених цілей. Варіанти ракети: протитанкова керована ракета Р-10-К;
зенітна керована ракета Р-10-ОФ. Протитанкова керована ракета Р-10-К оснащується
тандемною кумулятивною частиною та здатна пробивати до 1100 мм броні за динамічним
захистом. Зенітна керована ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової
частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Обидві ракети мають систему
наведення по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
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06.10.2019

Зміни в українському законодавстві в космічній галузі дозволять
приватним компаніям створювати та експлуатувати ракетоносії. Про це
Українському радіо розповіла координатор проектів "Ноосфера" Наталія
Боротканич.
"В історії освоєння космосу український слід надзвичайно важливий. 3 жовтня
розпочався Всесвітній тиждень космосу. Це дата, яку відзначають в зв’язку з тим, що 62
роки тому полетів у космос перший штучний супутник з Землі і його розробником був
українець Сергій Корольов. Тому саме цю дату вважають початком практичної ери
освоєння космосу", — розповіла Наталія Боротканич. За її словами, сьогодні насправді
Україна має величезні досягнення: "Я працюю в космічній галузі понад 10 років і пам’ятаю,
як ми пишалися, що Україна входила в п’ятірку держав по кількості запущених ракет. На
превеликий жаль, державна стратегія була не дуже вдала, тому що ми орієнтувалися на
Росію і в 2014 році стався обвал в космічній галузі, тому що виявилося, що більше 80 %
замовлень були з Росії які припинилися. Тому з 2013-2014 рр. Україна шукає свій власний
шлях на міжнародній арені". "Зараз дуже динамічно розвивається космічне законодавство.
Усі ресурси, які є на Місяці, на інших планетах не можуть належати жодній державі. Зараз
йде активна дискусія щодо того, громадянами якої країни будуть люди, які житимуть на
Марсі. Інша дискусія, яка ведеться, стосується того, що має з’явитись новий вид пам’яток —
позаземні. Тобто ті об’єкти, які залишились на Місяці, мають стати пам’ятками культури. А
загалом ще у 2010 році Барак Обама прийняв законодавство, яке дозволяє компаніям
видобувати на астероїді чи на інших ресурсах корисні копалини, привозити їх на Землю,
комерціалізувати, продавати. Тобто сьогодні можливо робити бізнес у космосі", —
розповіла експертка. Вона наголосила й на важливості останніх змін у сфері космічного
права України: "Те, що сьогодні приватним компаніям в Україні дозволили експлуатувати,
створювати ракетоносії — це прорив. Раніше існувала заборона, лише державні компанії
могли це робити, що, мабуть, було пов’язано з безпекою і змогою контролювати. Ця норма
прийшла до нас з Радянського Союзу, бо, наприклад, в США «приватники» завжди мали
право займатися космосом. В Україні цю заборону знято, президент скоро підпише указ і я
думаю, що в космічній галузі може статися прорив. Зрозуміло, що одразу Ілони Маски в нас
в кожному дворі не з’являться, але вже зараз про себе активно заявила одна ракетна
компанії "Firefly", яка створює конкуренцію державній монополії. Це добре, оскільки вони
можуть стимулювати й розвиток державних". "Щодо космодромів, то ми є густонаселеною
країною і думок, що нам треба власний космодром, ніколи не було. Колись був спільний
проєкт з Бразилією, шукали інші площадки, звідки ми будемо здійснювати запуски своїх
власних ракет. Адже для цього потрібна величезна незасеена територія або поблизу океану,
щоб туди падали залишки ракет, або, наприклад, як в Казахстані — степи. В Україні наразі
таких прощадок немає, проте йде активна дискусія. Адже є й варіанти повітряних стартів
або морських", — підсумувала Наталія Боротканич.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukr.radio
Візит делегації ДКА, ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля» і Національного центру
управління та випробувань космічних засобів до В’єтнаму
15.10.2019

У період з 22 по 27 вересня відбувся візит делегації Державного
космічного агентства України на чолі з заступником Голови ДКА
Володимиром Міхеєвим та представниками ДП «КБ «Південне ім. М. К.
Янгеля» і Національного центру управління та випробувань космічних
засобів до м. Ханой.
Під час візиту проведено переговори зі співробітниками Національного космічного
центру при Національній академії наук і технологій В’єтнаму (НКЦ) стосовно перспектив
двостороннього співробітництва у космічній сфері, а також було представлено новітні
розробки підприємств та установ космічної галузі України. Заступник Голови ДКА
Володимир Міхеєв презентував результати космічної діяльності України з акцентуванням
уваги на новій космічній програмі. В’єтнамській стороні було запропоновано співпрацю за
такими напрямами: участь українських підприємств у розробці та виробництві космічної
техніки; обробка даних дистанційного зондування Землі; підготовка та навчання
персоналу; обмін даними спостереження за космічним простором; розміщення оптичних
засобів спостереження (телескопів) на території В’єтнаму і України та інш. Представники
ДП КБ «Південне» та НЦУВКЗ також виступили з презентаціями пріоритетних напрямів
діяльності у космічній галузі. За результатами зустрічі сторони домовились підтримувати
діалог та здійснювати обмін інформацією, зокрема, на експертному рівні між відповідними
підприємствами та установами, щодо реалізації та розвитку співпраці у космічній галузі.
Згідно з попередньою домовленістю незабаром делегація НКЦ завітає до України. Більш
детально про візит до В’єтнаму розповів Володимир Присяжний – начальник
Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ). Він,
зокрема, сказав: «В’єтнам вражає перш за все стрімким економічним зростанням в усіх
сферах. У зв’язку з тим, що валовий національний продукт невпинно зростає, постійно
збільшується і фінансування космічної діяльності країни. Так, на період до 2023 року
передбачено 310 млн. дол. США інвестицій у космічну галузь В’єтнаму. Під час візиту наша
делегація відвідала Національний космічний центр, що входить до складу Національної
академії наук і технологій. На сьогодні там дуже тісно співпрацюють з Японським
космічним агентством, яке бере участь у фінансуванні розвитку космічної інфраструктури
В’єтнаму. До речі, наразі спостерігаються наступні тренди - космічні компанії потужних
країн світу вкладають значні кошти в якусь конкретну країну і створюють там величезний
комплекс – КБ, завод, інститут, де навчаються фахівці, науково-дослідні інститути, центри
управління польотами і т.д. Подібні приклади є, до речі, у Казахстані, Азербайджані, де
працювала корпорація Airbus Group, а в Туркменістані – Thales Alenia Space, яка є
конкурентом Airbus. Після спільних україно-в’єтнамських презентацій нас запросили
відвідати Центр космічних технологій, що знаходиться у Парку високих технологій «Хоа
Лак» (Hoa Lac Hi-Tech Park) для ознайомлення з останніми розробками та досягненнями
космічної галузі В’єтнаму. Найперше, що вразило, це сильна освітня складова, наприклад, у
студентському навчальному корпусі відкрили планетарій, поставили телескоп. Зараз
створюється випробувальний комплекс. Крім того, вкладаються значні кошти у навчання
за кордоном, в’єтнамські студенти навчаються в Японії, Південній Кореї та інших країнах.
Згодом повертаються та працюють над створенням космічних апаратів та їх запуском. Від
Національного центру управління та випробувань космічних засобів ми запропонували їм
співпрацю за напрямками ДЗЗ (адже ми маємо значний досвід в обробці інформації і в її
прийомі), навігації, контролю космічного простору та ін. Не дивлячись на тісну співпрацю з
іншими країнами в’єтнамці дуже зацікавилися нашими пропозиціями. Ми залишили їм свої
пропозиції щодо співпраці за кожним напрямком діяльності Національного центру. В’єтнам
нині має досвід приймання інформації з іноземних космічних апаратів ДЗЗ. Ми, у свою
чергу, можемо розширити можливості в’єтнамських колег у частині використання
космічних систем ДЗЗ в інтересах народного господарства: у нас є відповідні методики,
напрацювання, які ми можемо передати їм, звичайно, на комерційній основі. Приємно, що
вже є зацікавленість даною пропозицією. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НКАУ

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Агрокомпанія "Ніка" звинувачує ДБР у безпідставному
арешті рахунків сотень компаній
08.10.2019

Сільгоспвиробники використали лише третину
дотаційних коштів, передбачених на 2019 р.
08.10.2019

Із 5,9 млрд грн, виділених на 2019 рік на підтримку агросектору за
шістьма напрямками, за майже дев’ять місяців поточного року було
використано лише 1,7 млрд грн, або 28%.
Дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства свідчать,
що з 127 млн грн, передбачених на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими
кредитами, станом на 18 вересня використано 62% (80,6 млн грн), а з 800 млн грн фінанпідтримки розвитку фермерських господарств – лише 17% (трохи більше 136 млн грн).
Сума дотацій на підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників
та ягідників і нагляд за ними становила 400 млн грн, а використано було лише 30% (119
млн грн), на надання кредитів фермерським господарствам – 200 млн грн (використано
всього 7%, або 14 млн грн). Крім того, із 3,5 млрд грн, передбачених на державну підтримку
галузі тваринництва, зберігання та переробки с/г продукції, аквакультури (рибництва)
використано трохи більше 1 млрд грн, або 30%, а з 881,8 млн грн, виділених на фінансову
підтримку сільгосптоваровиробників, отримувачам перераховано 331 млн грн, або 37,6%.
Нагадаємо, у Держбюджеті-2020 на підтримку аграрного сектору виділено 4,4 млрд грн.
Передбачається, що всі ці кошти буде спрямовано на часткову компенсацію відсотків за
кредитами на придбання сільгоспугідь після відкриття ринку землі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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Названа десятка крупнейших украинских
землевладельцев
08.10.2019

Крупнейшей компанией в Украине по размеру земельного банка в
2019 году стал UkrLendFarming политика и бизнесмена Олега Бахматюка.
Об этом сообщает служба новостей портала ubr.ua
Компания украинского олигарха Рината Ахметова – HarvEast – заняла лишь восьму
строку рейтинга. Среди десяти крупнейших землевладельцев оказались также две
корпорации с иностранным капиталом: США и Саудовской Аравии. В общем, ТОП-10
компаний-лидеров по земельному банку в 2019 году выглядит так: UkrLendFarming
(владелец Олег Бахматюк) – 570 тыс. га.; Кернел (владелец Андрей Веревский) – 550 тыс.
га.; Агропросперис (владелец NCH, США) – 400 тыс. га.; МХП (владелец Юрий Косюк) – 370
тыс. га.; Астарта-Киев (владелец Виктор Иванчик) – 250 тыс. га.; Continental Farmers Group
SALIC (Саудовская Аравия) – 195 тыс. га.; Агротон (владелец Юрий Журавлев) – 151 тыс. га.;
ИМК (владелец Александр Петров) – 124 тыс. га.; HarvEast (владелец Ринат Ахметов) – 123
тыс. га.; Эпицентр К (владельцы Александр и Галина Гереги) – 121 тыс. га. Также издание
отмечает, что сегодня в Украине насчитывается 32,6 млн га пашни, из которых в 2019 году
не было засеяно 4,8 млн га (15%). Всю используемую площадь аграрии в это году засеяли
следующими культурами: 15,3 млн га было засеяно зерновыми и зернобобовыми
культурами; 9 млн га — техническими; 1,8 млн га — корнеплодами, баштанными; 1,7 млн
га — кормовыми культурами.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua


і зокрема

Крупний світовий зернотрейдер має намір
закрити офіси в Україні та Росії
07.10.2019

Компанія Engelhart Commodities Trading Partners (ЕСТР), яка
займається трейдингом зернових та олійними культур, має намір закрити
офіси в Україні та Росії, щоб зосередитися на ринках Бразилії та Азії.
«ECTP, яка частково належить бразильському фінансовому дому BTG Pactual, закриє
офіс в Києві і Краснодарі, а женевський офіс зосередиться на ринках призначення, торгівлі
фрахтом і ф’ючерсами», – ідеться в повідомленні. Як зазнаається, вихід з Росії й України
компанія розглядає як стратегічний крок, а не як питання, пов’язане з продуктивністю. Це
відбулося всього через кілька тижнів після закриття офісу компанії в Буенос-Айресі.
Довідка: ECTP – глобальний диверсифікований постачальник торгових і клієнтських рішень
у сфері товарів, що охоплюють широкий спектр сільськогосподарських, промислових і
енергетичних продуктів. Компанію було створено в 2013 року, і наразі вона має
представництва у 17 країнах світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Перед відкриттям ринку землі у НААН залишилось
вдвічі менше гектарів площ
07.10.2019

У користуванні Національної академії аграрних наук (НАААН) вдвічі
зменшились площі сільськогосподарських земель у порівнянні з тими, на
яких працювали після проголошення незалежності України.
У якій ситуації освітяни зустрінуть час, коли відкриється ринок землі, розповів
директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (НААН) Юрій
Лупенко під час земельного віче. Круглй стіл на земельну тематку був організований
радником прем’єр-міністра, активістом земельної реформи, депутатом парламенту 8-го
скликання Олексієм Мушаком. Інформаційні партнери заходу — AgroPolit.com,
Latifundist.com та Kurkul.com. «Нині у користуванні академії перебувають 465 тис га землі. У
1990-тих було близько 1 млн га. Наші землі — менше за 1% сільськогосподарських угідь.
Для такої аграрної країни, як Україна, це мізер. Землі освіти і науки – це 4% усіх державних
земель. Наприклад, у Білорусі 21 наукова установа має близько 7 млн га
сільськогосподарських земель», — розповів Юрій Лупенко. Науковець пояснив, що більшу
частку земель, якими перестала користуватися НААН, було передано під приватизацію і
тепер якість обробітку цих угідь не найкраща. Тому ті землі, які залишились, вважає за
необхідне у більшій мірі залишити у користуванні вчених, врахувавши майбутні
особливості ринку землі. «Ми вивчали 4-5 років тому, як же вони використовуються.
Набагато гірше, ніж у системі академії. Ми зробили і внесли законопроект, щоби ті землі, які
зараз ще закріплені за господарствами академії, були розпайовані згідно положення
Земельного кодексу, з подальшим використанням. Ми б хотіли, щоб вони були збережені у
науки», — сказав Лупенко. Передати у користування держави Юрій Лупенко пропонує
землю підприємств НААН, яка не обробляється належно. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
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Держбюро розслідувань за допомогою Печерського суду створило
схему арешту рахунків сотень юридичних осіб у рамках однієї кримінальної
справи, причетність до якої цих компаній сумнівна або зовсім відсутня.
"Такі рішення про арешт є яскравим прикладом свавілля і незаконного втручання в
законну господарську діяльність товариств з єдиною, на мою думку, метою - створення
передумов для одержання неправомірної вигоди", - заявив адвокат потерпілого від таких
дій ТОВ "АПК "Ніка" Любомир Дроздовський. Дроздовський наголосив, що компанії вдалося
довести свою правоту в апеляційному суді й домогтися скасування арешту рахунків.
Адвокат повідомив, що в червні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду
задовольнив клопотання прокурора ДБР про накладення арешту на кошти на поточних
рахунках і кошти в системі електронного адміністрування ПДВ, що належать АПК "Ніка",
ТОВ "Торговий дім "КЗК", "Торенд", "ХХ Століття", "Лідерресурс", "АПК-Моя родина" та
"Кіровоградська зерноторгова компанія". За словами представника "Ніка", слідчий не зміг
пояснити причину арешту, й компанії вдалося домогтися зняття арешту цим самим судом 6
серпня, однак 9 серпня прокурор ДБР подав повторне клопотання, і 18 серпня суд наклав
повторний арешт. Після цього компанія звернулася до суду апеляційної інстанції, який 30
вересня та 1 жовтня скасував ці постанови вдруге. Згідно з інформацією в базі судових
рішень, раніше в апеляційній інстанції домогтися скасування арешту рахунків змогли
також компанії "Фіш Рітейл" та "Єдина система". За даними Дроздовського, станом на вечір
7 жовтня в рамках цієї кримінальної справи було винесено 701 постанову про арешт коштів
чи власності різних суб'єктів підприємницької діяльності. "Фігурантами справи є понад 550
юридичних осіб. Очевидно, що це є аномальним явищем і свідчить про те, що прокурори
просто використовують слідчих суддів Печерського районного суду Києва для накладення
необґрунтованих і незаконних арештів", - зазначив Дроздовський. Він також повідомив, що
з моменту накладення першого арешту в червні з жодною з компаній, які він представляє,
не проводилися жодні слідчі дії і не направлялися запити про інформацію в банках. "Тобто
накладається арешт, а потім прокуратура і ДБР просто сидять і чекають. А в цей час
з'являються певні особи з пропозиціями за певну винагороду "вирішити" питання. Як
кажуть, за "відкат", - заявив адвокат. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компания "Кернел" разместила еврооблигации на $300 млн
15.10.2019

Компания "Кернел" разместила еврооблигации на $300 млн со ставкой
купона 6,5% и сроком погашения в 2024 г., сообщил агентству "ИнтерфаксУкраина" один из участников рынка.
По его словам, прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги были проданы по
цене 99.475% от номинала. Организаторами размещения выступили ING Bank, JP Morgan. В
компании агентству не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали
планируется обнародовать 17 октября. Как сообщалось, "Кернел" в январе 2017 года
разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций
"Кернела" до 31 января 2022 г., ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.
Отметим, Namsen Ltd, подконтрольная председателю совета директоров "Кернела" Андрею
Веревскому, с 3 по 7 октября 2019 г. приобрела 36,898 тыс. акций "Кернела" по средней цене
PLN42,74 ($10,85 по текущему курсу). Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской
фондовой биржи (WSE), в результате Namsen увеличила свою долю в компании до 39,97% с
39,93%, а общее количество принадлежащих ей акций агрохолдинга по состоянию на 9
октября составило 32 млн 753,673 тыс. "Кернел" - крупнейший в мире производитель и
экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик с/х продукции из
региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Структура компании строится на
тесно связанных бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи
подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг
по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Операційні результати діяльності МХП
за ІІІ квартал та 9 міс. 2019 р.
18.10.2019

MHP SE, материнська компанія міжнародної агропромислової групи,
представляє операційні результати своєї діяльності за третій квартал та
дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2019 року.
Протягом 2019 року МХП продовжив запуск додаткових виробничих майданчиків
Вінницької птахофабрики (Комплекса), другої черги. В період з січня до вересня в
експлуатацію було запущено три виробничі бригади комплексу, загальна кількість склала
6. В І кв. 2020 р. МХП планує запустити ще одну бригаду. Як і раніше, виробничі потужності
птахівничого напряму Компанії продовжували працювати на повну потужність протягом
звітного періоду. Загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІІ кв. 2019 р. зросли на 24%
та склали 186 555 тонн (ІІІ кв. 2018 р.: 150 650 тонн) та є трохи вищими (приблизно на 2%)
порівняно з ІІ кв. 2019 р. (182 306 тонн). Протягом 9 міс. 2019 р. виробництво курятини
зросло на 18% та склало 540 133 тонн (9 міс. 2019 р.: 458 540 тонн). Зростання у звітних
періодах зумовлено здебільшого збільшенням виробництва курятини в результаті
розширення другої черги Вінницького птахокомплексу. В ІІІ кв. 2019 р. продажі
соняшникової олії МХП зменшились на 8% до 84 975 тонн у порівнянні з ІІІ кв. 2018 р. – 92
866 тонн, здебільшого спричинені зміною умов поставки з DAP на FOB; за 9 міс. 2019 р.
експорт соняшникової олії склав 271 462 тонн, що на 13% вище порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Збільшення обсягів за 9 міс. 2019 р. спричинені ростом
виробництва та зміною умов поставки з DAP на FOB. У ІІІ кв. 2019 р. експорт соєвої олії
склав 15 758 тонн, що на 156% вище у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і
сукупно за 9 місяців 2019 р. – 40 007 тонн, що на 6% вище, порівняно з аналогічним
періодом минулого року, за рахунок збільшення виробництва та продажу складських
залишків. Також МХП продає соєвий шрот третім особам. В 2019 р. в сфері рослинництва
МХП планує зібрати врожай з 360 000 гектарів землі. Кампанія по збору соняшника,
кукурудзи та сої продовжується. Станом на сьогодні кампанія МХП по збору соняшника
майже завершена з очікуваною врожайністю 3,6 т/га, зібрано близько 65% кукурудзи з
очікуваною врожайністю 9,7 т/га і близько 100% сої зібрано з очікуваною врожайністю 2,7
т/га (урожайність вказана у чистій вазі). Відзначимо, агроіндустріальний холдинг МХП,
дотримуючись у своїй діяльності стратегії соціально відповідального бізнесу, у різних
регіонах країни здійснює системну підтримку проектів, запропонованих представниками
малого бізнесу. Динаміку збільшення інвестиційних програм наочно демонструє зростання
проекту «Село. Кроки до розвитку», який було започатковано 2016 року. За чотири роки
існування ця амбіційна програма, спрямована на розвиток і підтримку малого бізнесу в
сільській місцевості, значно розширилася. Як у плані географії, так й фінансово. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МХП
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

 ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

В Україні оновили світовий рекорд
з урожайності сорго

Развитие глубокой переработки зерна жизненно
необходимо для Украины - эксперт
07.10.2019

Будущее зерновой отрасли Украины – в развитии отрасли глубокой
переработки зерна. Об этом в своем выступлении заявил глава холдинга
VECTOR Company Group.
«На сегодняшний день мукомольная промышленность в Украине нерентабельна, а
имеющийся прирост экспорта зерна – это не показатель и не достижение для Украины. Мы
должны наращивать производство и экспорт продукции глубокой переработки», подчеркнул експерт в своем выступлении на «Форуме зернопереработчиков-2019». При
этом он уточнил, что украинскому зерновому рынку необходима глубокая переработка для
реализации политики импортозамещения и усиления присутствия на премиальных рынках
продукции с высокой добавленной стоимостью. «Кроме того, развитие отрасли глубокой
переработки зерна позволит повысить обеспеченность комбикормами и дать стимул
такому сегменту животноводства, как выращивание КРС, который сегодня в Украине
находится фактически на нуле», - подчеркнул спикер. Также эксперт акцентировал
внимание на возможных направлениях дальнейшего форвардно-интеграционного
развития производства продуктов глубокой переработки зерна. В их числе он выделил
производство модифицированных крахмалов, биохимакатов, сахаров (ГФС, сиропы),
биопластика. ...
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com

Украина теряет экспортные позиции
на рынке льна
15.10.2019

Зерно України: рекорд урожаю
буде подолано
08.10.2019

У 2019 р., попри не зовсім оптимістичні весняні прогнози фахівців,
Україна знову вийде на черговий рекордний урожай зернових. За різними
оцінками аналітиків, цей показник може бути від 71 до 74,3 мільйона тонн.
Як експерти оцінюють урожай-2019? Якою буде якість різних культур і чим
зможуть порадувати українські зернотрейдери та експортери виробів з нового
врожаю за кордон?
Помилилися в бік заниження. За інформацією консалтингової компанії «ПроАгро»,
середня врожайність зернових в 2019 році зросла на 2,2 центнера з гектара. Якщо торік
вона дорівнювала 47,8 ц/га, то цьогоріч сягнула до 50,2 ц/га. Помітно збільшилася
врожайність окремих сільськогосподарських культур. Зокрема озимої пшениці — з 37,3
ц/га торік до 41,7 ц/га у 2019-му. Істотно зросла і врожайність ячменю: відповідно 29,6 та
34,8 ц/га. Загалом же аграрії зберуть, за оцінками фахівців Міністерства розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства, майже 71,1 мільйона тонн зерна разом з
кукурудзою, якої має бути 33 мільйони тонн. Аналітики «ПроАгро» прогнозують, що
цьогоріч урожай має бути навіть більшим — 74,33 мільйона тонн. Цікаво, що не лише ця
компанія, а й інші відомі аграрні інституції навесні цього року, коли ще починалися
весняно-польові роботи, передбачали значно менший урожай. «ПроАгро» давала прогноз
зернових та зернобобових на рівні не більш як 69,6 мільйона тонн. Нині аналітики компанії
зазначають, що валовий збір озимої пшениці цьогоріч буде на рівні 27,55 мільйона тонн, що
на 15,3% більше, ніж у 2018-му. Озимого ячменю буде зібрано 3,9 мільйона тонн, що на
мільйон тонн більше, ніж торік. Кукурудзи, згідно з прогнозами «ПроАгро», в 2019-му
зберуть трохи менше, ніж торік, — відповідно 35,2 та 30 мільйонів тонн.
За океаном усе оптимістично. Цікаво дізнатися останні прогнози від USDA —
виконавчого департаменту міністерства сільського господарства США, який надає
правильні цифри. Хоч воно у вересневому прогнозі трохи знизило показник виробництва
озимої пшениці в Україні, він залишається навіть вищим від того, який дають українські
аналітики. Озимої пшениці у 2019 році, згідно з інформацією USDA, буде зібрано 28,7
мільйона тонн, що на мільйон тонн більше, ніж за прогнозами компанії «ПроАгро».
Американські аналітики передбачають трохи вищий урожай кукурудзи — майже 36
мільйонів тонн (на 0,8 мільйона тонн більше, ніж українські фахівці). За прогнозом
Міжнародної ради по зерну (International Grains Council — IGC), в Україні очікують урожай
кукурудзи на рівні 33,6 мільйона тонн, що значно перевищує очікування українських
аналітиків та міністерства сільського господарства США.
Пшениця дозріла. За словами Дарини Гриценко, аналітика асоціації «Український
клуб аграрного бізнесу», цього року аномальна спека в червні зумовила передчасне
дозрівання озимих і ярих зернових культур та одночасне їх збирання, що призвело до
труднощів, пов’язаних з використанням техніки. Упоратися вдалося завдяки збільшенню її
одиниць. «Цього року вродили всі ранні зернові та зернобобові культури. Тож через
збільшення пропозиції цих культур в Україні й світі спостерігається падіння цін. Через
посушливі умови в цьому році маємо гірші показники щодо врожаю ріпаку, проте
збільшення площ під цією культурою дало змогу зібрати рекордний урожай», — зауважує
аналітик. Заступниця директора компанії «ПроАгро» Марія Колесник переконана, що
показник протеїну у пшениці цьогоріч істотно вищий за торішній. «Понад 70% урожаю цієї
культури — це продовольче зерно. Приблизно у 50% обсягів пшениці показник протеїну
перевищує 12%. Зерно з південних регіонів через посуху не скрізь добрало натури, що
погіршило його якісні показники навіть за умов високого білка», — зазначає вона. Тобто за
сприятливіших кліматичних умов на півдні України пшениці та інших культур можна було
б зібрати ще більше. Цьогоріч якість українського зерна набагато краща за російське, що
надає неабиякі переваги для експорту на зовнішньому ринку. Фото з сайту
agrovesti.netЦьогоріч якість українського зерна набагато краща за російське, що надає
неабиякі переваги для експорту на зовнішньому ринку.
Великі можливості. Високий урожай різних культур не може не спонукати до
розширення експортних можливостей. Якими вони видаються нині? В офіційній відповіді
«Урядовому кур’єру» від Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства зазначено: «Експорт продукції аграрного сектору протягом січня — липня
2019 року становив майже 12 мільярдів дол., або 41,7% загального експорту України.
Порівняно з аналогічним періодом 2018 року експорт збільшився на 2,2 мільярда дол. (або
на 20,8%). Найвагомішими чинниками позитивного сальдо сільськогосподарської продукції
залишаються обсяги експорту зернових культур — 43%, олії — 23% та насіння олійних
культур - 7,3%». У компанії «Украгроконсалт» вважають, що у 2019—2020 маркетинговому
році (з 1 липня 2019-го до 30 червня 2020 року) з України буде експортовано майже 53
мільйони тонн зерна, що значно більше, ніж у 2018—2019 МР — 49,7 мільйона тонн. Тобто
Україна справді виходить на новий експортний рекорд. Президент Української зернової
асоціації Микола Горбачов надає інші цифри, проте прогнозна тенденція в нього приблизно
така сама. На його думку, у 2019—2020 МР Україна експортує 20 мільйонів тонн пшениці, 5
мільйонів тонн ячменю та 30 мільйонів тонн кукурудзи.
Читати повністю >>>
© Олег Громов
За матеріалами ukurier.gov.ua
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Науково-виробниче товариство «Укрсорго» перевершило свій же
рекорд з урожайності сорго, який було встановлено торік на полях
фермерського господарства у Рокитнянському районі на Київщині.
Про це заявив генеральний директор товариства Ярослав Бардін. Якщо торік на
полях цього господарства було одержано по 14,1 т/га цієї культури, то цього року — 18-20
т/га. Рекорд не офіційний, але високе досягнення «Укрсорго» підтвердили американські
партнери, оскільки у США середня урожайність цієї культури нижча від рівня 14 т/га.
Ярослав Бардін каже, що це досягнення стало можливим завдяки особливій технології
вирощування цієї та інших просапних культур, а також вмінню регулювати ріст бічних
пагонів. Згідно з технологією Бардіна, у певний період вегетації треба підживлювати
рослини спеціальним прикореневим препаратом, який сприяє збільшенню генеративної
частини бокових пагонів майже удвічі. Якщо до застосування цього прийому їхня вага
становила 30-35 г, то зараз — 65-70 г. Саме за рахунок цього урожайність культури зросла
удвічі. Ярослав Бардін повідомив, що він одержав патент на технологію вирощування
широкорядних культур, яка охоплює кукурудзу, соняшник, сорго, нут, ріпак та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

Украина теряет экспортные позиции на рынке льна . Об этом сообщил
председатель совета директоров союза «Ассоциация развития льноводства
и коноплеводства Украины» Николай Шкурко.
«Украина в этом году планирует экспортировать 9 тыс. т семян льна, что на 25%
меньше чем в 2018 г. Главная причина - уменьшение посевов и снижение урожайности
льна. В этом году посевные площади под этой культурой уменьшились в 3,5 раза - с 60 га
земли до 17 га. Было собрано 20 тыс. т семян масличного льна», - отмечает Николай
Шкурко. По его словам, это очень малый объем по сравнению с другими странамиэкспортерами. Он отметил, что Казахстан выращивает лен на площади около 1 млн га,
Канада - 800 тыс. га. «Еще одна причина, которая делает производство семян льна
непривлекательным - это введение экспортной пошлины на семена льна. Эти все факторы
«выбивают» Украину из мирового рынка. На сегодня главным импортером украинского
масличного льна являются страны ЕС, однако в настоящее время наблюдается снижение
объема закупок на 21% по сравнению с прошлым годом», - отмечает Николай Шкурко.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua






ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ. СТОЛОВОЇ ЗЕЛЕНІ & ГРИБІВ
ОВОЧІВНИЦТВО
ГРИБИ (ГРИБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Неврожай та дефіцит: в Україні
зросли ціни на гриби
15.10.2019

Настання сезону на гриби не збило цін на цей продукт на українських
ринках. Це пояснюють малосприятливою погодою для лісних врожаїв цього
річ. Про це повідомляє agroreview.com
Яремчанський базар у розпалі, але свіжі гриби тільки у двох жіночок. "Якби ще один
дощ пішов, то були б. Поки що в лісі сухо", - кажуть місцеві. Пані Ірина до лісу ходить щодня,
звикла збирати білі мішками, але цього року кілька штук - уже удача. Відтак ціни
підскочили цього року майже вдвічі. "Інфляція наш гриб ніколи не чіпала. У нас була
стабільність з грибом буквально останні 8 років", - однозначно пов’язують це з неврожаєм
місцеві продавці. На Сумщині під Ворожбою у молодому сосняку – аншлаг грибників. Після
дощів та кількох теплих ночей повипиналися маслючки. За два дні прогнозують справжній
грибний бум: "Уже сезон розпочався". Білих грибів не видно навіть на звичних місцях
продажу. Бабця Галя показує все, що дід уранці назбирав – маленькі маслята. Грибники
можуть зазвичай вторгувати 10 тис. грн за сезон. Білі гриби – це своєрідна боровеньківська
валюта, їх вимінюють на коньяк та інші товари. Тепер у кошику чотири гриби – за ними
пані Надія ходила два дні. На ринку свіжі, фасовані гриби , але китайські – по 50 грн за 100
грам. Продавці одразу попереджають: "Цього року гриб не вродив, буде дорого".
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com



САДІВНИЦТВО
ГОРІХОВІ САДИ

На Тетіївщині почали вирощувати
фундук
02.10.2019

Фундукові сади для України – не зовсім звичне явище. Зокрема, на
Київщині найближчий до Тетіївського району садок знаходиться у Митниці
Васильківського району.
Власне, більше промислового фундука в нашому регіоні ніхто і не вирощує. Останнім
часом фундуком зацікавилися дачники, селяни і професійні садівники. І це невипадково.
Ядро фундука використовують в харчовій промисловості, медицині, парфумерії, живопису,
а також для виготовлення ліків і фарб, що швидко висихають. От і в ПОПП "Еліта" вирішили
спробувати новий для себе напрямок вирощування "золотих горішків". Восени минулого
року та навесні цього року посадили 107 га фундукового саду – 73 тисячі дерев (двохрічних
саджанців). Цьогоріч восени і навесні планують посадити відповідно ще 35 і 65 га. В цілому
фундукові плантації займуть близько 500 га. Головним чином – це інвестиція в майбутнє,
адже зазвичай сад починає приносити прибуток лише через 5 років. Вирощують фундук у
ПОПП "Еліта" за італійськими нанотехнологіями. Нещодавно в.о. голови Тетіївської
районної державної адміністрації Олександр Возний та начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації Сергій
Затишний
відвідали
сільськогосподарське підприємство та оглянули фундукові насадження.
Читати повністю >>>
За матеріалами tet.gov.ua

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

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



ФРУКТОВІ САДИ



Украинцы увеличивают потребление
экзотических фруктов



ТВАРИННИЦТВО
МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

09.10.2019

Потребление свежих фруктов в Украине растет с каждым годом. Ранее
EastFruit cообщал, что Украина обновила рекорд импорта бананов, ввоз
которых за 8 месяцев 2019 г. составил 181,1 тыс. тонн на сумму $102,3 млн.
Тем не менее, бананы - далеко не единственные экзотические фрукты, закупки
которых увеличились в 2019 году. Более того, в процентном соотношении импорт таких
товаров как ананас, авокадо, а также гуаява, манго и мангостан за год вырос более чем в 2
раза. Эксперты УПОА объяснили с чем связано такое существенное увеличение
потребления экзотических фруктов.«Увеличение потребления экзотических фруктов в
первую очередь объясняется трендом здорового образа жизни, количество сторонников
которого растет с каждым годом. Также, повысилась платежеспособность населения
Украины в связи с ростом дохода населения в 2018-2019 годах. И еще одним существенном
фактором, влияющим на повышение импорта фруктов, является стабилизация
национальной валюты, которая существенно уменьшает резкие ценовые скачки», объясняет ситуацию директор по развитию УПОА Катерина Зверева.
Почему рост наблюдается именно в сегментах ананаса, авокадо, манго и
мангостана? На самом деле существует сразу несколько причин, почему возросло
потребление этих фруктов. Бананы и цитрусовые, хоть и являются сугубо тропическими
фруктами, уже давно перестали быть экзотикой для украинского потребителя.
Сформировалась устойчивая культура потребления как бананов, так и цитрусовых, не
только в свежем виде, но и в качестве составляющих многих блюд. Более того, эти фрукты
уже стали традиционными лакомством во время новогодних праздников. Поэтому, рост
потребления бананов и апельсинов хоть и наблюдается в последние годы, однако
ежегодный прирост является не таким существенным. Ананас, авокадо, манго и мангостан
также известны украинским потребителям достаточно давно, однако в Украине культура
потребления этих фруктов еще не сформировалась. И большинство потребителей, которые
хотят разнообразить свой рацион за счет экзотики, в первую очередь будут отдавать
предпочтение относительно известным для них фруктам. …
По материалам east-fruit.com


ВИНОГРАДНИКИ

Компания "Баядера Групп" сократила
сбор винограда на 16%
07.10.2019

Компания "Баядера Групп" завершила сезон уборки винограда в
Коблево (Николаевской обл.), собрав более 10,5 тыс. тонн, что на 16% ниже
показателя 2018 года, сообщили в пресс-службе группы.
Согласно сообщению, в этом году собирали 400 тонн винограда в день, что является
рекордным показателем для Коблево. "Лето 2019 было не слишком благоприятным для
украинских виноградарей - засушливое и жаркое без дождей - нетипичное для побережья
Черного моря. Однако преимуществом нынешнего урожая является не количество, но
качество: благодаря сухому сезону весь урожай полностью созрел и это хорошо скажется на
качестве вина", - отметили в группе. Около 70% урожая собирали вручную, для линеек вин
Select і Reserve, под селективную уборку было задействовано 270 человек. Сейчас проходит
сезон переработки винограда, после созревания в винохранилище, вино, начиная с января
2020, появится в продаже. В Коблево "Баядера Групп" на территории более 2 тыс. га
выращивает 16 сортов винограда европейских сортов и локальных аборигенных. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В Україні масово викорчовують
виноградники
08.10.2019

Українська виноробна галузь перебуває у важкій ситуації. За
інформацією з південних регіонів, близько 500 га виноградників цього року
викорчовується на Одещині, 200 га — на Миколаївщині.
За даними НААН, обсяги імпорту винопродукції з 2014 по 2018 рік у валютному
еквіваленті зросли з 180 до 204 млн доларів, тоді як обсяги експорту становлять всього 56,5
млн доларів. «Наразі на заводах первинного і вторинного виноробства залишилися великі
залишки продукції від минулого року, це сталося через втрату внутрішніх та зовнішніх
ринків Донбасу, АР Крим, Росії, Білорусі, Казахстану. А тому вони навіть не мають змоги
прийняти новий урожай. Тож залишається велика ймовірність, що виноград залишиться на
кущах, а це, своєю чергою, потягне розвиток хвороб і неврожай наступного року», —
йдеться в повідомленні. Аналітики вважають, що головними причинами цього є: втрата
одного із найбільших ринків збуту; не розвинений внутрішній ринок, низька купівельна
спроможність населення; фальсифікація винопродукції, відсутність ефективного контролю
за виробництвом винопродукції; відсутність обмежувальних заходів щодо імпорту
продукції для захисту вітчизняних виробників; відсутність належного ефекту дерегуляції у
виноробстві. Вихід із кризи на думку фахівців може забезпечити ухвалення Закону «Про
венесення змін до Законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про «Внесення змін
до Закону України «Про виноград і виноградне вино», створення бренду «Українське вино»,
розробка та затвердження дорожньої карти розвитку виноградно-виноробної галузі,
перегляд зон вирощування винограду.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
Через що на Херсонщині констатують зменшення
врожайності винограду
15.10.2019

Винороби Херсонщини цього року зібрали 15,1 тис. т врожаю з 2,5 тис.
га. При цьому, минулого року валовий збір з аналогічної площі становив 21,5
тис. т. Про це повідомляє golos.com.ua.
Причини такого неврожаю місцеві виробники вбачають в посушливих погодних
умовах, які завадили отримати бажаний результат. Здавалося б, через зменшення
пропозиції на ринку мала б зрости й ціна, але це, як виявилося, справедливо тільки для
столових сортів винограду. На технічні вона залишилася незмінною, або навіть трохи
знизилася. Виробники кажуть — все через низький попит. «Вирощую такі відомі технічні
сорти винограду, як шардоне, каберне, мускатні. Так, їхня врожайність нинішньої осені
менша, ніж торік, але при цьому якість самих ягід краща. І дуже прикро, що закупівельні
ціни на них залишаються на рівні минулорічних — 6-10 грн/кг. Хоча витрати на утримання
плантацій, звісно, зростають. Гадаю, все через низький попит на якісне вино в країні —
далеко не кожен може собі його дозволити», — зауважив директор фермерського
господарства «Курінь» Микола Халупенко. У Таврії великі виноробні заводи нині або
простоюють, або працюють не на повну потужність. Тому аграрії Херсонщини, котрі
вирощують технічні сорти винограду, вивозять виноград та виноматеріал на підприємства
сусідніх Одещини та Миколаївщини, де з них випускають ординарні вина під місцевими
брендами. «І то ще півбіди: якщо ринкова кон’юнктура погана, виробники «зрізають» ціну
на сировину — адже мають можливість її диктувати. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Україна починає експорт
ВРХ до Лівії
14.10.2019

Україна розпочинає експорт великої рогатої худоби до Лівії. Про це
йдеться у повідомленні Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів, передає портал mind.ua
Компетентні органи України та Держави Лівія погодили форму міжнародного
ветеринарного сертифікату на експорт великої рогатої худоби для забою з України до Лівії.
Форма сертифікату оприлюднена на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі
«Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України». Відзначимо,
за дев’ять місяців 2019 р. Україна відправила на експорт 22,3 тис. т живої великої рогатої
худоби. Це вже на 1,8% перевищило результат за весь 2018 р. (21,9 тис. т). При цьому у
грошовому еквіваленті експорт живої ВРХ у січні-вересні був меншим, ніж за весь 2018 р. –
$38,8 млн проти $39,3 млн. Головними покупцями вітчизняної живої ВРХ протягом січнявересня 2019 р. були Ліван (39%), Узбекистан (16%), Азербайджан (13,6%).
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua


СВИНАРСТВО

За 3 квартали Україна завезла менше
свинини, ніж торік
11.10.2019

Протягом січня-вересня 2019-го до України надійшло 18,32 тис. т
свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней (УКТ ЗЕД 0203). Це на
6,9% менше ніж за три квартали 2018-го.
Аналітики Асоціації «Свинарі України» зазначають, що ще місяцем раніше сукупні
обсяги надходження свинини з-за кордону перевищували торішні на 4%. Проте слабша
імпортна активність упродовж першого місяця осені відчутно змінила ситуацію: «У вересні
2019-го імпорт свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней був на 38% меншим, ніж
місяцем раніше та склав 2 тис. т. Це майже вдвічі менше ніж за відповідний місяць минулого
року». «Протягом останньої чверті минулого року імпортна активність дещо послабилася
порівняно з липнем-вереснем. Тим не меш, за той період до України завезли майже 9 тис. т
свинини. Цьогоріч квартальні надходження свинини були значно «скромнішими» та не
перевищували 7,4 тис. т, які надійшли у першій чверті року. Тож навіть якщо обсяги
імпорту м'яса свиней протягом жовтня-грудня зрівняються з торічними 9-ма тис. т, річний
обсяг надходжень буде меншим ніж у 2018-му», — коментують в АСУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами АСУ


ПТАХІВНИЦТВО

Пенсионный фонд Generali OFE увеличил долю
в «Овостар Юнион» с 9,94% до 10,93%
08.10.2019

Пенсионный фонд Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Generali OFE,
Польша) увеличил долю в крупном производителе яичной продукции
группе компаний "Овостар Юнион" (Киев) с 9,94% до 10,93%.
" Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, которая управляет Generali Otwarty
Fundusz Emerytalny со своим зарегистрированным офисом в Варшаве на улице Постепу 15б,
сообщает о том, что фонд увеличивает свою долю в общем количестве голосов в компании
Ovostar Union выше порога в 10% от общего количества", - сказано в сообщении группы.
Отмечается, что увеличение произошло за счет сделки по приобретению акций,
заключенной 3 октября 2019 года. До участия фонд владел 596 509 акциями группы, что
составляло 9,94% доли в уставном капитале, после завершения сделки фонд имеет 655 909
акций, что составляет 10,93%. Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Овостар
Юнион" сократил показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации) на 17%, или на 4,6 млн долларов, до 21,9 млн долларов по сравнению с 2017
годом. Группа компаний "Овостар Юнион" включает в себя ряд предприятий, в том числе
птицефабрики "Украина" и "Ставищанская", завод яичных продуктов "Овостар".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Володимир-Волинська птахофабрика планує
постачати курятину в ЄС
08.10.2019

Володимир-Волинська птахофабрика планує експорт курятини, коли
збільшить обсяги виробництва. Про це розповів керуючий акціонер
компанії Олексій Коваленко.
"Це будуть, можливо, країни Азії чи країни Європи, - зазначив він. - Однак ми хочемо
експортувати не просто біржову продукцію (нонейм, заморожену, за низькою ціною, як це
відбувається зараз). Ми хочемо продавати за кордоном "Епікур" - м’ясо птиці, вирощеної без
антибіотиків". Постачання на далекі ринки передбачає заморожування птиці. А заморожування - це погіршення якості, підкреслив Олексій Коваленко. "Тому ми намагатимемося,
щоб більша частина нашої продукції постачалася охолодженою. На азійські ринки може йти
частина замороженої продукції, однак наші найближчі цілі - охолоджена курятина з крилом
доставки близько 800 км, - зазначив він. - Тобто це Україна та ЄС. До того ж ми маємо дуже
зручне географічне розташування відносно Європи". За словами Олексія Коваленка,
компанія дуже сильно перебудувала внутрішні бізнес-процеси. "Нам важливо покласти
продукцію на полиці вранці. Зараз машини з продукцією вантажаться опівночі, щоб зранку
в магазині була курятина, що вироблена сьогодні-вчора. Тому ми поставлятимемо те, чим
пишаємося, - охолоджену продукцію", - наголосив він. Нагадаємо, "Володимир-Волинська
птахофабрика" будує новий цех перероблення птиці, який дозволить подвоїти наявні
потужності підприємства. Цех планують запустити за два-чотири роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
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Компанія «Рудь» відвідала виставку
ANUGA

Гнидавский сахарный завод снизит переработку
сахсвеклы на 20%
12.10.2019

07.10.2019

З 5 по 9 жовтня компанія «Рудь» на чолі зі своїм президентом Петром
Володимировичем Рудь відвідала одну з найбільших виставок харчової
промисловості Anuga — 2019 у Німеччині.
Anuga - міжнародна виставка готових продуктів і напоїв для торгівлі у роздріб та
оптового постачання для закладів громадського харчування. Її головний девіз - «Якість і
безпека продуктів». Anuga вражає своєю масштабністю: захід об’єднав 10 спеціалізованих
виставок і зібрав понад 7590 експонентів зі 107 країн та 170 000 відвідувачів. Для компанії
«Рудь», як лідера з виробництва морозива в Україні, виставка Anuga - справжній майданчик
для натхнення. На подібних заходах ми не лише демонструємо власний успіх і знаходимо
нових партнерів, а й дізнаємося про сучасні тренди в галузі продуктів харчування,
переймаємо досвід колег, знайомимося з передовими технологіями й підходами. Усе для
того, щоб розвиватися й відкривати все нові горизонти заради свого споживача!
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Рудь»

На Гнидавском сахарном заводе в этом году планируют переработать
сахарной свеклы на 20% меньше чем в прошлом году. Об этом рассказал
директор Гнидавского сахарного завода Ростислав Новосад.
«Мы планируем переработать в этом году только до 400 тыс. т сахарной свеклы. В
прошлом году было значительно больше — около 500 тыс. т. На 20% будет уменьшение.
Сезон в этом году будет продолжаться ориентировочно четыре месяца. Начался он 14
сентября, хотя людей набрали на работу еще в конце августа, и будем работать до первых
чисел декабря. В прошлом году закончили в первых числах января. Сезон производства
сахара обещает быть сложным, потому что мы, например, привлекали на различные
работы другие смежные подрядные организации», — прокомментировал Ростислав
Новосад. Напомним, что среднее значение Индекса цен на сахар в сентябре составило 168
пункта, что на 6,8 пункта (3,9%) ниже уровня августа.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

HR-директор PepsiCo Україна про те, як в компанії
навчають співробітників

A'SPIK group покупает Красиловский
сахарный завод
15.10.2019

Як в компанії налагоджено навчання співробітників? Які спеціальні
програми застосовуються для загальної ефективності компанії? Про це
розповідає HR-директор PepsiCo Україна Оксана Пальгуєва.
Life Long Learning - ключовий принцип навчання та розвитку в компанії. Ми
створюємо середовище та культуру, які підтримують цей принцип і сприяють його
безперервній реалізації. Система навчання PepsiCo клієнтоорієнтована і досить гнучка.
Кожен співробітник може самостійно планувати свій графік тренінгів відповідно до
заздалегідь визначених пріоритетів. В онлайн-систему PepsiCo University інкорпоровано
понад тисячу програм з поділом на функціональні коледжі (маркетинг, R&D, продажі та т.
д.), Розвиток лідерських компетенцій, Culture Builders, крос-функціональне навчання та
блок за компетенціями майбутнього. По кожному з напрямків можна підібрати літературу,
яка також розміщена в корпоративних онлайн-бібліотеках. Вагома частина PepsiCo
University – очні тренінги для відпрацювання критично важливих навичок і компетенцій.
Тут також існує певна гнучкість: програми, як правило, плануються з декількома опціями
по датах і локаціях. Для керівників це постійно оновлюваний curriculum по managers
'qualities - від надання базових навичок на сходинці first time manager або leader of managers
до відточування навичок побудови залученої команди і розвитку співробітників в форматі
коучингу. Для фахівців і керівників доступний пакет програм soft skills, адже у великій
організації з матричною структурою важливо розуміти, як будувати взаємодію на різних
рівнях, вміти правильно комунікувати, презентувати свої ідеї та проекти. Фронтлайн
функцій продажів та виробництва навчається з профільних програм, що дозволяють
опанувати професію, скажімо, торгового агента або наладчика від A до Я….
Читати повністю >>>
За матеріалами PepsiCo Україна
Суд затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торгівельна
компанія "Урожай" Лєщінського
16.10.2019

Госпсуд Вінницької області в рамках справи №902/672/16 про
визнання банкрутом ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" затвердив реєстр
вимог кредиторів компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги:
ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" - 4,35 млрд грн (четверта черга); Ощадбанку - 1,88
млрд грн (четверта черга); ПУМБ - 880,9 млн грн (четверта черга); Сбербанку - 639,2 млн
грн (четверта черга); банку “Кредит Дніпро" - 487,3 млн грн (четверта черга); Дельта Банку
- 202,7 млн грн (четверта черга) та 75,3 млн грн (шоста черга); Укргазбанку - 18,2 млн грн
(четверта черга). Окремо в реєстрі були внесені вимоги кредиторів, забезпечені заставою:
Ощадбанку - 200 млн грн, Дельта Банку - 25,9 млн грн. Зауважимо, що в держреєстрі серед
засновників ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" вказані Лєщінський Александр Олегович і ТОВ
"Керуюча компанія "Лауффер Бейкері". Нагадаємо, ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай"
пов’язане з “Лауффер Груп” Олександра Лєщінського - одним з найбільших
агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних
виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). Як писав Finbalance,
19.02.2019 Верховний Суд залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій (у справі
№908/130/15-г), якими ще одне підприємство з цієї групи - ТОВ "Торговий дім "Золотий
Урожай" - було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ще в 2015 році в
рамках цієї справи Госпсуд Запорізької області визнав вимоги низки банків, у т.ч.
Ощадбанку (1,65 млрд грн), Сбербанку (793 млн грн), Кредит Дніпро (487 млн грн),
Златобанку (64 млн грн), Дельта Банку (30 млн грн). У судових матеріалах констатувалося,
що “об`єкти нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ "ТД "Золотий Урожай", а також
значна частина корпоративних прав були виведені з власності товариства на протязі
останнього року перед порушенням справи про банкрутство”. 16.01.2019 Верховний Суд
відмовився задовольнити касаційну скаргу Олександра Лєщінського та залишив без змін
рішення Апеляційного суду Донецької області від 13.07.2017 (в справі №242/3874/15-ц),
яким було задоволено позов Сбербанку та стягнуто з О. Лєщінського як поручителя ТОВ
«Торговий дім «Золотий урожай» 23,1 млн дол заборгованості за кредитним договором
№26-Н/12/24/ЮО-KL від 06.03.2012. Додамо, що 24.09.2019 Північний апеляційний госпсуд
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Сбербанку та залишив без змін ухвалу
Госпсуду м. Києва від 24.07.2019, якою було відкрито провадження у справі №910/8992/19
про банкрутство ПАТ "Одеський коровай" (теж пов’язане з “Лауффер Груп” Лєщінського) та
введено процедуру розпорядження майном. Суд апеляційної інстанції констатував, що
згідно з фінзвітністю боржника, на 31.03.2019 його зобов’язання становили 2,02 млрд грн, а
загальна вартість наявних необоротних та оборотних активів - 4,4 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

08.10.2019

Антимонопольный комитет разрешил ООО «Агро-Ормс» купить более
50% акций ПАО «Красиловский сахарный завод» (г. Красилов, Хмельницкая
обл.). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
«Предоставлено разрешение ООО «АГРО-ОРМС» (с. Яремич, Староконстантиновский
р-н, Хмельницкая обл.) на приобретение акций ЗАО «Красиловский сахарный завод»
(г.Красилов, Хмельницкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем
органе управления общества», — говорится в сообщении. По данным Государственного
реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО «АГРО-ОРМС»
является владелец «Аспик Групп» (A'SPIK group) Александр Спивак. A'SPIK group
занимается производством сахара, выращиванием сахарной свеклы, зерновой группы, сои,
кукурузы, а также животноводством. ООО «Староконстантиновсахар» и ПАО «Шепетовский
сахарный комбинат», входящие в группу, специализируются на переработке сахарной
свеклы, производстве сахара, патоки, гранулированного жома.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Названы крупнейшие отечественные производители
подсолнечного масла
16.10.2019

Украинские производители в 2018/19 МГ увеличили производство
нерафинированного подсолнечного масла на 16,4%, рафинированного — на
7,7%. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».
Как отмечается, выпуск подсолнечного шрота вырос на 20,4%, маргариновой
продукции — на 3,2%. При этом экспорт подсолнечного масла вырос на 13,5%, шрота — на
14,8%. Так, по итогам сезона лидером по производству нерафинированного масла стало
ООО «Европейская транспортная стивидорная компания» («Бунге»), которая занимает 6,8%
рынка. Вторым стало ООО «Оптимусагро трейд» («Агрокосм», Запорожский МЖК) — 6,3%,
третьим — ЗАО «Винницкий МЖК» (Vioil). На ТОП-11 производителей основных видов
нерафинированных масел приходится 54,4% рынка. Лидером в сегменте рафинированного
масла стало ЧАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский МЭЗ» (Bunge), которое
заняло 15,8% рынка. Второе — ЗАО «Полтавский МЭЗ» («Кернел») — 12,5%, третье — ООО
«Дельта-Вилмар СНГ» — 11,4%. Первые 11 производителей рафинированного масла
выпускают почти 84% этого вида продукции. Отметим, за январь-сентябрь 2019 г. Украина
экспортировала, 4,1 млн т подсолнечного масла на сумму $2,81 млрд.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам allretail.ua


М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Козятинский мясокомбинат сменил
форму собственности
15.10.2019

Государственнная
регистрация
прекращения
деятельности
юридического лица ЧАО «Козятинский мясокомбинат» проведена 19
сентября 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается, создано юридическое лицо-правопреемник ООО «Козятинский
мясокомбинат». Такое решение принял единоличный учредитель ООО — компания «ОСИ
ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ ГМБХ» (OSI INTERNATIONAL HOLDING GMBH) 21 августа 2019 г.
Как сообщалось ранее, ЧАО «Козятинский мясокомбинат» по итогам 2017 г. получило 43,2
млн грн чистой прибыли, что на 4% больше, чем годом ранее (41,3 млн грн). При этом,
активы компании выросли на 28% — до 198,4 млн грн, собственный капитал — до 185,7
млн грн. Чистая прибыль на одну акцию сократилась до 1,56 тыс. грн с 1,83 тыс. грн в 2016
году. Для справки: «Козятинский мясокомбинат» основан в 1926 г. Производит за месяц
более 150 т (более 50 наименований) полуфабрикатов, 20 т колбасных изделий (более 60
наименований), около 300 т мяса.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас
под маркой "Фарро" за 92 миллиона
17.10.2019

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продает арестованный целостный
имущественный комплекс предприятия ЧАО "Кременчугмясо" за 92 млн
грн. Об этом говорится в сообщении СЕТАМ.
На продажу выставлен целостный имущественный комплекс предприятия,
состоящий из зданий, сооружений, земельных участков, оборудования, инвентаря,
транспортных средств, прав на торговые марки. ЧАО "Кременчугмясо" было основано в
1913 году. Беконная фабрика была основана двумя братьями-немцами австрийского
происхождения Фридрихом и Робертом Зейпи. Предприятие под ТМ "Фарро" выпускает
более 170 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов. Более 60% - это
ГОСТовская продукция, другое - авторские рецептуры технологов. Дата окончания подачи
заявок: 15 ноября 2019 года. Стартовая цена: 92,15 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Люстдорф" запустила на полную мощность
очистные сооружения компании в Иллинцах
13.10.2019

ООО "Люстдорф", крупный производитель молочной продукции,
запустил на полную мощность очистные сооружения компании в
Иллинцах Винницкой области стоимостью $6,5 млн.
"Эти станции (очистные - ИФ) за сутки очищают 2 млн литров воды, что по объему
можно сравнить с пятью наполненными школьными бассейнами. В создание проекта было
инвестировано $6,5 млн, а его реализация длилась шесть лет", - сообщила пресс-служба
компании. Площадь очистительного комплекса 7,3 тыс. кв. м. Разработку технологии и
поставку оборудования осуществляла компания из Германии Hager Elsasser Gmbl.
Непосредственно самим запуском занималась польская компания WaWaTech. Директор по
маркетингу "Люстдорф" Наталия Веремчук сообщила, что компания начала строительство
складов готовой продукции на территории завода в Иллинцах, указав, что существующие
склады удалены от завода. Завершить строительство склада ориентировочно могут весной
2020 года. Кроме того, в планах в 2020 году начать крупный проект по расширению
мощностей существующего завода. ООО "Люстдорф", крупный производитель молочной
продукции, создано в феврале 1997 года. Мощности компании позволяют перерабатывать
около 350 тонн молока в сутки. Ежемесячно завод выпускает более 9 тыс. тонн продукции,
из них молоко – 6 тыс. тонн, кисломолочные продукты – 1,5 тыс. тонн. Молоко
предприятию поставляют около 50 фермерских хозяйств Винницкой, Хмельницкой,
Житомирской и Черкасской областей. "Люстдорф" производит более 100 наименований
продукции под торговыми марками: "Селянское", "На здоровье", "Буренка", "Идеаль
Немолоко" и другие. Компания экспортирует молочные продукты в Молдову, Грузию,
Азербайджан, Беларусь и другие страны. По информации Единого государственного
реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечными бенефициарами "Люстдорф"
являются Олег Васильев и Лариса Остапенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Україна може залишитися без
власного молока
17.10.2019

В Україні стрімко зростає імпорт молокопродуктів. Так, станом на 1
вересня 2019 року приріст імпорту вершкового масла склав 33%, твердого
сиру – 77%, цільномолочної продукції 42%.
«Україна стрімко перетворюється з експортера молочної продукції на імпортера. В
2018 році ми були у топ-5 експортерів масла, а станом на 1 вересня 2019 року ми вже не
експортуємо його, а імпортуємо. І до кінця року українці відучують ще більший дефіцит
вітчизняної молочної продукції, а кожна друга-третя пачка вершкового масла на поличці
магазинів може бути імпортною», - повідомила віце-президент Асоціації виробників молока
Ганна Лавренюк під час прес-конференції в ІА «Укрінформ». Збільшення імпорту
відбувається через скорочення поголів’я ВРХ, і як наслідок – браку вітчизняної сировини. «У
2018 році експерти обережно констатували тенденції до зростання кількості корів у
промисловому секторі -- плюс 0,3 %. Однак уже у 2019 році маємо найбільше за останні 20
років падіння -- мінус 6% поголів’я у промисловому секторі! До стрімкого згортання
молочного напрямку господарства штовхнули заяви уряду про турборежим ринку землі
без гарантій та пільг для виробників молока. Господарства почали розпродувати корів,
адже для МТФ не може вижити без власної землі, бо ніде не купить силосу чи сіна, якщо не
виростить сама. За підсумками серпня 2019-го у порівнянні із аналогічним періодом 2018го галузь втратила рекордні і безпрецедентні 26 тисяч корів! Це близько 100 ферм
розміром 200-300 корів. Якщо до липня місяця промисловий сектор зменшувався на 2-2,5
тис. корів, то за серпень, коли урядовці анонсували наміри повністю скасувати всі програми
держпідтримки тваринництва на 2020-ий, темпи вирізання корів подвоїлися: мінус 5 тис.
голів! Якщо ця геометрична прогресія збережеться, ми не просто залишимося без
українського молока, а й втратимо галузь, що є ключовим генератором робочих місць та
податкових відрахувань до бюджету», - підкреслила Лавренюк. Ситуація, яка склалася в
молочному скотарстві, безпосередньо впливає на переробку: за перше півріччя 2019 року
переробники недорахувались понад 900 тонн молока щодоби, які мали забезпечити
Україну вітчизняними молочними продуктами, або в перерахунку на переробні потужності
– сировину втратили як мінімум два потужних молокопереробних заводи. За прогнозами
Спілки молочних підприємств, до кінця року імпорт молочної продукції тільки
наростатиме, зокрема буде імпортовано 20 тис тонн сирів. «А це 18-20% від загального
споживання. Як з цим боротися? Безумовно, без державної волі і підтримки ми нічого не
можемо зробити. Коли ми підписували асоціацію з ЄС, то нам відкривали ринки, але при
одній умові – квоти. На сьогодні ті квоти, що існують, – це іронія, а не відкриті двері. Тому
держава повинна зробити дзеркальні рішення: теж ввести квоти на імпортні молочні
продукти до України», - сказав голова Ради директорів Спілки молочних підприємств
України Вадим Чагаровський. Окрім того, що українці можуть залишитись без вітчизняного
молока, ми ризикуємо ще і втратити близько 3,6 млрд грн податкових відрахувань в
бюджет та 12% робочих місць в аграрному секторі, які дає молочне скотарство. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами УВМ
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Государство планирует получить до 7 миллиардов
от приватизации Укрспирта
15.10.2019

Приватизация ГП "Укрспирт" позволит пополнить государственный
бюджет на 6-7 млрд грн и сократить теневой оборот спирта. Об этом заявил
советник министра развития экономики Сергей Блескун.
"Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 млрд грн", - сказал советник
министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам
реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун во время совещания в Минэкономики.
Он отметил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в 4 раза. "Производство
спирта в 1996 году было 60,8 млн дал., то в 2018 году это 8,1 илн дал., и прогноз на 2019 это
- 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать
с 1996 года, то в 10 раз. доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007
году до 55% в 2019 году. В настоящее время по прогнозам, около 8,4 млн дал. спирта - это
доля теневого рынка", - заметил Блескун. Министерство экономики, торговли и сельского
хозяйства передаст ГП "Укрспирт" на приватизацию. Госпредприятие «Укрспирт» крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине, до сих пор
находился в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая
производственная мощность Укрспирта - более 36 млн дал. в год.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Керівник "Укрспирту" Юрій Лучечко: "Сьогодні роздрібний ринок горілки
монополізований трьома монополістами"
16.10.2019

В інтерв'ю БізнесЦензор т.в.о директора ДП "Укрспирт" Юрій Лучечко
розповів, чому вважає швидку приватизацію "Укрспирту" шкідливою для
країни та як можна капіталізувати підприємство.
Уряд розпочав реформу спиртової галузі, що у свідомості громадян пов'язана з
крадіжками, корупцією та криміналом. Сьогодні держава має монополію на виробництво
спирту. Це закріплено в ст. 2 закону "Про держрегулювання виробництва і обігу спирту…"
від 1995 р. "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
зернового дистиляту може здійснюватися лише на держпідприємствах", - вказано в законі.
Сьогодні легальний спирт виробляється ДП "Укрспирт" (41 завод), ДП "Житомирський ЛВЗ"
(один завод, входить до складу Держуправління справами, ДУС) та два підприємства
Міністерства охорони здоров'я. Держава не може здійснювати відповідний контроль за
дотриманням монополії. Так, близько 40 спиртзаводів, які були в складі Концерну
"Укрспирт" (реформований в ДП "Укрспирт" в 2012 р.) сьогодні непідконтрольні державі.
Ніхто не може сказати, що там відбувається. 9 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства (МРЕТСГ) Тимофій Милованов у своєму Facebook повідомив про
призначення своїм радником Сергія Блескуна, який з листопада 2015 по серпень 2016
працював заступником директора ДП "Укрспирт", а до того – в горілчаній компанії PetRus.
Судячи з позиції Милованова, головним пріоритетом роботи Блескуна має стати демонополізація виробництва спирту державою та приватизація активів ДП "Укрспирт". На нараді
в МРЕТСГ 11 жовтня Блескун презентував сучасний стан галузі. За його словами, в 2019 році
частка тіньового ринку спирту склала 55%, або 4,8 млн дал (дал = декалітр = 10 літрів).
Юрій Лучечко, який вже два роки є тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП
"Укрспирт" в інтерв'ю БЦ розповів про те, що швидка демонополізація і продаж заводів
"Укрспирту" за будь-яку ціну не подолає тіньовий ринок. За його словами, непродумана
реформа призведе до перетікання монополії від держави до трьох найбільших українських
виробників горілки. Мотивація Лучечка зрозуміла. Вочевидь, він хоче керувати потужною
державною корпорацією, а не збанкрутілим активом. Втім, він має рацію в тому, що після
демонополізації виробництва держава вже не зможе продати свої спиртзаводи, які досі
працюють на технологіях 70-х років. ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
© Сергій Головньов
За матеріалами biz.censor.net.ua


ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні зростає споживання
безалкогольного пива
09.10.2019

Українці шукають альтернативу алкогольним напоям. За 8 місяців
цього року продажі безалкогольного пива зросли на 11,3% в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року і склали 288,4 млн грн.
Про це НВ Бізнес повідомив провідний аналітик компанії Pro-Consulting Артем Чорний.
Попит на безалкогольне пиво зростає в усьому світі - все більше споживачів замислюються
про своє здоров'я, відмовляються від алкоголю, але хочуть пити пінне.
Ринок зростає. Останні кілька років пивний ринок України стагнував, тому зростання продажів - хороша новина для виробників. За 6 міс. цього року ринок безалкогольного
пива зріс на 5% в порівнянні з січнем-червнем минулого року, при цьому продажі з заводів
виросли на 21%, підтверджує тенденцію маркетинг-директор AB InBev Efes Україна Анна
Руденко. «Темпи зростання ринку безалкогольного пива випереджають ринок алкогольного, який також зростає, але на 2,2%», - говорить вона. Чому продажі безалкогольного
пива зростають? Це - світовий тренд, говорить Артем Чорний. «В першу чергу, це пов'язано
з популяризацією здорового способу життя. Безалкогольне пиво також є менш калорійним», - говорить він. До недавнього часу увага до цього сегменту була досить низькою,
визнає Ганна Руденко. За словами експерта, до 2017 року в локально виробленому пиві
рівень алкоголю становив до 0,5%. Але відтоді технології покращилися, і виробники
змогли знизити вміст алкоголю, а якість стала вище.
Конкуренція зростає. Безалкогольне пиво поки п'є обмежена кількість споживачів.
В Україні його частка в загальному обсязі ринку за підсумками восьми місяців складає 1,8%,
говорить Євген Шевченко. Якщо порівнювати, наприклад, з Німеччиною, то там
безалкогольні сорти займають більше 7% пивного ринку. Зате пропозиція в цьому сегменті
стає дедалі більше. Наприклад, Carlsberg Ukraine представив Baltika № 0 зі смаком
пшеничного солоду, Уманьпиво відновило виробництво Waissburg 0, AB InBev Efes Україна
випускає BUD Prohibition, імпортує Hoegaarden Radler Agrum і Hoegaarden Radler Lemon. З
2016 по 2018 роки обсяг виробництва безалкогольного пива, за даними Державної служби
статистики, зріс на 21,5%. «Пояснити це можна тим, що зараз практично у кожної пивоварні
є свій сорт безалкогольного пива, раніше він був тільки у великих виробників. Однак зі
зростанням попиту та удосконаленням технології, більшість пивних виробників охопили і
цей сегмент», — каже Ігор Кисіль. Я б оцінив конкуренцію в даному сегменті, як більш
жорстку, додає Євген Шевченко. Він додає, що, по-перше, сам сегмент невеликий, по-друге,
в сегменті безалкогольного пива присутні всі основні гравці ринку і коло його споживачів
обмежене. Світовий ринок безалкогольного пива продовжить розвиватися …
Читати повністю >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами biz.nv.ua
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Львівську тютюнову фабрику звинуватили у відмиванні
60 мільйонів гривень ПДВ, - ЗМІ

Володимир Костюк, CEO «Фармак» увійшов до 15
найкращих топ-менеджерів України

09.10.2019

Журналіст Євген Плинський заявляє, що Львівська тютюнова фабрика
через безтоварні операції за 8 місяців 2019 року відмила 60 млн грн ПДВ.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"ЛТФ (Львівська тютюнова фабрика - ред.) виробляє сигарети і продає їх два рази,
обидва нелегально. Перший раз за готівковий розрахунок - самі цигарки, без документів,
генеруючи кеш і втрачаючи з поля зору податкової подальший шлях сигарет. Друга продаж
- це продаж документів, але вже без самого товару. Документи купують конвертаційні
центри, які продають їх "скрутчикам" ПДВ і замовникам обналічки", - пише Плинський. Як
стверджує журналіст, дана аналітична інформація раніше в деталях була надана заступнику
голови ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області Оресту Вітику, але чиновник
нібито її не використав. "Справа в тому, що працюючи з 2012 р. у Львівській обласній ДФС
на різних посадах, пов'язаних з контролем підакцизних товарів, Орест Дмитрович
прикривав нелегальну роботу Львівської тютюнової фабрики в інтересах її власника
Григорія Козловського", - пише Плинський. Також журналіст наводить аналітичну довідку
зі списком з 20 компаній, які мають ознаки фіктивності (менше 3 працівників, немає
основних засобів виробництва, придбання однієї групи товарів при реалізації зовсім іншої
тощо) і які нібито купували тютюнові вироби у ТОВ "ТД "Львівська тютюнова фабрика
ЛТД" протягом 2019 р. "Загальна сума ПДВ по згаданим контрагентам-покупцям становить
близько 60 млн 699 тис. грн. При цьому в аналітичній довідці згадані лише найбільші
контрагенти, за яким сума торговельних відносин за 2019 р. перевищує 1 млн. грн. ПДВ" пише Плинський. Як раніше повідомляли ЗМІ, голова Державної фіскальної служби Сергій
Верланов готує призначення скандального заступника ГУ ДФС у Львівській області Ореста
Вітика на аналогічну посаду в Київській обласній ДФС. Раніше Львівську (Винниківську)
тютюнову фабрику звинувачували в тому, що вона недоплачує значні суми до
держбюджету через схему незаконного використання акцизних марок для сигарилл. Також
повідомлялося, що за останні три роки фабрика не закупила жодної акцизної марки для
сигарет, але за цей же період склала понад 5 млрд. шт. виробів. Через подібні схеми план
держбюджету за доходами від тютюнового акцизу за 7 місяців 2019 р. був недовиконаний
на рекордні 34%. 4 липня 2019 р. на території Львівської (Винниківської) тютюнової
фабрики СБУ провела обшуки. Як повідомляли ЗМІ, найбільш ймовірна причина обшуків контрабанда тютюнових виробів та несплата податків у бюджет.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Поправка про введення маржі призведе
до закриття фабрик

ФФ "Дарниця" провела ребрендинг і націлилась на створення
міжнародного фармацевтичного бренду
16.10.2019

09.10.2019

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що
наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та
роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч
робочих місць у тютюновій індустрії.
Про це на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" заявили керівник
компаній "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобако Україна", "JTI Україна",
"Імперіал Тобакко". В асоціації нагадують, що 4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект
№1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного
рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування". "За день до голосування групою народних депутатів з порушенням
передбаченої регламентом процедури було внесено поправку № 8, якою регулюються
торговельні націнки на сигарети для дистрибуції. Суть поправки зводиться до
встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та
роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.
Виробники зобов’язані будуть продавати сигарети дистриб’юторам за ціною не вище 80%
від МРЦ", - заявляє "Укртютюн". Зазначається, що комітет з питань фінансів, податкової та
митної політики ВР схвалив поправку в той же день, без проведення будь-яких
консультацій, оцінки ризиків чи попередніх громадських обговорень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн 4 табачных гигантов с фабриками
в Украине и дистрибутора "Тедис Украина"
10.10.2019

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 6,5
млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей
и дистрибьюторов сигарет, сообщается на сайте ведомства.
Решение вынесено по делу о нарушении законодательства о защите экономической
конкуренции четырьмя крупнейшими в Украине производителями табачных изделий:
"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина", "Джей Ти
Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал
Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн", "Бритиш Американ
Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А / Т табачная компания "В.А.Т.Прилуки" и дистрибьютором "ТЕДИС Украины". Антимонопольный комитет отмечает, что
собранными по делу доказательствами подтверждено, что поведение этих компаний было
согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех
производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и
поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других
субъектов хозяйствования. "На практике нарушители установили такие условия для
заключения договоров с другими, кроме "ТЕДИС", потенциальными дистрибьюторами,
которые просто невозможно их появление на этом рынке", отмечает АМКУ. В связи с
выявленными фактами комитет признал, что компании совершили нарушение,
предусмотренное п.5 ч. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции", в
виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа
других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи
производителями сигарет. АМКУ применил штрафные санкции к ООО "ТЕДИС Украина" в
размере - 3,4 млрд грн, ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, ЗАО
"Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн,
ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, ПАО "Империал Тобакко
Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш
Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А / Т табачная
компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить
нарушения. Как сообщает комитет, в ходе расследования было установлено, что в 20112012 гг. каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с
дистрибьюторами с нескольких десятков до одного общего – "ТЕДИС Украина". Как
следствие, в 2013 году "ТЕДИС Украина" стал монополистом на рынке с долей 99,43%.
Кроме этого, одновременно указанные производители установили похожи критерии к
потенциальным покупателям (в т. ч. поставка сигарет в отдаленные районы), которым не
соответствует ни один из субъектов хозяйствования. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Рейтинг «Топ-100. Найкращих топ-менеджерів» сформували медіабюро ekonomika+ та видання Delo.ua. Церемонія нагородження відбулася на
знаковій події для бізнес-світу - Business Wisdom Summit 2019.
У рамках Business Wisdom Summit 2019 Володимир Костюк, виконавчий директор АТ
«Фармак», розповів бізнес-спільноті, що відбувається у світовій та українській фармгалузі
та які відкриття чекають людство в найближчі роки. «Фармацевтика - найбільш динамічна
галузь не тільки в Україні - в усьому світі. Це справжній забіг фармацевтичних компаній,
країн і людей, де мета - життя і здоров’я людини. Від ступеня розвитку фармацевтики в
світовому масштабі залежить в прямому сенсі майбутнє кожного з нас. Тому стратегічну
роль фармацевтики в державі важко переоцінити. Для розвитку вітчизняних виробників
потрібні: державна підтримка, розвінчання стереотипів про те, що вітчизняні товари
неякісні та розвинута страхова медицина. Гонка для виживання вже почалася, і в ній
потрібно робити ставки на своїх. Вкладати в розвиток науки і галузі України. Це в інтересах,
перш за все нас з вами. І наших дітей» - підкреслив Володимир Костюк. Фармацевтика та
біотехнології залишаються самими високотехнологічними галузями в світі за обсягом
абсолютних і відносних витрат. На них припадає 70% всіх інвестицій в медичній сфері –
понад $1 трлн. У період 2017-2025 рр. світовий фармринок (включаючи біотехнології) буде
рости в середньому на 4,6%, а до 2025 року її обсяги складуть $1,7 трлн, говориться в огляді
тенденцій на глобальному фармринку, підготовленому консалтинговою компанією Frost &
Sullivan. «Фармацевтика пов’язана з високотехнологічними виробничими процесами, але в
той же час, залишається соціально значущою сферою і сильно залежить від регуляторних
рішень, ефективності управління науково-дослідними процесами. За найбільш видатними
досягненнями в сучасній медицині стоять інновації у фармацевтичній індустрії. Медичні
відкриття забезпечують людям кращу якість життя і велику продуктивність, що в цілому
благотворно позначається на стані суспільства. Фармацевтичні інновації також створюють
робочі місця, підштовхують розвиток технологій і є важливим джерелом доходу.
Застосовуючи різні механізми ціноутворення, використовуючи благодійні програми та
ініціативи щодо передачі технологій, фармацевтична галузь вносить свій внесок в
допомогу тим, хто найбільшою мірою потребує переваги прогресу в медичній сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Фармак»

Фармацевтична компанія "Дарниця" презентувала результати
ребрендингу та оновлену корпоративну стратегію. Про це на брифінгу
повідомив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.
"Ми ставимо перед собою ціль — створення міжнародного фармацевтичного бренду,
яким будуть пишатися українці. Для цього ми ведемо переговори про стратегічне
партнерство з європейськими та американськими гравцями фармацевтичного ринку. Ми
розглядаємо напрямки від придбання компаній до спільної розробки для виходу не лише
на європейські ринки, а й на північно-американські", — розповів Шимків. Другим вектором
розвитку компанії є перетворення "Дарниці" на 100% цифрову компанію. "Ми інвестувала
1,5 млн євро в діджитилізацію процесів і переведення життєвого циклу препарату в
цифрову форму. Ми повністю готові до цифрового досьє. Це те, що вже є світовим
стандартом", — заявив голова ради директорів Darnitsa Group. Завдяки цим і подальшим
інвестиціям "Дарниця" планує стати лідером з виробництва складних генериків — таких, як
трьохкомпонентний препарат для лікування артеріальної гіпертензії "Тіара Тріо".
Фокусуючись на розробці якісних генериків, "Дарниця" постійно проводить дослідження
біоеквівалентності, тобто відповідності лікарського засобу оригінального препарату. З
2016 року компанія завершила 8 досліджень біоеквівалентності, на 2020-2021 роки
заплановано від 9 до 12 таких досліджень. Також Шимків повідомив, що за останні 10 років
компанія спрямувала понад 200 млн євро інвестицій у найсучашніше обладнання світових
виробників, повністю роботизований склад, який обслуговує чотири людини. "За останній
рік нас відвідали всі відомі інвестиційні компанії світу. Для нас важливо з`явитися на
міжнародній карті фармацевтичних компаній. Додам, що ВООЗ на базі "Дарниці" навчає і
показує інспекторам, якою має бути фармкомпанія світового зразка", — сказав він. Новим
логотипом компанії стала літера "d" стилізована під мікроскоп. Він символізує дослідження,
розробки, інновації та постійний розвиток. Мета нового дизайну – зробити зовнішній
вигляд упаковки зручним та інформативним для пацієнта. Для цього компанія застосовує
кольорове кодування відповідно до симптомів і пінктограми для позначення форми
випуску. На рецептурних препаратах інформація про дозування додатково виділена
кольором. "Дарниця" вже розпочала змінювати дизайн пакування лікарських засобів
рецептурного напрямку. Крім того, голова ради директорів Darnitsa Group розповів, що
стратегія компанії визначає три пріоритети в розвитку продуктового портфелю:
кардіологічний напрямок, неврологічний і вирішення проблем болю. Минулого року
компанія представила 10 нових брендів у 12 лікарських формах до кінця 2019-го вийдуть
ще 11 брендів, а в 2020 заплановано 14 лончів у 29 лікарських формах. Зараз на різних
етапах розробки і впровадження знаходяться понад 60 лікарських засобів. Говорячи про
фінансові результати роботи, Шимків повідомив, що в останні 4 роки дохід компанії
постійно зростає. "Ми фіксуємо 18% зростання доходу щороку і прибуток щороку зростає в
середньому на 15%", — зазначив він. Ще одним пріоритетом компанії є збільшення обсягів
експорту, який наразі займає незначну частину у діяльності "Дарниці". "Близько 90%
продукції компанії продається на українському ринку. Ми маємо 365 реєстрацій нашої
продукції за кордоном, у нас є експорт до деяких країн ЄС, Балтії, Австралії, В'єтнаму,
Афганістану, Іраку, Ірану тощо", — констатує голова ради директорів Darnitsa Group. Він
також прогнозує, що у найближчі роки буде відбуватися консолідація фармацевтичного
ринку України, який сьогодні представлений 113-ма заводами. "Дарниця" уважно
спостерігає за цим процесом", — підсумував Шимків.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В столице разоблачили группу
“черных регистраторов”

Власник Нетканки пропонує створити білоруськоукраїнське підприємство
07.10.2019

Умовами ведення бізнесу у Білорусі приємно вражений рівненський
депутат і власник Нетканки Богдан Гапяк, який був учасником спільного
форуму у Житомирі.
З почутого зробив висновки, що сусідня країна - інвестиційно привабливіша:
«Інвестиційна привабливість Білорусі, як на мене, зараз краща, аніж в нас, в Україні. От, до
прикладу: підприємець при завезенні нового обладнання звільняється і від мит, і від сплати
ПДВ, від сплати оренди за землю, звільнений від сплати податку з прибутку (на певний
термін, але тим не менше). Розміри сплати податків з заробітної плати там на рівні 9-10%».
Новому керівництву держави депутат і бізнесмен радить брати приклад з сусідів. А голові
обласної держадміністрації Богдан Гапяк пропонуватиме ідею створення білоруськоукраїнського підприємства, оскільки саме у Білорусі – потужна сировинна база, яку
використовує у тому числі й Неткана. Тож рівненська фабрика могла б забезпечити
матеріали для розбудови мережі якісних доріг України. Презентувати Нетканку для всієї
країни Богдан Гапяк планує на Західноукраїнському форумі «Розвиток та безпека місцевих
доріг», що запланований у Рівному на початку грудня.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiotrek.rv.ua
АО "Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов
постельного белья за 10,5 млн грн
08.10.2019

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) подписало первый договор с ООО
"Текстиль-Ривне" (Ривне) о поставке 11 тыс. комплектов постельного
белья по цене 297,36 грн/шт.
Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков
постельного белья по рамочному соглашению, кроме "Текстиль-Ривне", принимали участие
ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис". Кроме того, к настоящему
времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного
белья УЗ. Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская
швейная фабрика" (цена – 297,36 грн/шт.). В целом, рамочное соглашение предусматривает
поставку компании 34,780 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,434 млн
грн. Как сообщалось, "УЗ" в сети Facebook создала сообщество "Прозора зализныця" для
коммуникации компании с общественными организациями, СМИ, поставщиками и
покупателями в системе Prozorro по поводу публичных закупок железнодорожной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Асоціація «Укрлегпром» взяла участь в Другому
Форумі регіонів України та Білорусі
10.10.2019

На запрошення Посольства Білорусії в Україні та Білоруського
державного концерну «Беллегпром» Асоціація «Укрлегпром» взяла участь в
Другому Форумі регіонів України та Білорусі.
В ході 8-го засідання Українсько-Білоруської Консультативної ради ділового
співробітництва, що пройшла за участю Надзвичайних і Повноважних Послів та очільників
Торгово-промислових палат обох країн, Президентом-головою правління Тетяною Ізовіт та
Першим заступником голови Концерну Віталієм Дединцем було підписано двосторонній
Меморандум про взаємовигідне співробітництво у легкій промисловості між Асоціацією
«Укрлегпром» та Концерном «Беллегпром». Виступаючи на пленарному засіданні
Консультативної ради Т.Ізовіт розповіла про зацікавленість, потенціал і можливості
поглиблення співробітництва України та Білорусі у легкій промисловості. Зазначила, що
для обох країн це галузь національної безпеки, присутня у всіх сферах економіки та
життєдіяльності населення. Сектор перспективний, має стабільний світовий попит, який
щороку зростає на 4-5%. Від української сторони у заходах Форуму взяли участь:
житомирські ПрАТ «Екотекстиль», ТОВ «Тусмо», СП ТОВ «РІФ-1», ТОВ «Олтея», ПІІ
«ЄвроГолд Індестріз ЛТД» та Баранівська РДА, а також ТОВ «Олтекс», ТОВ «Реді Гармент
Технолоджі Україна», ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», ТОВ «Возко Груп»,ТОВ
«Текстиль-Контакт», ТОВ «Пульсар і Ко», ТОВ «Союз-Текстиль», ПрАТ «Берегиня» – з інших
регіонів України. Білоруську сторону представили керівники Концерну «Беллегпром», ВАТ
«Камволь», ВАТ «Моготекс», ВАТ «Барановичівське виробниче бавовняне об’єднання»
(«БПХО»), ЗАТ «Добрушський фарфоровий завод». Кожен з учасників заходу представив
іншій стороні та колегам своє підприємство, можливі інтереси й напрями співпраці. Перший
заступник Голови Концерну «Беллегпром» Віталій Дединець відзначив, що Білорусь цінує і
зацікавлена у поглибленні співробітництва з Україною, яка є другим стратегічним
партнером у зовнішній торгівлі, після РФ. Держконцерн «Беллегпром» об’єднує понад 90
потужних підприємств, що забезпечують більше 50% обсягів національного виробництва.
Легка промисловість Республіки, що налічує понад 1,6 тис. підприємств, має значну
державну підтримку, у т.ч. і фінансову. Це дало можливість зберегти ланцюжок прядіння,
бавовняне і вовняне виробництво, та оновити потужні текстильні комбінати: Мінський
«Камволь», «Оршанський льонокомбінат», «Барановичівське виробниче бавовняне
об’єднання», «Моготекс» та ін. Також Білорусь має технології переробки технічних
конопель різної довжини. Розвинено виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
(«Сonte», «Світанок», «8 Марта»), виробництво текстильного і трикотажного одягу, взуття
(«Марко», «БелВест»), шкіри (МВШО у Гатово), килимів, домашнього текстилю тощо. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»

 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ


КОНСТРУКТОР

Українські першачки отримають набори
LEGO для навчання
07.10.2019

Перші класи у 10 регіонах отримають набори LEGO вже цього тижня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки. Про це
повідомляє служба новин порталу Укрінформ.
Уже цього тижня до України було завезено та розподілено по 10 регіонах 13
вантажівок з наборами LEGO Play Box та Six Bricks для перших класів. Ці набори – хороший
дидактичний матеріал для учителів. Під них прописані спеціальні методики, які
допомагають дітям як засвоювати знання, так і розвивати м’які навички. Першими цьогоріч
набори отримують Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська,
Черкаська, Чернігівська, Київська, частково Хмельницька області та м. Київ. Торік загалом
було завезено 51 вантажівку з наборами LEGO, і цьогоріч розраховують на приблизно такий
же обсяг. Завезення наборів до України відбувається у 4 етапи – вересень, жовтень,
листопад 2019 р. та березень 2020 р. Ця співпраця відбувається в межах Меморандуму про
взаєморозуміння між МОН та The LEGO Foundation, що був підписаний влітку цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info

34

17.10.2019

Прокуратурой разоблачена деятельность преступной группы,
участники которой незаконно вывели из коммунальной и частной
собственности десятки объектов недвижимости.
Следствие установило, что в период с 2011 по 2012 гг. злоумышленники, используя
информацию ЖЭКов, подыскивали квартиры, в которых долгое время никто не проживает
или отсутствуют хозяева, а также квартиры с имеющейся задолженностью по оплате
коммунальных платежей. Получив указанную информацию, а также технические
характеристики этих объектов, злоумышленники, используя поддельные постановления
судов, меняли владельцев квартир на подставных лиц, а жилье в дальнейшем
перепродавали добросовестным приобретателям. Кроме того, имея в своем владении
информацию об объектах коммунального имущества, с целью выведения его из перечня
свободных нежилых помещений, участвовали в конкурсе за право аренды этих помещений,
по результатам которого заключались соответствующие договоры. В дальнейшем
злоумышленники заказывали техническую инвентаризацию указанных помещений, а
полученную информацию вместе с анкетными данными подставных лиц вносили в
поддельные постановления суда и таким путем осуществляли перерегистрацию права
собственности. Несмотря на длительный срок после совершения преступлений
правоохранителям удалось установить лиц, причастных к незаконным сделкам с
недвижимым имуществом. В настоящее время, по результатам досудебного расследования
четырем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Стоимость
незаконно отчужденного имущества составляет более 10 млн грн. В отношении всех
объектов заявлены иски об истребовании из незаконного владения. Кроме того,
установлено, что предметом преступного посягательства стали еще более 20 объектов
недвижимости на территории города Киева. Как сообщалось ранее, в Киеве задержали
черных регистраторов, обеспечивавших рейдерские захваты. Служба безопасности Украины
совместно с киберполицией и под процессуальным руководством Генпрокуратуры
приостановила противоправную деятельность организованной группировки, которая в
течение нескольких лет способствовала рейдерским захватом имущества по всей
территории страны. В рамках уголовного производства правоохранители установили, что
организовал и возглавил группу в 2015 г. житель Киева, который ранее специализировался
на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших
работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов
и высококвалифицированных хакеров. Как рассказали в спецслужбе, за денежное
вознаграждение в размере от 7 до 50 тысяч долларов США члены группы выполняли заказ
как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленниками перерегистрировали
движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест,
обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав. Для получения доступа в
Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса, в частности
государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма с файлами
якобы от государственных и контролирующих органов по вредоносным программным
обеспечением. После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и
пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и
передавать файлы на сервер в сети Интернет. Задержанным злоумышленникам сообщено о
подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст.
190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 УК Украины. Как сообщалось ранее, на Киевщине
группа госрегистраторов завладела сотнями земельных участков. Для противоправной
деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие
«Путровское» на территории Васильковского р-на. Зато фактически регистрационные
действия совершались по разным адресам в Киеве. “Механизм рейдерского завладения
недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного
предприятия недостоверных сведений в государственный реестр, – пояснили в спецслужбе.
– Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия
владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные
права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью
в Госреестр”. Сотрудниками спецслужбы было установлено, что злоумышленники активно
использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и
штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов.
“Незаконный захват чужого имущества осуществлялось как в интересах третьих лиц, так и
в пользу участников организованной группы, – отмечается в сообщении. – Осознавая
неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически
уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП «Путривское»”.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ХайдельбергЦемент Украина планирует заместить традиционное топливо в
производстве альтернативным на 5-15%
15.10.0219

ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" планирует в пятилетней
перспективе заместить использование в производстве традиционного
топлива альтернативным на 5-15%, сообщили в компании.
"Планируется 5-15% замещения традиционного топлива в пятилетней перспективе.
Однако, использование альтернативного топлива (АП) зависит от многих составляющих:
формирование законодательства для внедрения АП, формирование рынка АП, качества АП,
ценовых показателей и др.", - отметили в компании. Такие планы в значительной степени
связаны с ростом в Украине экологического налога для предприятий и имплементацией
европейских стандартов. "Сейчас – после поднятия экологического налога на двуокись
углерода в 24 раза – экологический налог, ориентировочно, составляет 7,5 грн/тонна
цемента в себестоимости. В природоохранной сфере продолжаются дискуссии по вопросу
повышения в десятки раз экологического налога по другим веществам", - отметили в
"ХайдельбергЦемент Украина". Кроме того, повлияют на рост себестоимости цемента в
Украине и капитальные затраты предприятий в связи с имплементацией европейской
директивы 2010/75/ЕС "О промышленных выбросах (интегрированное предотвращение и
контроль загрязнения)". Документ, в частности, предусматривает ужесточение ряда
нормативов выбросов, которые должны быть достигнуты путем замены электрофильтров
на рукавные фильтры, замена рукавов в которых должна осуществляться каждые два-три
года (около 15 млн грн/год), установки системы химической утилизации NOx (SNCR)
стоимостью EUR3 млн. По итогам 2018 года ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" увеличило
чистый убыток на 42,3% – до 613,6 млн грн, активы выросли на 4,1% – до 1,82 млрд грн. Как
сообщалось, 14 мая 2019 года связанная с Concorde Capital кипрская Overin Limited стала
владельцем контрольного пакета (99,8308%) акций ЧАО "ХайдельбергЦементУкраина". По
состоянию 9 августа 2019 года в результате проведенной процедуры сквиз-аут (squeezeout), Overin Ltd является единственным акционером ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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




БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ПРОЕКТНО-АРХІТЕКТУРНІ

Верховний Суд підтримав скасування статусу скверу 2 гектарів
на Печерську для будівництва ЖК

Один із найбільших проектувальників України призупинив
діяльність через рейдерське захоплення
07.10.2019

Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва (ІКПОБ)
заявив про рейдерське захоплення та призупинив усі поточні проекти,
заявляється на офіційній інтернет-сторінці компанії.
"Вимушені повідомити, що ТОВ "Інститут комплексного проектування об'єктів
будівництва» зазнав рейдерської атаки з використанням значного адміністративного
ресурсу. Власники 50% частки в статутному капіталі в особі Козюка А.О. та Фоменко О.І. не
мають доступу до офісу Компанії, майну, банківських рахунків, бухгалтерської та технічної
документації, а також об'єктів інтелектуальної власності", - заявляється на сайті компанії.
Рейдерські дії були вчинені за допомогою так званих "чорних реєстраторів", зокрема
скандально-відомої Катерини Гармаш, про яку писали ЗМІ. У такий спосіб ухвала суду щодо
реєстрації зміни керівного складу ІКПОБ була тимчасово видалена з реєстру – без жодних
законних підстав. За фактом втручання в реєстри власності правоохоронними органами
порушено кримінальне провадження, ведуться досудові розслідування. Напередодні
компанія повідомила, що звернулася до комісії Мін’юсту з вимогою розслідування дій
"чорного реєстратора", якими були легітимізовані рейдерські дії недобросовісних
партнерів. Без жодних формальних підстав Мін’юст відмовився розглядати цю заяву. У
ситуації, що склалася, компанія не може гарантувати своєчасного та якісного виконання
своїх зобов'язань, а також забезпечити виплату заробітної плати персоналу, у зв'язку з чим
призупиняє свою господарсько-економічну діяльність до моменту врегулювання
конфлікту. "Ми поінформували про факт рейдерства Офіс бізнес-омбудсмена та
антикорупційні громадські організації, оскільки вважаємо даний конфлікт не лише
обмеженням майнових прав власників компанії", - йдеться у заяві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

Поліція має питання до "Інтергал-Буду" й
посадовців Укрексімбанку
07.10.2019

Поліція в рамках кримінального провадження №42017111200000142
встановила, що “компанія ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» ухиляється
від сплати обов`язкових податкових платежів.
“ТОВ «Ассет-Інвест» грошові кошти отримані від ТОВ КУА «Крістал Ессет
Менеджмент» перерахувало на рахунки ТОВ «Сан-Ра», ТОВ «Грейпом», ПП «Анвіма», ТОВ
«Промталь», які також мають ознаки фіктивності з призначенням платежів «за акції прості
іменні відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів». Крім цього, встановлено,
що на рахунки ТОВ «Ассет-Інвест» також надходили кошти від ТОВ «ВК Підряд» та ТОВ
«Фрікан», які афільовані також із ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент». Вищезазначені
юридичні особи та їх фінансові операції мають ознаки проведення транзитних фінансових
потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди для підприємств
реального сектору економіки, задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів
та ухиленню від сплати податків”, - йдеться в судових матеріалів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Суд визнав банкрутом ТОВ "Торгівельний
будинок "Амстор"
07.10.2019

У Укрбуд Девелопмент офіційно
змінилися власники
08.10.2019

У ТОВ Укрбуд Девелопмент, що входить в корпорацію Укрбуд,
змінився перелік засновників. Про це свідчить інформація в державному
реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Власниками компанії числяться Євген Дікін і Василь Польовий з рівними частками в
50% в статутному капіталі. Керівником Укрбуд Девелопмент, як і раніше, вказаний Олег
Майборода. Згідно з даними реєстру, Польовий є співвласником ТОВ Хмільниця
Зернотрейд, яке обслуговує кооператив Садове товариство Серпень. Дікін обіймає посаду
керівника ТОВ Білдінг груп плюс, що спеціалізується на оптовій торгівлі лісоматеріалами,
будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням. Нагадаємо, у вересні екснардеп
Максим Микитась підтвердив інформацію про продаж Укрбуд Девелопмент. На той момент
в реєстрі було зазначено, що власником 100%-ої частки в статутному капіталі ТОВ є
лондонська компанія Базерт Девелопмент Елелпі, кінцевим бенефіціаром — Яна Левенець.
Згідно з декларацією Микитася за 2019 рік, він на той час був власником Базерт
Девелопмент Елелпі. НВ Бізнес писав про можливий перехід компанії в сферу впливу
генерального директора компанії SAGA Development Андрія Вавриша — друга і партнера
Андрія Богдана, голови Офісу президента. Сам Вавриш цю інформацію спростовує.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Друг Богдана объяснил, с чем связан рост его
бизнеса после ухода из КГГА
08.10.2019

Бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш объяснил, как ему удалось
достроить ЖК "Нью-Йорк" в центре Киева и получить подряд на застройку
участков ГПУ. Об этом он рассказал в интервью Громадському.
"После ухода с госслужбы мне один знакомый сказал, что есть недостроенный еще с
2003 объект, который можно достроить. Я должен был заняться девелопментом и отлично
с этим справился", – рассказал Ваврыш. Что касается ЖК "Филадельфия", который также
проектируется на участке ГПУ, то, по словам девелопера, "Генпрокуратура заберет в
готовом виде свои квартиры и все будет прекрасно". "Мне никто не может сказать, что мы
делаем не так. Нас обвиняют, что мы делаем не так объекты, но эти объекты настолько
образцовые, что выигрывают архитектурные конкурсы", – добавил также Ваврыш. На
вопрос журналиста, почему у Ваврыша бизнес стремительно развивается после его ухода с
госслужбы и кто его партнеры, бизнесмен ответил: "Любой прокурор или сенатор в США
мечтает после госслужбы уйти в частный сектор и зарабатывать деньги. Если у меня что-то
получается, это говорит о том, что я на что-то способен". "Вопрос денег, возможностей и
знакомств зависит от личного авторитета. Если этого человека уважают, тогда кооперация
строится очень легко, и тогда вы можете найти постащика материалов или работ", –
отметил он. Как ранее сообщалось: 23 июня СМИ сообщали, что на участке завода "Арсенал"
в центре Киева, который передали в пользование ГПУ, строительством ЖК займутся
компании, связаные с другом главы ОП Андреем Ваврышем и кандидатом в депутаты от
"Оппоплатформы" Дмитрием Исаенко. Предварительно, компании Ваврыша и Исаенко
планируют построить 17-этажное жилое здание на 65 квартир на Кловском спуске, 19.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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Верховний Суд підтримав скасування рішення Київради від 22.05.2013
про надання статусу скверу ділянці загальною площею 2,33 га на вул.
Вільшанській у Печерському районі столиці (Звіринецький сквер).
У 2006 році Київрада передала в оренду ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» і
ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» дві ділянки – 0,64 га і 1,69 га відповідно – для
будівництва житлово-громадського комплексу. У 2012 році Госпсуд м. Києва за позовом
прокуратури ці договори оренди визнав недійсними. Після чого у 2013 році Київрада
надала цій території загальною площею 2,33 га статус скверу. Та у 2014-2015 році Госпсуд
м. Києва переглянув своє рішення за нововиявленими обставинами і попереднє рішення
скасував, залишивши позов прокуратури без розгляду. І у 2016 році ділянки повернули
орендарям. Зауважимо, що після цього фірми поновили оренду по схемі через земкомісію
Київради. У подальшому «Український фонд розвитку регіонів» та «Інноваційна будівельна
компанія» звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Київради 2013 року про
надання 2,33 га статусу скверу, через який вони не могли забудовувати територію. Суди
перших двох інстанції у 2016 році цей позов задовольнили. Свої рішення вони
аргументували тим, що ділянки, яким надано статус скверу, перебувають в оренді вказаних
компаній, договори оренди між сторонами не припинено, тому рішення Київради є
протиправним та підлягає скасуванню. Верховний Суд (судді Кравчук В.М., Єзеров А.А.,
Стародуб О.П.) погодився із попередніми судами, зокрема і щодо поважності пропуску
подачі позову, і залишив їхні рішення без змін. ВС вказав, що з моменту, коли у 2015 році
судові рішення про визнання договорів оренди недійсними були скасовані, рішення
Київради про надання ділянці статусу скверу втратило правомірність, оскільки вступило в
суперечність з правами орендарів на ці 2,33 га. «Київрада, діючи відповідно до принципів
«належного урядування», мала б скасувати своє рішення самостійно і у такий спосіб
відновити правове становище позивача, яке існувало до порушення», – зазначив ВС. Також
Верховний Суд додав, що інтереси мешканців мікрорайону «Звіринець», які тривалий час
домагалися влаштування скверу на спірних ділянках, безумовно, повинні враховуватися
Київрадою. «Однак інтереси мешканців мікрорайону щодо влаштування скверу і громадські
інтереси загалом не можуть досягатися у спосіб, що призводить до порушення прав інших
осіб, зокрема орендарів земельних ділянок», – вказав суд. ВС зазначив, що Київрада не
зверталася з позовом про розірвання догорів оренди та повернення цих ділянок.
Відзначимо, що після рішень судів 2016 року Київрада під тиском громадськості знову
надала ділянці по вул. Вільшанській, 2-б статус скверу. Однак наприкінці 2018-го ОАСК за
позовом одного з орендарів рішення Київради скасував. А у січні цього року апеляція
залишила його без змін. Зараз справа в Касаційному адмінсуді. Засновниками ТОВ
«Український фонд розвитку регіонів» і ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (Біла
Церква) є Автанділ Хачідзе, ТОВ «КУА «Капітал Інвест», ТОВ «Теомат» і кіпрські компанії
«Гріффіт Лімітед» та «Прем Інвестментс Лімітед». На місці Звіринецького скверу
планувалося будівництво ЖК Royal Hills (раніше – «Печерський бастіон») – це одна із
забудов «Укогруп» Анатолія Войцехівського.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Госпсуд Дніпропетровської області 3 жовтня в рамках справи
№904/4356/17 визнав банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" і
відкрив ліквідаційну процедуру. Про це пише finbalance.com.ua
Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - два місяці
з дня офіційного оприлюднення вказаної інформації. Як писав Finbalance, 18.12.2018
Госпсуд Дніпропетровської області в межах вказаної справи затвердив реєстр вимог
кредиторів ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", включивши в нього в т.ч. вимоги ПУМБ
(1,04 млрд грн - четверта черга та 313,9 млн грн - шоста черга) та Укрексімбанку (723,8 млн
грн - четверта черга). При цьому окремо внесені до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені
заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд грн), ПУМБ (535,9 млн грн), банку “Форум” (34,4 млн
грн), ТОВ “Фінансова компанія “Авуар-Сервіс” (895,4 млн грн). Раніше "Смарт-Холдинг"
Вадима Новинського позиціонував свою «Амстор Рітейл Груп» як компанію з управління
комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що
функціонують у 8 містах центральної та східної України. Як зазначається, загальна площа
ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос»,
Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy. “Компанія планує повернути контроль над 11 торговими
центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йшлося на
сайті “Смарт-Холдингу”. Як повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на
фоні переобтяженості мережі боргами. На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та
одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько
15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в
рейдерстві та інших злочинах. У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг
мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед
постачальниками – близько 300-350 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Мін’юст перешкодив рейдерському захопленню землі
під Льодовим стадіоном у Києві
08.10.2019

Міністерство юстиції перешкодило захопленню земельної ділянки в
декілька гектарів під столичним Льодовим стадіоном біля ст. метро
"Іподром" у Києві, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
"Вранці окремі "юридичні таланти" намагались вкрасти Льодовий стадіон. Точніше
не Льодовий стадіон, а кільканадцять гектарів під ним у районі Іподрому (Київ). А ще
точніше - не вкрасти, а поставити остаточну крапку у рейдерській схемі, яка мала
закінчитися продажем через СЕТАМ "добросовісному вигодонабувачеві". Продажу не
відбулося", - написав Малюська на сторінці у Facebook у понеділок увечері. Крім того, за
його словами, Мін’юст звернувся до Національного агентства з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з вимогою
скасувати деякі торги на майданчику СЕТАМ за заниженою ціною. "Через той самий СЕТАМ
на продаж йшло кілька лотів за, м'яко кажучи, дивною ціною. Типу приміщення в
новобудові площею 500+ квадратів за ціною трохи більшою за мільйон гривень.
Звернулися в АРМА, яке миттєво відреагувало, - продаж скасували", - зазначив він, додавши,
що нині в АРМА "проходить перезавантаження, про яке вони окремо і детально розкажуть".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Мінекономіки зареєструвало індустріальні парки "Вінтер Спорт"
у Вінниці та Chortkiv-West у Тернопільській області

Як перезавантажать «Український дім»: там будуть музеї,
коворкінги та виставкові простори
08.10.2019

Мінекономіки внесло до Реєстру індустріальні парки "Вінтер Спорт"
(Вінниця) і Chortkiv-West (Чортків Тернопільської обл.), ініціаторами
створення яких стали ТОВ "ХЕД Вінниця" і Чортківська міськрада.
Внесення до реєстру цих ІП закріплено наказами Мінекономіки від 2 жовтня №151
та від 3 жовтня №152. ІП "Вінтер Спорт" створений на земельній ділянці 25 га, термін його
функціонування - 50 років. Пріоритетними видами діяльності в парку будуть: виробництво
спортінвентарю для зимових видів спорту, обладнання для підводного плавання, а також
інших компонентів; розміщення складських та адміністративних приміщень, а також
підприємств з інформаційних технологій. За попередніми розрахунками, на території парку
може бути створено до 1450 нових робочих місць. За даними держреєстру, ТОВ "ХЕД
Вінниця" зі статутним капіталом 10 тис. грн зареєстровано в жовтні 2018 року, 100%
належить компанії "ХЕД Україна", а кінцевими бенефіціарами є три фізособи-нерезиденти.
Як повідомлялося, виконавчий директор австрійської Head International Holding GmbH
Йоганн Еліаш у травні минулого року під час зустрічі з п’ятим президентом України Петром
Порошенком повідомив про рішення побудувати нове виробництво у Вінницькій області.
Інвестпроект компанії Head у Вінниці становить EUR80 млн і розрахований на три етапи.
Зокрема, були озвучені плани протягом 2019-2020 рр. побудувати найбільший завод
компанії з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні
кріплення). Head International Holding GmbH виробляє спортобладнання для зимових видів
спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництва компанії розташовані в
Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу. Також компанія Head є
спонсором Федерації плавання України. ІП Chortkiv-West створений на земельній ділянці
площею 87,684 га, заявлений термін його функціонування - 30 років. Функціональне
призначення парку: металообробка та машинобудування, зокрема виробництво
компонентів до автомобілів, електротехнічна промисловість і приладобудування;
агропереробка; легка й харчова промисловість; деревообробна та меблева промисловість та
інші галузі. На території парку може бути створено до 7300 нових робочих місць. За даними
ЗМІ, індустріальний парк у Чорткові буде найбільшим у західному регіоні. Мер міста
Володимир Шматько влітку поточного року презентував концепцію парку та повідомляв
про готовність інвестора (якого він не називав) створити в індустріальному парку
підприємство з переробки сільгосппродукції, інвестувавши в нього близько $700 млн. Пресслужба Мінекономіки інформує, що на сьогодні до Реєстру індустріальних парків уже
внесено 42 парки, при цьому в 17 парках обрано керуючі компанії, в семи залучено
учасників (загалом 11 учасників). Також створюються і функціонують індустріальні парки,
не внесені до реєстру, зокрема, чотири парки створені до ухвалення закону України "Про
індустріальні парки". Як повідомлялося, в жовтні 2016 року Верховна Рада прийняла за
основу законопроект про податкові пільги для індустріальних парків, зокрема про
нульовий податок на прибуток у перші п'ять років, про скасування імпортного мита та
п'ятирічної розстрочки імпортного податку на додану вартість (ПДВ). …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В инновационном парке "Экополис-ХТЗ" Ярославского
появится аграрный хаб
10.10.2019

І Харькове открылся агропромышленный форум Agroport, в рамках
которого группа DCH Александра Ярославского договорилась о создании
аграрного хаба Agrihub в рамках инновационного парка "Экополис-ХТЗ".
Как заявил генеральный менеджер форума Дмитрий Титаренко, "Агропорт-2019"
станет точкой отсчета нового этапа в истории форума, передает БизнесЦензор со ссылкой
на УНИАН. "Будущее аграрной сферы непосредственно лежит в плоскости инновационных
разработок. Поэтому сегодня более актуален не формат периодических экспозиций и
конференция, а постоянно действующие опытно-демонстрационные площадки с научной
компонентой. Именно таким мы видим Agroport в последующие годы – передовым
агроиндустриальным инновационным парком", – рассказал Титаренко. Группа DCH в лице
компании "Экополис-ХТЗ" поддержала инициативу команды Agroport. Генеральный
директор DCH Real Estate&Infrastructure Даниил Владов подписал от имени DCH
меморандум о стратегическом сотрудничестве инновационного парка "Экополис-ХТЗ" с
будущим агроиндустриальным парком Agrihub от Agroport. Как сообщалось ранее,
Александр Ярославский планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" более $1 млрд в
течение ближайших 10 лет. В рамках инновационного парка будут функционировать
индустриальный, логистический, коммерческий, образовательный и научный кластеры, к
которым теперь добавится и агротехнологический Agrihub. Елена Деревянко, вицепрезидент DCH, на открытии форума Agroport-2019 отметила, что новые экономические
реалии и технологический прогресс требуют адекватных подходов и форматов общения
сторон, заинтересованных в развитии украинского агропромышленного комплекса.
"Поэтому мы приветствуем и поддерживаем инициативу трансформировать Agroport в
инновационный агроиндустриальный парк. В свое время Александр Ярославский и группа
DCH дали Харькову серьезный стимул для экономического развития, создав
инфраструктуру Евро-2012, включая современный харьковский аэропорт. Сейчас мы
занимаемся созданием экосистемы стимулирования инновационной и инвестиционной
активности на родной Харьковщине. Agroport в своей харьковской части просто переезжает
из аэропорта на легендарный ХТЗ", – рассказала Деревянко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Гендиректор ВДНГ застерігає від
його приватизації
11.10.2019

Один приватний власник не зможе керувати ВДНГ, зберігаючи
культурні, освітні та інші громадські функції простору, – це має робити
держава, вважає гендиректор Виставкового центру Євген Мушкін.
Другого жовня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 1054-1, який скасовує
перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Перелік включає
ВДНГ, Палац Спорту, стадіон «Олімпійський», «Тарілку» на Либідській, Льодовий стадіон та
ще кількасот об’єктів. Відтепер заборона на їх приватизацію не дійсна й будь-який із них
може бути виставлений на продаж. Втім, на думку Мушкіна, ВДНГ може підпадати під дію
іншого закону – «Про приватизацію державного та комунального майна». Він забороняє
приватизувати об’єкти, які «забезпечують задоволення відповідних потреб суспільства, які
не можуть бути повністю задоволені» приватними підприємствами. У будь-якому разі
гендиректор Експоцентру не вірить у те, що одна приватна організація зможе реалізувати
Концепцію розвитку ВДНГ на 40 років, яка передбачає організацію виставок, фестивалів,
ярмарок, освітніх просторів, мистецьких подій, спортивних заходів, дозвілля тощо. «Якщо ж
приватизація ВДНГ відбудеться, хто б не став новим власником, він буде максимізувати
прибуток. А найбільш ефективним використанням такої території міста Києва для бізнесу,
на жаль, стане забудова житловою та торгівельною нерухомістю, що аж ніяк не відповідатиме смислам і стратегії цього величного місця», – вважає Мушкін. Наразі стратегія ВДНГ
полягає в тому, що об’єктом площею 287 гектарів керує держава – «архітектор і диригент
розвитку», залучаючи окремі бізнеси, які спеціалізуються на тій чи іншій сфері. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
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У національному центрі «Український дім» планують зробити
реставрацію та змінити концепцію діяльності. Про це повідомляє служба
новин порталу the-village.com.ua
Побудували будівлю 1982 р., за задумом архітекторів центром п’ятиповерхової
будівлі є спіральний колодязь, навколо якого розташовані приміщення. Після запуску тут
розташовувався музей Леніна, а з часів незалежності – конгрес-центр, в якому попри його
призначення проводили ярмарки та зайняли частину приміщень під склади Музею історії
Києва. Сьогодні «Український дім» – це більше як 18 тисяч квадратних метрів площі, з яких
використовують лише 8,8 тис. м². У оновленому центрі проводитимуть презентації,
конференції та виставки, відкриють освітні та комунікаційні простори, та, можливо IT-хаб.
Про те, як планують «перезавантажити» національний центр, розповіла директорка
«Українського дому» Ольга Вієру. За радянських часів на першому поверсі розташовувалася
статуя Леніна. Скульптура сягала четвертого поверху. Нині цей простір вільний і не
виконує жодних функцій. В «Українському домі» планують співпрацювати з митцями –
влаштовувати експозиції, щоб використовувати простір. Нині на другому поверсі
проводять конференції та семінари. Тут припинять влаштовувати ярмарки, які «вбивають
імідж закладу». Приміщення другого поверху – це великі камерні виставкові простори, які в
майбутньому використають як коворкінги, освітні майданчики, зали для концертів. Також
планують створити книгарню та крамницю з речами українських дизайнерів. «Щоб люди
могли прийти і зустрітися з друзями, побачити виставку, перекусити і купити щось на
згадку», – розповідає директорка «Українського дому» Ольга Вієру. На третьому поверсі
думають розмістити українські культурні інституції: Український культурний фонд,
Український інститут, Інститут книги. Сьогодні увесь четвертий поверх «Українського
дому» займає склад Музею історії Києва. Фонди музею зберігаються тут уже 15 років.
«Музей історії Києва у майбутньому можуть розмістити у Гостиному дворі, але це питання
поки вирішується», – розповідає директорка. На четвертому поверсі планують зробити
музей «Українського дому». На цьому поверсі наразі розміщені зали для конференцій. Його
можуть зробити виставковим: створити тут Музей приватних колекцій сучасного
мистецтва. На даху планують побудувати скляну конструкцію, під якою розташують
виставкову зону, кейтерінги та ресторани.
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua
ТРЦ “Магеллан” в Харьковской области продали
за 246 миллионов гривен
15.10.2019

В мае этого года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион
харьковский ТРЦ «Магеллан» площадью 110 тысяч кв.м. по цене 779,3 млн
грн. Об этом сообщает портал verhovenstvo.com
ТРЦ расположен по адресу Харьковская обл., пгт Малая Даниловка, ул. Кольцевой
путь, 4А и принадлежит ВТБ Банку. Торги были проведены 9 октября по “английской”
системе. В указанный лот входила также доля в уставном капитале ООО “Гермес Риал
Эстейт”. Победителем аукциона стало частное предприятие “Золотая нива 1”, которое
предложило 245,9 млн грн. Согласно открытым источником, учредителем ЧП “Золотая нива
1” является Сергей Глобенко. Известно также, что ранее ВТБ Банк получил харьковский
ТРЦ “Магеллан” от структур Анатолия Юркевича в счет погашения долга. Проект ТРЦ
предусматривает 2 очереди строительства: первая – площадью 40 тыс. кв.м (уже введена в
эксплуатацию), вторая очередь – 66 тыс. кв.м (еще не введена в эксплуатацию).
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
Львов планирует построить многофункциональный
конгресс-холл
16.10.2019

На сессии Львовского городского совета 19 сентября 2019 г. депутаты
приняли решение создать совместное с компанией «Онур Конструкцион
Интернешнл» предприятие «Синерджи Альянс».
Новая компания получила земельный участок площадью около 4,8 га между ул.
Щирецкая и Ряшевская для строительства конгресс-холла с гостиницей на 200-300 номеров
и офисами. Стоимость участка оценивается в почти 106 млн грн. Участок находится рядом с
ТРЦ Victoria Gardens и ТВК «Пивденный». Объект хотят построить в целях реализации
потребностей города в многофункциональном культурно-развлекательном конгрессцентре, который сможет принимать деловые и научные мероприятия, выставки, шоу,
концерты и официальные события на местном, национальном и международном уровнях.
По данным Zaxid.net, общая стоимость проекта строительства многофункционального
конгресс-холла составит около $70 миллионов. Строительные работы планируют начать в
2020 году и завершить спустя два года.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Дочь российского олигарха вышла из состава
бенефициаров ТРЦ Ocean Plaza
16.10.2019

В сентябре ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (Киев) внесло
изменения в перечень бенефициарных собственников в Едином государственном реестре юридических и физических лиц.
По состоянию на 16 октября 2019 г. вместо дочери российского бизнесмена Аркадия
Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными
бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Осталась среди
бенефициаров Джейпракаш Валлабх. Согласно реесстру, Лилия Ротенберг также в сентябре
перестала числиться учредителем ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного
капитала "ИС "Лыбидь"). Как свидетельствуют данные госреестра, по состоянию на октябрь
"ИС "Лыбидь" имеет непрямую связь с группой UFuture. Так, "ИС "Лыбидь" числится
владельцем ООО "Алакрити", созданной лишь год назад и зарегистрированной по улице
Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в
UFuture, которая, в свою очередь, зарегистрирована по соседству - по улице Лаврская, 20.
Помимо этого, основатель UFuture Василий Хмельницкий к концу 2018 г. входил в число
бенефициаров ООО "Алакрити". Напомним, в декабре 2018 года ООО "ИС "Лыбидь"
передало ТРЦ Ocean Plaza в управление ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ). ТРЦ "Ocean
Plaza", общей площадью 165 тысяч квадратных метров был открыт в Киеве в декабре 2012
г., инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО
"ИС "Лыбидь", созданное в 2009 г. В начале июня прошлого года российское издание
"Коммерсант" опубликовало статью, в которой утверждалось, что "ТПС Недвижимость",
подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и
Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинской инвесткомпанией Dragon
Capital о продаже Ocean Plaza. Кроме этого, основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев,
инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina,
Blockbuster, Ocean Mall и других этой весной также заявил о намерении до осени 2019 года
приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Запуск второго этажа и фуд-кортов ТРЦ Cherry Mall
запланирован на ноябрь – UTG



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

18.10.2019

Открытие арендаторов второго этажа торгово-развлекательного
центра (ТРЦ) Cherry Mall в Вишневом Киево-Святошинского района
Киевской обл. запланировано на 10 ноября 2019 года.
"На сегодняшний день второй этаж ТРЦ Cherry Mall практически готов, завершает
ремонт большая часть арендаторов этажа. В частности, "Будинок Іграшок", "Фокстрот", а
также заведения фуд-корта на этаже 2+, в частности, New York Street Pizza, "Крыла",
бургерная и другие заведения быстрого питания. Ставим задание – открыть второй и 2+
этажи к 10 ноября", - сообщил технический директор ТРЦ Виктор Блескин. Он также
добавил, что активно проводит ремонтные работы Sport Life, который занял весь третий
этаж, а также кинотеатр "Линия Кино" и ДРЦ Play & Jump – на четвертом уровне.
"Официальное открытие всего ТРЦ предварительно планируется на середину декабря. К
этому времени все арендаторы должны завершить ремонты в своих объектах", - добавил
Блескин. По мнению генерального директора Edelburg Development (девелопер проекта)
Сергея Кучера, развитие мегамоллов сегодня является ошибочной стратегией. "Уже сейчас
понятно, что локальные объекты на 20-30 тыс. кв. м будут жить гораздо дольше и расти
быстрее", - отметил он. Как сообщалось со ссылкой на руководителя проекта, партнера
компании UTG (эксклюзивный агент по сдаче торговых площадей в ТРЦ Cherry Mall)
Артема Непоседова, открытие первого этажа в новом ТРЦ Cherry Mall на 3,4 тыс. кв. м
состоялось в сентябре-2019. По его данным, в частности, первый этаж ТРЦ Cherry Mall
включает магазины "Алло", Master Zoo, Farmacia, Italia del Gisto, Aurum, Lifecell, D&P, Beer
market, Coffe Beans, "Фундук сундук", а также в "Квартале подарков", "Табакерка", "Моби
жук", "Экспресс маникюр", операторы аксессуаров и кожгалантереи и др. Этажность ТРЦ
составляет пять уровней, общая площадь – 18 тыс. кв. м, арендная - 15 тыс. кв. м. При этом
заполняемость ТРЦ по состоянию на 12 сентября составляет 90%. Как сообщалось, в
августе 2019 года торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group открыла новый
супермаркет "Фора" площадью 1,5 тыс. кв. м в ТРЦ Cherry Mall, расширив
продовольственную сеть до 244 объектов. По оценкам компании, посещаемость ТРЦ Cherry
Mall в первый год составит около 15-18 тыс. человек в день с перспективой дальнейшего
роста до 20 тыс. человек. Девелопером проекта ТРЦ Cherry Mall является компания Edelburg
Development, застройщиком - Fine Partners Invest. В частности, якорными арендатором ТРЦ
Cherry Mall выступит фитнес-клуб Sport Life площадью 3,5 тыс. кв. м. Его инфраструктура
включает сухую и мокрую зоны с тремя бассейнами. В ТРЦ Cherry Mall также откроется
детский развлекательный центр со скалодромом, аттракционами и детской комнатой.
Кроме бутиков, магазинов и островков красоты будет семейный ресторан и четыре кафе.
Компания Edelburg Development основана c привлечением иностранных инвестиций и
специализируется на строительстве комплексных проектов жилой и коммерческой
недвижимости. Ее портфель имеет широкий спектр проектов недвижимости общей
площадью более 500 000 кв.м. На стадии реализации находится три ЖК бизнес-класса в
Киеве - Edelweiss House (ул. Зверинецкая, 72), Edeldorf (ул. Староноводницкая, 42) и ЖК
"Подол Град Vintage" (Вознесенский спуск, 28). Также готовится к запуску проект ЖК
комфорт-класса Wellspring на ул. О. Вишни в г. Вишневое. Группа компаний Fine Partners
Invest работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2011 года. Согласно
данным сайта, портфель проектов включает ЖК "Променада", супермаркеты "Фора", хостел
Friendly House для сотрудников компании "Фора", ТРЦ Ametyst Mall (Петропавловская
Борщаговка), и ТРЦ Cherry Mall.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Группа «Лан» должна вернуть имущество законным владельцам –
раскрыто рейдерскую схему, - СМИ
18.10.2019

Смена власти и смена кадров в правоохранительных органах
сделала возможным восстановление справедливости по делам, которые
раньше считались безнадежными — пишет Апостроф.
Так, в октябре этого года киевские правоохранители расследовали деятельность
группы лиц во главе с гражданином Михаилом Срибнюком (владелец группы компаний
«Лан»), которых обвинили в том, что течение 2003 года они незаконно завладели акциями
и имуществом большого хозяйственного предприятия «Гермес», которое находилось в г.
Киеве по ул. Семьи Хохловых, 11/2 и имело разветвленную сеть складских помещений и
магазинов в г. Киеве и области. Рыночная стоимость похищенного имущества в настоящее
время превышает десять миллионов долларов США. Уголовное производство открыто по
статье 190 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), за совершение
преступления предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы.
Злоумышленники действовали по классической схеме: организатор арендовал складское
помещение на территории хозяйственной базы, после чего его пособники осуществили
агрессивную скупку акций предприятия, которые были в свободном обращении.
М.Срибнюк вошел в доверие к руководителю предприятия Владимиру Телятнику и другим
акционерам из числа трудового коллектива предприятия, которым принадлежала
контрольная доля акций. Под предлогом оказания помощи против рейдерства,
злоумышленники завладели акциями и переоформили предприятие на подконтрольных
лиц. При этом, во время фиктивного переформлення акций М.Срибнюк написал
собственноручно расписку о том, что вернет их В.Телятнику в течение полугода. Именно
эта расписка стала важным доказательством прав собственности. Дальнейшие действия
подозреваемого М. Срибнюка свидетельствуют о том, что расписка была лишь
инструментом совершения преступления для того чтобы получить акции, потому что уже
на второй день после завладения акциями подконтрольное М. Срибнюку предприятие
объявило о ликвидации, а через 20 дней переоформило акции на других подконтрольных
М.Срибнюку людей — говорится в публикации. Как стало известно, в настоящее время все
имущество, принадлежавшее обществу «Гермес», переоформлено на подконтрольные
М.Срибнюку предприятия, крупнейшими из которых являются общество «Сан Парк» код
ЕГРПОУ 36594349 (склады на ул. Семьи Хохловых, 11/2) и «Украинский логистический
сервис» код ЕГРПОУ 35520674 (склады в с. Мила Киевской области). Владельцами этих
предприятий являются подконтрольные М.Срибнюку оффшорные компании с Кипра
«Олфактс оперейшн», «ЕС.АЙ.Сайло сервисез Лимитед», «Аленер капитал Лимитед».
Жалобы законных владельцев, к сожалению, не были должным образом рассмотрены в
силу субъективных причин, а возможно даже влияния рейдеров на следствие. После
предусмотренных законом процессуальных действий правоохранительных органов семья
В.Телятника получила шанс не только на возвращение своего имущества, но и на
получение компенсации за упущенную прибыль от его использования в прошлом. А
рейдерам остается только сотрудничать со следствием и выполнять законные требования
потерпевших — сказано в материале.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Кличко підняв вартість Шулявського мосту до 1 мільярда, який
Микитась не збудував за вдвічі меншу передоплату
09.10.2019

Керівник КМДА підписав розпорядження про перезатвердження
проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн
кошторисною вартістю робіт.
Проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної
документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо
розгляду кошторисної частини. Розпорядженням затверджено вартість реконструкції
транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у
цінах станом на 13 серпня 2019 р. Зашальний кошторис становить 1 050 млн грн, з яких 716
млн виділено на будівельні роботи, а решту на устаткування та інші витрати. У
розпорядженні Кличка вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по
реконструкції на 60 млн грн. Це становило приблизно 10% від вартості підряду на
реконструкцію 598,49 млн грн, який у червні 2018 року отримало ТОВ «Пiвнічноукраїнський будiвельний альянс» з групи екс-нардепа Максима Микитася. По тому
контракту станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%.
Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із
будівельного бізнесу. Днями НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру по іншій афері з
квартирами для Нацгвардії, суд дозволив забудовнику вийти з-під арешту за 5,5 млн грн
залогу. Нагадаємо, 10 вересня КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва» і ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд» уклали договір на 13,89 млн грн
по коригуванню проекту реконструкції Шулявського мосту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
На Вінничині пов'язана з керівництвом облавтодору "австрійська"
фірма виграла підрядів на 645 млн грн, - ЗМІ
09.10.2019

Нікому не відома компанія з австрійськими інвестиціями з капіталом
100 тис. грн. ТОВ "СУАП Інтервіас Україна" стала вигравати багатомільйонні
тендери на дорожнє будівництво у Вінницькій області.
При цьому компанію пов'язують з керівництвом облавтодору та служби
автомобільних доріг регіону. Підприємство виграло тендерів на 645 млн грн. Розслідування
провели журналісти програми "Гроші" на "1+1". За даними місцевих активістів, яких
опитали журналісти, "Інтервіас Україна" почала вигравати тендери порівняно недавно.
Однак вже на найближчій ділянці ремонту автодороги з'ясувалося, що фактично роботи
проводять співробітники Вінницького облавтодору, який в тендері на обслуговування і
ремонт програв. Журналісти також з'ясували, що за адресою, вказаною в реєстрі - на вул. Я.
Шепеля в Вінниці - знаходиться інша дорожньобудівна компанія - ТОВ "Шляхбуд". У місті
вона відома як ключовий підрядник з будівництва та ремонту доріг, з яким укладають
договори, часто, навіть не проводячи формальних торгів, говорить Анастасія Дем'янчук з
Вінницького агентства журналістських розслідувань. За словами місцевих активістів,
"Шляхбуд" почав активно вигравати тендери на початку 2010-х, коли начальником
департаменту комунального господарства Вінниці став Ігор Корольчук. У 2011 році проти
нього і його співробітників навіть було порушено кримінальну справу за фактом розтрати
грошових коштів на дорожньому будівництві. Після того, як Корольчук став заступником
міського голови, справі не дали хід. А коли в 2016 році перейшов працювати начальником
Служби автомобільних доріг Вінницької області, "Шляхбуд" починає будувати і по всьому
регіону. Поява "Інтервіас Україна" журналісти пов'язують з небажанням керівника САД
безпосередньо підігравати "прирученій" фірмі, і наводять низку фактів, які вказують на
зв'язок "австрійської" компанії з Корольчуком, а також з главою обласного автодору, який
постійно програє "австрійцям" тендери - Ігорем Шаповалом. "Облавтодор програє тендер
одній фірмі ("Інтервіас Україна"- ред.), З різницею в 3 копійки фактично, потім фірма, яка
виграла, бере на підряд іншу фірму (ТОВ "Шляхбуд"), - пояснив громадський активіст
Володимир Шпакович. Журналісти з'ясували , що те ж саме відбувається і з тендерами, коли
їх програє "Шляхбуд". Більш того, заступник директора "Шляхбуд" Антон Піддубчак прямо
під час розмови з кореспондентом проговорився, що обидві компанії час від часу працюють
разом і що "витескання" "Інтервіасом " "Шляхбуду" з тендерів служби автодоріг - для них
взагалі не проблема. Журналісти також продемонстрували внутрішні документи
"Інтервіаса", за якими видно, що договори про оренду техніки, переказ грошей, надання
послуг укладалися практично виключно з "Шляхбудом". На те, що це може бути ознакою
"спорідненості" двох підприємств, вказала в інтерв'ю програмі і екс-уповноважений АМКУ
Агія Загребельська. "Може "Інтервіас" - нова вивіска "Шляхбуду", а насправді за ними стоять
одні й ті ж люди?" - запитують журналісти. На фіктивний характер компанії вказує ще
кілька фактів. Наприклад, за іншою адресою, за якою нібито перереєстрований "Інтервіас",
журналісти виявили салон краси і офіси без вивісок. Крім того, з'ясувалося, що директор
"австрійського інвестора" Тарас Сидорчук ще за кілька місяців до отримання
багатомільйонних підрядів шукав роботу в сфері ІТ на 500 - 800 доларів. "Пазл зійшовся:
схоже "Інтервіас" тісно пов'язаний з Корольчук та Шаповалом, а нова назва - всього лише
нова вивіска старої доброї підгодованої компанії", - приходять до висновку журналісти.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Белорусское морское пароходство увеличит флот для
грузоперевозок по Днепру в украинские порты
08.10.2019

Блиц-интервью с коммерческим
директором KLM
08.10.2019

KLM Royal Dutch Airlines 7 октября отпраздновала свое 100-летие. На
счету компании - более 160 маршрутов, один из которых - Амстердам-Киев. В
Украину компания осуществляет рейсы уже 27 лет.
Как уверяют в руководстве перевозчика, несмотря на стремительно меняющийся
украинский авиационный рынок, стабильности этого направления ничего не угрожает. О
том, чего украинцам ждать от одной из старейших авиакомпаний, и на что рассчитывает
здесь сам перевозчик, ЦТС расспросил у Франка ван 'т Хофа - коммерческого директора KLM
в странах СНГ. «У нас есть один ежедневный рейс в Киев. Мы кодшеримся с МАУ, так что
можно сказать, что мы также обслуживаем и другие украинские города. Что мы увидели в
последние годы - это рост бюджетных перевозчиков с расширением сети. Это означает, что
путешественников из Украины становится намного больше. Конечно же, этому
поспособствовал безвизовый режим. Мы со своей бизнес-моделью являемся классическим
full service перевозчиком. Мы предлагаем хабовую модель, соединяем людей с миром. Мы
летаем в Амстердам, Air France - в Париж и затем - дальше по всему миру. И эта модель
хорошо работает. У нас большой спрос из Киева. Я проработал здесь три года, и я вижу, что
Украина развивается, надеюсь, сюда будет приходить все больше инвестиций. По моему
мнению, Украина - это очень ценная часть нашей сети.», - говорит Франк ван 'т Хоф. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Флот української авіакомпанії поповниться
літаком «Boeing 737-900ER»

"Белорусское морское пароходство" модернизирует флот, чтобы
получить возможность отправлять по Днепру судовые партии по 3 тыс. т из Беларуси
в черноморские порты Украины.
"С учетом полученного опыта мы видим следующие пути развития компании. На
первом этапе, учитывая использование грузоподъемности судов только на 80% ввиду
ограниченности объема трюмов, планируем выполнить модернизацию имеющегося флота
путем наращивания бортов грузовых ящиков и изменения конструкции крышек на
теплоходе "Надежда". Эти работы планируется выполнить на украинских заводах. Второе привлечение дополнительно трех единиц: один буксир и две баржи", - отметил руководитель проекта Сергей Зубко. Из двух барж речного района плавания, предназначенных для
перевозки строительных и тяжелых насыпных материалов, предлагается сделать одну
баржу с трюмным расположением грузовых ящиков, сдвижными крышками и прибрежным
морским районом плавания. Общая длина такой баржи составит 115 м, объем трюмов - 2,5
тыс. куб. м, грузоподъемность - 1700 т. Работы по переоснащению компания планирует
выполнить на предприятиях Беларуси. "В результате мы сможем организовать доставку
караваном общей грузоподъемностью 3 тыс. тонн, что соответствует минимальной
морской судовой партии и грузоподъемности судна класса "река-море". То есть, появится
возможность осуществлять доставку грузов из Беларуси в черноморские порты Украины
без дополнительных расходов по накоплению судовых партий и с минимальными
затратами на прохождение шлюзов и времени доставки", - заявил Зубко. При этом он
подчеркнул, что основные усилия компании направлены не на осуществление каботажных
перевозок, а на работу по доставке экспортно-импортных грузов. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

08.10.2019

Флот національної авіакомпанії «SkyUp» має поповнитися літаком
«Boeing 737-900ER». Він стане найбільшим авіалайнером авіакомпаніїлоукостера, з посиланням на «Центр транспортних стратегій».
“Флот авіакомпанії «SkyUp Airlines» незабаром повинен поповнитися авіалайнером
«Boeing 737-900ER», який в аеропорту Шеннон в Ірландії пофарбували в фірмову ліврею
української авіакомпанії-лоукостера. Фотографії літака опублікував споттер Malcolm
Nason”, – йдеться у повідомленні. Зараз авіалайнер має бортовий номер OE-IDW, проте
незабаром отримає український бортовий номер UR-SQI, про що розповів український
авіаблогер Віталій Трубников. Це буде перший авіалайнер 900-й серії у флоті авіакомпанії
«SkyUp». Він вміщує більше пасажирів, ніж попередні літаки, що належать авіакомпанії.
Зараз у неї 6 літаків «Boeing 737-800» на 189 місць і два літаки «Boeing 737-700» на 149
місць. Авіалайнер «Boeing 737-900ER», який скоро отримає авіакомпанія «SkyUp Airlines»
побудований в 2008 р. Він експлуатувався декількома європейськими, індонезійської і
індійської авіакомпаніями. Це буде дев’ятий літак у флоті авіакомпанії «SkyUp». Всього до
кінця року її флот повинен складатися з 10 повітряних суден. Нагадаємо, ТОВ
«Авіакомпанія Скайап» - національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав
свої польоти 21 травня 2018 р. Базується SkyUp в аеропорту «Бориспіль». Основні напрямки
- Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Мінінфраструктури звільнило голову
Дунайського пароплавства
08.10.2019

Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра
Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське
Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.
Підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю
(припинення повноважень посадових осіб). Нагадаємо, Дмитро Чалий був призначений на
посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом. Колшиній міністр інфраструктури Володимир
Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням". Чалий у 2016-2017
роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і
Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти". В Одеському
морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.
Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного
депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука. За словами нардепа від БПП
Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана. Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці,
мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра. У
2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він
програв Ігорю Смілянському. Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його
діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна
особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів. Чалий згідно з
декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році
отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП. На
початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис
доларів і 100 тис євро. До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в
морегосподарському комплексі Чалий не мав. УДП здійснює понад 30% транспортних
перевезень по Дунаю. Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових
і 30 морських суден. Основу дунайських перевезень флоту становить українська
металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.
Читати повністю >>>
© Микола Топалов, ЕП
За матеріалами epravda.com.ua

Морские порты Украины почти на четверть
нарастили объемы перевалки грузов
15.10.2019

За январь-сентябрь 2019 г. морские порты Украины нарастили объемы
перевалки грузов на 19,4% — до 114,5 млн тонн. Об этом сообщили в прессслужбе Администрации морских портов Украины.
Более половины от общего объема грузов, прошедших через морские порты
Украины за этот период, составили зерно и руда. В частности, за 9 месяцев текущего года
портами перевалено более 37,6 млн тонн зерновых грузов — на 36,9% больше
аналогичного периода 2018 года. Второе место по объемам заняла перевалка руды: за 9
месяцев порты перевалили 26,987 млн тонн, что на 32% больше аналогичного периода
прошлого года. Кроме того, за указанный период в среднем на 10% выросла перевалка
химических и минеральных удобрений и наливных грузов (нефти и нефтепродуктов, масла
и других). По данным АМПУ, 9 месяцев сохраняется тенденция к росту обработки
контейнеров — она увеличилась на 21%, до 713 тысяч TEU. Основой положительной
динамики перевалки остаются экспортные грузы. Так, за 9 месяцев 2019 года перевалка
экспортных грузов выросла на 23,5%, до 86,269 млн тонн. Объемы перевалки импортных
грузов увеличились на 13%, до 18,646 млн тонн. Перевалка транзитных грузов
украинскими морскими портами за январь-сентябрь выросла на 2,4%, по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, и достигла 8,181 млн т. Лидерами по объемам
перевалки за 9 месяцев стали 4 порта, которые обработали более 87% всех грузов.
Традиционно список возглавил порт "Пивденный", который перевалил более 38,5 млн
тонн, на 28,4% больше показателя за такой же период 2018 года. Порт "Николаев"
перевалил более 23,8 млн тонн (+20,4%), "Черноморск" — 18,8 млн т (+24,3%), "Одесса" —
более 18,1 млн т (+17,5%). Всего за 9 месяцев морские порты Украины обработали 8733
судна, что на 0,7% или 59 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего судов обработали в порту "Измаил" — 2658, на втором месте порт "Николаев"
с 1305 обработанными судами, а третье за 9 месяцев занял порт "Черноморск" — 1123
судна. При этом самый большой прирост судозаходов за период наблюдался в портах
"Ольвия" (+31,7%), "Черноморск" (+20,2%) и "Херсон" (+15,7%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Из Скандинавии в Индию: Украина может занять
место на важном торговом пути
16.10.2019

Возрождение маршрута Е-40, связывающего Балтийское и
Черное море, принесет Украине экономические выгоды. В частности,
оживит торговлю между Польшей, Беларусью и Украиной!
Созданная 200 лет назад водная магистраль соединяла порты Гданьска и Херсона.
Сегодня этот путь судоходен лишь частично, а причиной проволочек стали политические
вопросы. Об этом "Сегодня" рассказал эксперт по экономическому анализу и транспортной
инфраструктуре Украинского института будущего Ярослав Пилипчук. "До сих пор маршрут
не запускали по политическим причинам. Есть другие заинтересованные страны, которым
не выгодно, чтобы этот проект заработал. Но Балто-Черноморский коридор – выигрышный
для Украины, учитывая наше географическое расположение. В будущем он может стать
Скандинаво-Индийским коридором. Сейчас развиваются страны Азии, будет расти спрос на
разные товарные группы. Связать Скандинавию и Индию – очень привлекательное
направление. К сожалению, мы теряем наш потенциал и деньги, которые страна могла бы
заработать", – сказал эксперт. Ранее Кабинет министров внес развитие речного и морского
транспорта в приоритетные сферы деятельности Министерства инфраструктуры на
следующие пять лет. Рост грузовых перевозок ожидается на уровне 10% по морю (с 135
млн до 148,5 млн тонн) и в два раза по внутренним водным путям (с 10 млн до 20 млн
тонн). Напомним, Европейский инвестиционный банк подсчитал, что Украина не используя
потенциал Днепра, недополучает $27 млн в год. Себестоимость перевозки пассажиров по
маршруту Киев – Днепр с 0% рентабельности и без учета НДС – 659 грн за билет, говорит
Сергей Быков, председатель Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ.
Стоимость автобусного билета по этому маршруту – 315 грн, железнодорожного – 193 грн.
Это самые низкие цены, которые доступны сейчас. На доставку груза из Кременчуга в
Одессу уходит пять суток, без учета времени на погрузку и выгрузку. Автомобильным
транспортом – примерно сутки, железнодорожным – двое суток. "Главной проблемой
неконкурентности реки является чрезмерная зарегулированность и искусственная
нагрузка на себестоимость. Себестоимость речных перевозок зерна в Украине выше на
30%, чем в ЕС, и на 40% выше, чем в США", – отмечает Быков. Среди всех расходов, которые
идут на перевозку по реке, 15-18% – это платежи государству. Сюда входят акциз на
топливо, лоцманская проводка, портовые сборы, пользование шлюзами и даже сбор за
прохождение судна под мостом. Если в 91-м году по рекам перевозили 65 млн т, то сейчас
эта цифра сократилась до 8 млн т. Повлиял на это и упадок речной инфраструктуры:
портов, шлюзов, речного флота. 81,9% флота – это суда возрастом от 21 до 25 лет. Самая
большая доля изношенных судов приходится на грузопассажирские (97,1%), грузовые
наливные (89,5%) и сухогрузные (84,4%). Чтобы река была судоходной, нужно регулярно
делать дноуглубления. На это нужны деньги из бюджета, а их выделяется мало. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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© Виталий Андроник

Читайте также! Революция на воде:
как Украине заработать на реках >>>
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Кабмін повернув Укрзалізницю у підпорядкування
Міністерства інфраструктури
Укрзалізниця забезпечуватиме маршрути транзитного
поїзда з Китаю у Словаччину
07.10.2019

Укрзалізниця забезпечуватиме для компанії Metrans регулярний
сервіс – графікові контейнерні перевезення територією України з Китаю у
Словаччину. Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Перший контейнерний поїзд із китайського міста Сіань в словацьке місто ДунайскаСтреда курсував територією України 27-29 вересня. Його сформовано із 44 сорокафутових
контейнерів. Metrans переорієнтувала вантажопотік з польської території на українську.
Маршрут через Україну коротший на 520 км, ніж територією Польщі, що сприяє економії
коштів відправника. Завдяки проактивній позиції Укрзалізниці Metrans обрала маршрут
саме через Україну. Укрзалізниці вдалося переконати в ході переговорів компанію Metrans,
що здатна забезпечити регулярні графікові перевезення територією України. Попередньо
планується, що з Китаю до Словаччини та зворотно загалом курсуватимуть 4 пари
контейнерних поїздів щомісяця. У жовтні планується відправити два наступні.
Укрзалізниця очікує поступове зростання обсягів транзитних перевезень.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ
ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит
на $100 млн на модернизацию путей TEN-T
08.10.2019

ЕБРР намерен предоставить "УЗ" кредит в размере $100 млн для
финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей
Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T)
"Если официальным юридическим языком: "Укрзализныця" и ЕБРР сообщают о
намерении объявить тендер на закупку материалов для модернизации путей
Трансъевропейской транспортной сети. Если понятным: на обновление инфраструктуры в
ближайшие два года "Укрзализныця" потратит $100 млн", - написал глава "УЗ" Евгений
Кравцов в Facebook. По его словам, тендер будет проходить по понятным правилам ЕБРР.
"Круг участников не ограничивается всем известными фирмами: это могут быть как
резиденты Украины, так и нерезиденты. Надеюсь, что это таки даст нам возможность
избавиться от монополий и заговоров между участниками торгов. По сделке: 70% из
привлеченных $100 млн пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.
Купим элементы верхнего строения пути, в том числе скрепления. Еще 30% - на
обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование
системы контроля железнодорожного трафика. И продолжаем хорошую практику - работу
выполняем собственными силами", - сообщил глава "Укрзализныци". Он отметил. что
первая на очереди - колея Трансъевропейской транспортной сети. По транспортному
коридору TEN-T проходит примерно 80% всех транзитных грузов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В МИУ назвали ж/д вокзалы, которые
могут передать в концессию
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Компанія "Рабен Україна" відкрила 24-й
розподільчий центр в Україні
15.10.2019

15.10.2019

Мининфраструктуры согласовало перечень железнодорожных
вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на
предмет их передачи в концессию.
Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Александра Клитина на своей странице в Facebook написала, что речь идет о вокзалах в
Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
Министерство также провело встречу с представителями Европейского инвестиционного
банка относительно внедрения пилотного проекта пригородных ж/д перевозок в
Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, планируется закупка новых
электричек и оптимизация маршрутов. Ранее сообщалось, отдельные международные
финансовые организации предварительно выразили готовность проанализировать
возможность передачи в концессию некоторых украинских железнодорожных вокзалов. Об
этом сообщила замминистра инфраструктуры Украины Александра Клитина. "Есть
предварительное согласие GIF (Global Innovation Fund) и Всемирного банка относительно
проведения анализа концессии железнодорожных вокзалов и малодеятельных станций", проинформировала она. Напомним, что, согласно Программе деятельности Кабинета
министров Украины, утвержденной в минувшую пятницу парламентом, планируется
модернизация с помощью механизмов государственно-частного партнерства некоторых
ж/д вокзалов. В частности, речь о вокзалах Киева, Николаева и Запорожья. …
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Лемтранс хочет реализовать пилот с частной ж/д тягой
для перевозок угля на отрезке 250 км
17.10.2019

Крупнейший частный ж/д оператор Украины компания "Лемтранс"
хотела бы реализовать пилотный проект по использованию приватной
локомотивной тяги на 250-километровом участке для перевозок угля.
Как передает корреспондент ЦТС, об этом сегодня на конференции Rail Еxpo в Киеве
рассказал Дмитрий Демидович, директор по развитию "Лемтранс". "Для себя мы
рассматриваем пилотный проект по перевозке угля с Павлоградской ЦОФ. Рассматриваем
направление между станцией Ароматная и Энергодаром. На этом направлении идет
перевозка угля с Павлоградской Центральной обогатительной фабрики на Запорожскую
ТЭС. Это расстояние 250 км. Сегодня наши вагоны, которые работают в этом направлении,
делают кольцо за 8 дней. Мы ожидаем, что при наличии собственной тяги, на этом
маршруте мы поднимем оборачиваемость до 4-5 дней. За счет этого сможем больше
вывозить угля", - заявил Демидович. Он также отметил, что сегодня альтернативы
открытому рынку нет, но внедрение частной тяги несет и определенные риски, которые
нужно учитывать. "Принято считать, что частная тяга - это панацея от всех болезней УЗ. Но
либерализация - это не только возможности, но и огромные риски, которые пока мало кто
понимает. Первое - мы говорим, что рынок станет конкурентным. Но нужно понимать, что
это условно конкурентный рынок. Так же было в первые 10 лет либерализации в Польше и
Германии, где государственный оператор все равно занимал большую часть рынка. Я
думаю, что в ближайшие 10 лет это ждет и нас. Второе - модель рынка частной тяги не
предполагает повагонную отправку. Третье - мы должны понимать, что в итоге стоимость
перевозки вырастет", - высказал мнение директор по развитию "Лемтранс". Кроме того
Дмитрий Демидович выразил уверенность, что, в случае открытия рынка модель
оператора вагонов станет нерабочей. "Потому что мы не сможем дать услугу, которую
рынок будет хотеть, когда он откроется. Также нерабочей будет модель, если компания
будет иметь только локомотивы", - пояснил он. Ранее в холдинг ДТЭК предлагали
реализовать эксперимент по внедрению частной железнодорожной тяги на 69километровом участке между Запорожской ТЭС и станцией Таврическ. Для этих целей
компания уже получила первый локомотив.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Кабінет Міністрів повернув АТ «Укрзалізниця» у підпорядкування
Міністерства інфраструктури України. З січня минулого року компанія
перебувала в управлінні Мінекономрозвитку.
За словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, підпорядкування
Укрзалізниці Міністерству інфраструктури має сприяти зміцненню взаємодії з учасниками
ринку транспортних послуг, представниками інших видів транспорту, реалізації державної
політики в галузі залізничного транспорту, розвитку реформ в акціонерному товаристві.
«Вітаємо таке рішення акціонера Укрзалізниці. У нинішній політичній ситуації такий крок
сприятиме розвитку галузі, швидкому ухваленню необхідних рішень, вчасному
затвердженню регуляторних актів та консолідації дій», – зазначив Євген Кравцов.
Відзначимо, Укрзалізниця обговорює з Мінінфраструктури України дві ключові ініціативи:
зближення тарифних класів на вантажоперевезення та автоматичну індексацію тарифів у
вантажному секторі. Про це в інтерв’ю Бізнес Цензор повідомив голова правління АТ
«Укрзалізниця Євген Кравцов. За словами голови правління, такого великого розриву між
класами вантажів немає в інших країнах. «Такої системи, як в Україні, немає ніде у світі,
крім деяких країн СНД, у яких ще залишився спадок радянського періоду. Наприклад, між
позакласними вантажами типу щебеню та металобрухту різниця у кілька разів. У всьому
світі тариф залежить від роду вантажу», – зауважив Євген Кравцов. В Україні наразі до
базових тарифів застосовуються 14 коефіцієнтів, а на перевезення порожніх вагонів тариф
розподіляється на три класи – залежить від вантажу, який вивантажено, хоча витрати
перевізника однакові, тому існує необхідність застосування єдиного тарифу. Нагадаємо,
Укрзалізниця планує підписати угоду з централізованою закупівельною організацією (ЦЗО) –
ДП «Професійні закупівлі», що здійснює процедури закупівель товарів і послуг в інтересах
замовників відповідно до Закону «Про публічні закупівлі». Співпраця з цією організацією
дозволить Укрзалізниці розвантажити тендерні комітети, заощадити кошти та знизити
репутаційні ризики. Про це повідомив директор офісу з трансформації закупівельних
процесів АТ «Укрзалізниця» Владислав Кивгило. За його словами, ДП «Професійні
закупівлі» здійснює закупівлі товарів і послуг для будь-якого замовника, і бере на себе
юридичну відповідальність за проведення процедур. Для маленьких замовників співпраця з
підприємством цікава тим, що не потрібно спеціально набирати штат працівників, а для
таких великих, як Укрзалізниця, — суттєво знизити навантаження на тендерні комітети.
Наразі Укрзалізниця в якості пілотного проекту планує передати до ЦЗО закупівлю певної
частини окремих стандартизованих товарів, таких як офісний папір, комп’ютерна техніка,
побутова хімія тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрзалізниця»

Компанія "Рабен Україна" відкрила двадцять четвертий розподільчий
центр (крос-док) в місті Умань (Черкаська область). Про це повідомляє
служба новин порталу retailers.ua
Новий крос-док обслуговуватиме місто Умань, частину Черкаської, Вінницької та
Кіровоградської областей та дозволить суттєво скоротити час для доставки товарів.
"Умань має зручне географічне розташування, адже знаходиться на перетині двох великих
автомагістралей ? Е95, що поєднує північ та південь, та Е50, що поєднує захід та схід.
Відкриття розподільчого центру в Умані допоможе з часом скоротити термін доставки на
24 години. Ми також розглядаємо у найближчій перспективі старт перевезень з нового
центру продукції, яка потребує особливого температурного режиму. Це дозволить нам
охопити послугами північну частину Одеської та Миколаївської областей", ? коментує Інна
Очеретна, Генеральний директор "Рабен Україна". 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 м? складських площ (включаючи регіони) і близько 600
автомобілів у розпорядженні.
Читати повністю >>>
За матеріалами retailers.ua
Маршрутки від Uber курсують нелегально, що ще
показало дослідження про новий сервіс?
15.10.2019

Презентований навесні сервіс для спільних поїздок за 15-30 грн Uber
Shuttle має всі шанси припинити свою діяльність в Україні. Це станеться,
якщо влада зверне увагу на умови роботи перевізника.
Журналісти руху "Чесно" провели дослідження і виявили чимало порушень у роботі
нового сервісу. Зокрема — відсутність ліцензій на перевезення пасажирів та необхідної
категорії водійського посвідчення. Що не так в роботі Uber Shuttle і як збирається
вирішувати цю проблему столична влада? За п'ять місяців роботи Uber Shuttle кількість
маршрутів сервісу збільшилася до дев'яти. Відповідно до інформації в мобільному
застосунку, автобуси курсують кожні 15 хв з 7:00 до 21:00. Рух поцікавився, чи має Uber
Shuttle дозвільні документи. Як виявилося, у вересні 2019 року маршрутки не мали
ліцензій, дозволів та інших документів, що дають право постійно перевозити пасажирів.
Тобто всі маршрути Uber Shuttle нелегальні. Закон "Про автомобільний транспорт" дає таке
визначення регулярних пасажирських перевезень. Це перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними паспортом
маршруту, затвердженим в установленому порядку органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування. Простіше кажучи, щоб вийти на маршрут, перевізнику
потрібно виграти оголошений КМДА конкурс на відповідний маршрут та укласти договір з
організатором перевезень. Для перемоги в конкурсі автобуси повинні бути в базі
Укртрансбезпеки, а паспорт маршруту мусить бути погоджений з патрульною поліцією.
Наразі нічого цього нема. Отже, Uber Shuttle, ймовірно, не має права постійно перевозити
людей. На презентації першого маршруту у травні 2019 року тодішній міністр
інфраструктури Володимир Омелян говорив про важливість пошуку правильного
механізму взаємодії міської влади, компанії Uber та міністерства. "У першу чергу це
стосується безпеки, сертифікації та, безумовно, ліцензування. Тут є повна готовність сторін
до гарних результатів", — заявив тоді він. Зрештою, за п'ять місяців роботи Uber Shuttle
жодна структура, що повинна була видати ліцензії, дозволи та паспорти, не підтвердила
наявності цих документів або процесу їх оформлення. Для з'ясування легальності
маршрутів та діяльності Uber Shuttle рух надіслав запити до комунальної служби
перевезень КМДА, департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Укртрансбезпеки та
Управління патрульної поліції в Києві. Укртрансбезпека надала вичерпну відповідь,
повідомивши, що перевізник ліцензію на перевезення пасажирів не отримував. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Крупная бразильская IT-компания Stefanini
откроет офис в Украине

У Київському Метрополітені розповіли
про будівництво нових станцій
06.10.2019

У Київському Метрополітені розповіли, що зараз будується дві станції
на Виноградар та йдуть перемовини щодо четвертої лінії метро. Про це
передає служба новин порталу unn.com.ua
“Зараз дві станції будуються на Виноградар. І ведуть перемовини щодо початку
будівництва метрополітену в рамках четвертої лінії”, - повідомила Наталія Макогон,
начальник інформаційного центру КП “Київський метрополітен”. В інформаційному центра
сказали, що міст будується, і тому ведуть перемовини з китайським посольством щодо
фінансування будівництва метрополітену. Нагадаємо, на Подільському мосту вже
побудували майже 3 км траси метро.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
СБУ сообщило о подозрении главе
Днепровского метрополитена
07.10.2019

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила руководство
коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке
некачественного оборудования.
Руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору замешенной в
деле коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5
ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. "В
конце 2017 г. чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР
под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем
процессе. Сумма контракта составила 2,6 млн грн. На самом деле стоимость закупленного
"металлолома" была максимум 100 тысяч грн", – сказано в сообщении СБУ. Проведенная
судебная экспертиза по делу установила, что в результате противоправной сделки
коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн грн. "По заключению
профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза
устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью
пассажиров", – отмечается в сообщении. Как уточнили в СБУ, сейчас решается вопрос об
избрании меры пресечения фигурантам дела.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



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

ПАО "Укрпошта" решило сохранить процентную ставку
по облигациям серии "А" и серии "С"
09.10.2019

ПАО "Укрпошта" решило сохранить процентную ставку по облигациям
серии "А" на 9-12 купонные периоды и серии "С" на 9-16 купонные периоды
без изменений на уровне 19,0% годовых.
Согласно условиям выпуска облигаций "Укрпошты" общим объемом 600 млн грн, он
разделен на три серии: "А" – на 150 млн грн с погашением 17 ноября 2020 года, "В" – на 200
млн грн с погашением 17 мая 2022 года, "С" – с погашением 14 ноября 2023 года.
Номинальная стоимость одной облигации всех серий составляет 100 тыс. грн. Процентный
доход выплачивается ежеквартально Размещение облигаций началось 21 ноября 2017 года
и завершилось в июне 2018 года. Процентная ставка по облигациям была установлена на
уровне 19% годовых: для серии "А" – на первые четыре купонных периода, для серии "В" на первые шесть купонных периода, для серии "С" – на первые восемь купонных периода.
На остальные купонные периоды ставка устанавливалась эмитентом дополнительно. В
случае изменения ставки держатели облигаций имеют право предъявить их к выкупу
эмитентом по номинальной стоимости в конце четвертого и восьмого процентного
периодов для облигаций серии "А", в конце шестого и двенадцатого периода – для серии
"В", в конце восьмого периода – для серии "С". Чистый доход от реализации продукции и
услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с
2017 годом – до 6,8 млрд грн. В 2017 году компания получила 203 млн грн убытка и
увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.
Финрезультат компании за 2016 год был уточнен по итогам аудита и составил 158 млн грн
чистой прибыли и 4,6 млрд грн чистого дохода. "Укрпошта" входит в сферу управления
Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс.
отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой
Украиной территории. Штат компании насчитывает 76 тыс. чел., из которых 33 тыс. –
почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

07.10.2019

Крупная бразильская IT-компания Stefanini стоимостью $1 млрд
заявила о расширении своей деятельности в Европе и открытии в Украине
своего офиса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наше международное присутствие ставит нас в привилегированное положение,
чтобы предлагать и предоставлять новые услуги во всех уголках мира. Мы хотим
расширить нашу деятельность в Европе, и Украина будет нашей следующей остановкой", отметил глобальный генеральный директор Stefanini Марко Стефанини. По его словам,
одним из факторов, повлиявших на решение открыть офис в Украине, является то, что 78%
работников IT-отрасли страны имеют средний или высокий уровень владения английским
языком. "Глобальной компании важно работать с многоязычными профессионалами. К
концу года мы ожидаем, что в киевском офисе будет 50 сотрудников, которые в
наибольшей степени будут сосредоточены на поддержке и разработке приложений", сказал Стефанини. Как отмечается в сообщении компании, в настоящее время в Украине
насчитывается более 1 тыс. IT-компаний, в которых работает около 100 тыс. человек.
Однако, согласно исследованиям, к 2020 году число работников этой отрасли в Украине
может удвоиться. Stefanini основана в 1987 году. В настоящее время компания имеет более
74 офисов в 40 странах Америки, Европы, Африки, Австралии и Азии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Азербайджанська компанія готується купити
"Vodafone Україна" — ЗМІ
09.10.2019

Другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон
Україна" - готується поглинути компанія Bakcell з Азербайджану. Про це
повідомила Liga.tech держуповноважена АМКУ Марія Процишен.
Вона підтвердила, що в АМКУ надійшла заявка на концентрацію "ВФ Україна"
(Vodafone Ukraine) від компанії Bakcell (Баку). У компанії Vodafone цю інформацію поки ніяк
не коментують. Раніше повідомлялося, що українським Vodafone зацікавилися інвестори з
Азербайджану - була інформація, що до української компанії прицінюється інший гравець з
Азербайджану - Azercell. У Azercell пізніше цю інформацію спростовували. Компанія Bakcell оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані.
Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної
ізраїльської компанії GTIB. Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є
основним власником Bakcell. Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових
станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення
Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб. Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн
??абонентів. Чистий прибуток "ВФ Україна" в 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8
млрд грн. Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку
Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є
бізнесмен Володимир Євтушенков. Бізнес МТС в Україні керівник аналітичного
департаменту Concorde Capital Олександр Паращій недавно оцінював в 1,2-1,3 млрд доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Глава Київстару прокоментував
підвищення тарифів
09.10.2019

В українських мобільних операторів занадто низький середній чек на
абонента, він повинен плавно рости, сказав голова Київстару Олександр
Комаров в інтерв'ю Liga.net.
"У нас з'явився сезонний індекс задоволеності споживача. Так ось, в травні він
починає різко обвалюватися, а у вересні - повертається в норму. З чим це пов'язано? З
переїздами людей. У травні починається міграція населення як по Україні, так і виїзд за
місто. І люди стикаються з зовсім іншою якістю покриття, ніж те, до якого вони звикли в
місті. Зовсім інша якість послуг. Абонент думає так: "Я ж плачу за інтернет-пакети. Значить,
хочу отримувати інтернет скрізь, де є мережа". Доводиться балансувати. Якщо ми хочемо
задовольнити потребу абонента, то доводиться будувати. І немає іншого шляху, окрім як
плавне підвищення середнього чека на послуги", - зазначив він. В 2014-2015 р. витрати на
мобільний зв'язок в бюджеті середньостатистичного українця становили 2,4%, а в 2018 р. 1,7%. "Це був перший рік, коли ми перестали падати по доходах. Тобто в 2017 р. було теж
1,7%. У витратах середньостатистичного українця з урахуванням зростаючих доходів і з
урахуванням інфляції, всі категорії ростуть, а мобільний зв'язок - ні. Це системний перекіс.
Ми, звичайно, не лідер в економіці. Але і не входимо в топ-10 найбільш відсталих країн
світу. Ми не Венесуела, у нас немає надцятого дефолту як в Аргентині, ми не Бангладеш, ми
не живемо в коробках", - сказав він. Глава Київстару вважає, що якщо цей системний перекіс
не прибрати, то у ринку в середньостроковій і довгостроковій перспективі будуть
проблеми. Комаров додав, що в компанії виходять з того, що люди готові платити за якість.
Він також прокоментував слова Ахмета Акча, голови правління Turkcell (володіє
оператором lifecell), який сказав, що компанія "вклала в українську економіку понад $2
млрд і до сих пір не відбила жодного цента". "В інтерв'ю хтось із Turkcell сказав: "20 років
тут працюємо, а водички так і не попили". Ну ось за 20 грн на місяць так і не поп'єте.
Звичайно, я визнаю: в тому, що ми робимо, є певні ризики. Але я вірю, що це правильний
напрямок. Він не тільки для Київстару правильний", - сказав Комаров. Нагадаємо, Київстар
з 1 жовтня ввів нові тарифи для клієнтів передплаченого зв'язку (Prepaid). Вартість тарифів
становить 75-300 грн за чотири тижні. У мобільного оператора Vodafone вартість тарифів
для клієнтів передплаченого зв'язку стартує від 90 грн в місяць. СЕО Vodafone Ольга
Устинова заявляла, що в компанії вважають тариф мобільного оператора lifecell вартістю 20
грн в місяць відвертим демпінгом.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Набсовет ТМ PeopleNet уволил с должности гендиректора
компании Бориса Векслера
18.10.2019

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Наблюдательный совет ЧАО "Телесистемы Украины" (ТМ PeopleNet,
Киев) уволил с должности генерального директора компании Бориса
Векслера и назначил вместо него Владислава Ягджиева.
Ягджиев назначен гендиректором PeopleNet сроком на один год. Ранее он занимал
должность технического директора компании. "Телесистемы Украины" является
поставщиком телекоммуникационных услуг мобильной связи по технологии CDMA в
Харьковской и Днепропетровской областях. "Телесистемы Украины" в 2018 году сократили
чистый доход на 5,3% -до 57,24 млн грн и получили чистый убыток 37,843 млн грн. По
данным НКЦБФР на конец 2018 года акционерами оператора являлись: панамские
компании "Брацелос Пропертиз"(18,086%), "Гросуло Инвестментс" (13,815%), ТОВ "Элидор"
(24,986%), "Эпилмор Бизнес Корп" (18,086%) и ТОВ "Фортон ЛТД." (24,986%)
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

У Фонді гарантування розкрили деталі схемного
кредитування у банку Камбіо
ЄБРР і Євросоюз нададуть 120 мільйонів євро на розвиток
малого та середнього бізнесу в Україні
08.10.2019

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з
Європейським Союзом відкриває нову програму фінансування малого та
середнього бізнесу в Україні в обсязі 120 млн євро.
Кошти в обсязі до €70 млн в місцевій валюті будуть доступні через банки-партнери:
«Райффайзен Банк Аваль», «ПроКредит Банк» і «ОТП Банк». Крім того, програма отримає
фінансовий грант Євросоюзу в рамках програми EU4Business. У ході презентації нової
програми в ЄБРР було підписано угоди з банками-партнерами, згідно з якими, вони
отримають кредити в гривні. У тому числі «ОТП Банк» отримає еквівалент 25 млн дол.,
«ПроКредит Банк» - еквівалент 20 млн євро, «Райффайзен Банк Аваль» - еквівалент 25 млн
євро. При цьому, загалом малий бізнес в Україні отримає нове фінансування в обсязі до 120
млн євро в місцевій валюті на інвестиції і для поповнення оборотного капіталу. «Ця
фінансова ініціатива ЄБРР і ЄС чітко демонструє нашу відданість Україні. Ми підтримуємо
інвестиційне фінансування малого і середнього бізнесу, успіх якого має важливе значення
для розвитку національної економіки», - прокоментував Керуючий директор ЄБРР у країнах
Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим
міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в
1993 році банк у сукупності виділив майже €13,6 млрд на користь 432 проектів. ЄС з 2014 р.
разом зі своїми фінансовими установами мобілізував для України більш як 13 млрд євро
кредитних коштів і 2 млрд євро грантових коштів для стабілізації економіки, підтримки
комплексних реформ і надання допомоги в поліпшенні життя українців.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Україна може отримати фінансову підтримку
від СБ на початку 2020 року - Мінфін

08.10.2019

Вартість кредитного портфеля ПАТ "Банк Камбіо" "на папері"
становила 1,4 млрд грн та внаслідок схемного кредитування виявилася
майже в 5 разів більшою за ринкову. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
"Основною схемою виведення активів АТ «Банк Камбіо» стало схемне кредитування,
внаслідок якого вартість кредитного портфеля банку "на папері" (1,4 млрд грн) виявилася
майже в 5 разів більшою за ринкову. Зокрема й через те, що відсоткова ставка за кредитами
кількох десятків пов’язаних осіб була майже вдвічі нижчою за вартість залучених у них же
ресурсів", - йдеться в повідомленні. У такий спосіб банку було завдано прямого збитку на
кілька мільйонів гривень. У заставу за кредитами пов’язаних осіб передавалися цінні
папери, ліквідність яких штучно підтримувалася шляхом купівлі-продажу пов’язаними між
собою підприємствами, та майбутній врожай сільськогосподарських культур, який чи то не
виріс, чи то був знищений гризунами. Коли ж наприкінці 2013 р. внаслідок такої кредитної
політики у Камбіо» почалися проблеми з ліквідністю і він потребував рефінансування, цей
кредитний портфель було надано у заставу Національному банку України. НБУ видав
кредит рефінансування і розпочав перевірку банку, під час якої виявив численні
порушення. При цьому банк отримані від регулятора кошти спрямував на кредитування
пов’язаних осіб. Коли ж НБУ запровадив режим особливого контролю за діяльністю банку,
його власники почали вибірково повертати кошти вкладникам, залишаючи на рахунках
кошти в такому обсязі, щоб вони не перевищували гарантованої суми відшкодування.
Юридичні ж особи переказували кошти на рахунки певним фізичним особам у якості
«безповоротної фінансової допомоги» чи «безвідсоткових позик», щоб у такий спосіб
отримати їх від Фонду як гарантоване відшкодування за вкладами. Як повідомлялось, 5
грудня 2014 року запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «БАНК КАМБІО», ліквідацію
банку розпочато 2 березня 2015 року. За час виведення банку з ринку вкладники у межах
суми гарантованого відшкодування станом на 1 вересня 2019 року отримали 244,1 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Україна може отримати фінансову підтримку від Світового банку на
початку 2020 року за умови виконання низки заходів, зокрема - проведення
приватизації, продовження виваженої фіскальної політики, тощо.
Як уточнили у прес-службі Мінфіну, йдеться про виділення багатосекторної позики
на політику розвитку (DBL). "Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати
фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", - повідомляється у
прес-релізі Мінфіну у Facebook за підсумками зустрічі української делегації 16 жовтня з
представниками СБ. Делегація на чолі з міністром фінансів Оксаною Маркаровою та
міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим
обговорили урядовий порядок денний із новопризначеним керуючим директором СБ
Акселем ван Тротсенбургом і віце-президентом Світового банку з регіону Європи та
Центральної Азії Сірілом Мюллером. Представники Кабінету Міністрів України відзначили
плани знизити розмір державного боргу до 55% на кінець 2019 року, а також сформувати
наглядові ради в Ощадбанку та Укрексімбанку до кінця цього року. Крім цього, делегація
провела зустріч із Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) із групи ВВ. Сторони
обговорили підписання угоди про входження IFC в капітал державного Укргазбанку, яке
має відбутися до кінця цього року. "Обговорили прогрес щодо укладення угоди про
входження IFC в капітал Укргазбанку, яку, як очікується, буде підписано до кінця цього
року. IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPL до рівня
10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного
управління", - зазначило міністерство. Як повідомлялося, Рада директорів СБ в 2015 р.
схвалила виділення Україні другої багатосекторної позики на політику розвитку (DPL-2) в
обсязі $500 млн. DPL - це пряма бюджетна підтримка, яка надається безпосередньо уряду
України для сприяння реалізації його програми реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Дочерний банк германского ProCredit Holding в Украине
увеличит капитал на 350 миллионов
07.10.2019

АО "Прокредит Банк" увеличивает уставный капитал на 24,6%, или
на 350 млн грн – до 1,77 млрд грн путем дополнительного выпуска акций,
передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение об
увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 30 августа.
Банк разместит 734,08 тыс. акций номинальной стоимостью 476,79 грн без осуществления
публичного предложения. Цена размещения составляет 844,87 грн за акцию. "Прокредит
Банк" (ранее – "Микрофинансовый Банк") основан в 2001 г. Крупнейшим его акционером
по состоянию на 29 июля 2019 года являлся германский ProCredit Holding, которому
принадлежал 91,8% акций, еще 8,2% предлежит германскому государственному банку KfW
Reconstruction Credit Institute. С учетом доли в ProCredit Holding последний опосредованно
контролирует 17,89% акций "Прокредит Банка". Согласно данным Нацбанка Украины, на 1
июля 2019 года по размеру общих активов (22,06 млрд грн) "Прокредит Банк" занимал 16
место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Украинский банк президента московского
ЦСКА cменил главу
07.10.2019

Правление НБУ согласовало Владислава Кравца на должность главы
правления АО "Первый инвестиционный банк". Об этом сообщается в
системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Кравец вступил в должность главы банка с 4 октября. Новый глава правления в
течение последних пяти лет занимал должности замглавы правления "Первого
инвестионного банка", главы правления "РВС Банка", директора по корпоративному
бизнесу "Проминвестбанка". В то же время с 3 октября прекращены полномочия и.о. главы
правления Ирины Колесник, которая занимала этот пост с 2 сентября до согласования
кандидатуры Кравца в НБУ. Колесник продолжает выполнять должностные обязанности в
качестве замглавы правления, члена правления "Первого инвестиционного банка" с 4
октября. "Первый инвестиционный банк" основан в 1997 году. По данным НБУ, на 1 января
2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS
Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций банка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

41

Шахраї заволоділи коштами Альфа-Банку в
"особливо великих розмірах"
08.10.2019

Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове
розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо
незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку.
Нижче - цитата з судових матеріалів: “Органом досудового розслідування
встановлено, що у період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою
особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на
Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК»
банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на
повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з
використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових
коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL
CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані
банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових
коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за
допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів
«Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло». Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК»
після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано
запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження
перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з
поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській
установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої
інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій”. Досудове
розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 здійснюється за ст.
190 Кримінального кодексу (Шахрайство).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Банк "Земельный капитал" намерен увеличить уставный
капитал минимум на 48,5 млн грн
09.10.2019

Банк "Земельный капитал" (Днепр) намерен увеличить уставный
капитал минимум на 48,5 млн грн, или на 21,4% – до 275 млн грн путем
размещения акций допвыпуска. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос об
увеличении уставного капитала рассмотрят акционеры банка на общем собрании 8 ноября.
В повестку дня собрания акционеров также включен второй вариант увеличения уставного
капитала на 73,5 млн грн, или на 32,5% - до 300 млн грн. АО "КБ "Земельный капитал"
основан в 1994 году. Согласно данным НБУ на 1 января 2019 года, собственник
существенного участия банка - бывший министр угольной промышленности Виктор
Тополов (94,426049% акций). По данным НБУ, к началу июля 2019 года по размеру общих
активов банк "Земельный капитал" занимал 65-е место (672,736 млн грн) среди 76
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Наблюдательный совет банка "Сич" назначил главой
правления финучреждения Евстахию Лехицкую
09.10.2019

Наблюдательный совет банка "Сич" (Киев) 7 октября назначил
главой правления финучреждения Евстахию Лехицкую, говорится в
сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Лехицкая приступит к исполнению обязанностей главы правления банка после
согласования ее кандидатуры на эту должность с НБУ. Лехицкая с августа 2016 г. до
сентября 2018 г. занимала должность управляющего директора банка "Альянс", в июнеавгусте 2018 г. была главой наблюдательного совета банка "Альянс", в 2011-2014 гг. была
начальником Главного управления НБУ по Киеву и Киевской обл. До настоящего времени
обязанности главы правления банка "Сич" исполнял Олег Прилуцкий. Он будет продолжать
работать в банке в должности первого заместителя главы правления банка и исполнять
обязанности главы правления до согласования кандидатуры Лехицкой на должность главы
правления банка "Сич" с НБУ. Ранее занимавший должность главы правления банка Петр
Мельник уволился 8 февраля 2019 г. по согласию сторон. Банк "Сич" основан в 2011 г. По
состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%),
Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк
"Сич" занимал 60-е место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

Банк Порошенка стрімко втрачає гроші,
- Дубинський
10.10.2019

У "Міжнародному інвестиційному банку", який належить колишньому
президенту України Петру Порошенку, за перші вісім місяців 2019 року
депозити фізичних осіб різко скоротилися.
Про це повідомляється на сайті відомого журналіста та депутата Олександра
Дубинського. Так, депозити скоротилися з 2,9 до 0,9 млрд грн або майже на 70%. Кількість
вкладників фізосіб зменшилася з 30,4 до 22,6 тисяч осіб. Відтік депозитів відбувався, в
основному тому, що співпрацювати з банком відмовилися декілька людей, які мали значні
вклади. Зараз сума вкладів фізосіб коливається у розмірі понад 0,5 млн грн. Вона за останні
кілька місяців "просіла" з 2,6 до 0,7 млрд грн. Кількість великих клієнтів скоротилася з 198
до 151 людини. Зазначимо, що основні акціонери "Міжнародного інвестиційного банку" - це
колишній президент Порошенко (60% акцій), екснардеп БПП Ігор Кононенко (14,9%),
колишній перший заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський (9,9%).
Читати повністю >>>
За матеріалами znaj.ua
Связанный с Гонтаревой банк на грани краха,
вклады упали на 95%: подробности
12.10.2019

Катастрофический обвал депозитов произошел в банке «Авангард»,
подконтрольном группе ICU. Об этом сайту dubinsky.pro рассказал известный
украинский блогер Алексей Комаха.
По его данным, объем вкладов сократился с 90 млн грн на 1.01.2019 г до 4 млн грн на
1.10.2019 г или на 95,5%. В то же время сумма возможного возмещения вкладчикам из
ФГВФЛ напротив выросла с 2,1 до 2,4 млн грн. Эксперт предположил, что банк готовится к
самоликвидации. Его главными акционерами являются Макар Пасенюк и Константин
Стеценко. Банк «Авангард» входит в группу компаний «ICU», совладелицей которой, как и
самого банка, ранее была Валерия Гонтарева. При этом Генпрокуратура подозревает
чиновницу и руководство группы в отмывании денег Виктора Януковича и его соратников.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net

Сільпо відкриє відразу два магазини
в столичному ТРЦ Dream Town
10.10.2019

Мережа Сільпо зміцнює позиції в Києві і планує відкрити відразу два
супермаркети в торгово-розважальному центрі Dream Town. Цю інформацію
RAU підтвердило відразу кілька джерел на ринку.
Як уточнили співрозмовники, Сільпо має намір відкрити супермаркети в обох
частинах комплексу. Зокрема, в Dream Town-1 торговий об’єкт рітейлера займе локацію де
раніше працював, в тому числі, магазин Brocard, який нещодавно переїхав на нове місце. Ще
один супермаркет мережі відкриється в Dream Town-2 і замінить продуктового оператора
Космос, який залишив ТРЦ. За даними RAU, Сільпо вже зайшов на локації й розпочав
будівельні роботи, однак терміни їх завершення і точні дати відкриття магазинів поки що
невідомі. У той же час, обидва об’єкти вже звично для Сільпо будуть реалізовані в
ексклюзивних тематичних концептах. У самому Ciльпо факт відкриттів у ТРЦ Dream Town
підтверджують, але деталі проектів не розкривають. «Для кожного супермаркету ми вже
більше п’яти років створюємо свою атмосферу, розробляємо власний концептуальний
дизайн та індивідуально адаптуємо конфігурацію кожного магазину, пропонуючи нові
гастрономічні зони. Як фінально будуть виглядати Ciльпо в обох чергах ТРЦ Dream Town,
нехай стане сюрпризом для наших гостей», – розповіла директор з маркетингу Ciльпо
Катерина Огуряева. Слід зазначити, що зараз в ТРЦ Dream Town-1 працює інший великий
гравець столичного ринку FMCG-рітейлу – мережа Novus. Цей магазин відкрився в 2009 році
й за інформацією на сайті Dream Town займає більше 3000 кв. м площі на першому поверсі.
За даними RAU, незабаром у продуктового рітейлера закінчується термін орендної угоди,
подовжувати яку сторони не збираються. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Сімейна справа: як розвивається торговельна мережа
ТМ Родинна ковбаска

Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк
об’єдналися

10.10.2019

15.10.2019

Об’єднана команда Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку успішно
завершила об’єднання балансів та технічні роботи, пов’язані з приєднанням
Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна.
Альфа-Банк став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань Укрсоцбанку по
відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15
жовтня ц.р. рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна та рішенням
єдиного акціонера Укрсоцбанку. Всі юридичні процедури, пов’язані з приєднанням та
припиненням діяльності Укрсоцбанку, будуть завершені до кінця поточного року. Також
рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна були затверджені збільшення
статутного капіталу банку та випуск акцій банку з метою конвертації акцій Укрсоцбанку.
«Два з половиною роки наша об’єднана команда наполегливо працювала над злиттям двох
великих банків. Завдяки зваженим рішенням та підтримці акціонерів, професіоналізму
команди та прихильності та довірі з боку клієнтів та партнерів це об’єднання стало
найуспішнішим прикладом вдалої синергії двох різних фінустанов, і ми починаємо нову
історію лідерства на національному банківському ринку. Відтепер ми є єдиним цілим з
сильною експертизою, кращими практиками та амбіційними цілями», – заявила Вікторія
Михайльо, голова правління Альфа-Банку Україна. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Альфа-Банку
Приватбанк виграв у Коломойського апеляцію
в Лондонському суді
15.10.2019

Рішення стосувалася питання, чи може справа щодо екс-власників
банку - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - розглядатися у
Великій Британії. Про це повідомляє bbc.com
Рішення суду зокрема означає, що арешт активів Коломойського, який було схвалено
у 2017 році, залишається чинним до моменту, поки не буде винесене судове рішення по суті
справи, а також, що справа в подальшому розглядатиметься саме у Лондоні. Коломойський і
Боголюбов наполягали на тому, що процес не можна розглядати у Великій Британії, адже
місцевий суд не має відповідної юрисдикції. У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов у
Високий суд Лондона проти ексвласників банку Ігора Коломойського, Геннадія Боголюбова
і кількох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем. Банк
сподівається повернути в Україну кошти, які, на думку українських правоохоронних органів
та нового менеджменту банку, були виведені з України напередодні націоналізації у грудні
2016 р. Аудит банку, проведений компанією Kroll у 2017 р., підтвердив, що "Приватбанк"
перед націоналізацією вдавався до масштабних шахрайств, внаслідок чого збитки сягнули
$5,5 млрд. У 2017 р. суд у Лондоні видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського
і Боголюбова на суму в понад $2 млрд. Відзначимо, ПриватБанк збільшив чистий прибуток
за січень-вересень ц.р. до 27,4 млрд грн із 5,093 млрд грн за аналогічний період 2018 року, що
стало новим абсолютним рекордом для банку та всієї банківської системи України. Згідно з
ним, чистий комісійний дохід банку за дев'ять місяців сягнув 13,3 млрд грн (за 9 міс.-2018 14,79 млрд грн), чистий процентний дохід - 14,7 млрд грн (10,72 млрд грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Суд снял арест с акций российского
Сбербанка в Украине
17.10.2019

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и
обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты в отношении 100%
акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах.
Отмечается, что суд принял доводы истца, что Сбербанк РФ не является должником
по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а
не Российской Федерации. В то же время суд отклонил доводы, что конечным владельцем
акций Сбербанка России является РФ. Также в решении суд ссылается на постановление
Верховного Суда от 25 января 2019-го, который внес изменения в постановление
Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018-го. Напомним, что Апелляционный суд
Киева по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами,
наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских «дочек»
российских госбанков - Сбербанка, Проминвестбанка и ВТБ Банка. Судебным постановлением также было запрещено Райффайзен Банку Аваль осуществлять любые изменения
прав на акции Сбербанка на счете в ценных бумагах. Это решение суд принял на основании
решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 г, которым был удовлетворен иск
упомянутых структур Коломойского о взыскании $159 млн за захваченные РФ активы в
Крыму.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Співвласник і генеральний директор компанії Барком Олег Баран про
те, як виробник ковбас і м’ясних делікатесів розвиває свій роздріб, нову
концепцію магазинів та кооперацію з майстрами hand made товарів.

Барком (ТМ Родинна ковбаска) – львівська компанія, яка більше 20 років
займається торгівлею продуктами харчування. Зараз це вертикально-інтегрована
структура, що займається вирощуванням свиней, великої рогатої худоби, виготовленням і
реалізацією продуктів харчування. У власності компанії близько 20-ти ферм, обробляється
8000 гектарів земель. Магазини Родинна ковбаска розташовані в 11-ти областях України та
Києві. В останні три роки відбувається активне оновлення магазинів мережі відповідно до
концепції, розробленої за допомогою голландських фахівців. У бесіді з RAU співзасновник і
гендиректор сімейної компанії, де працює вже три покоління, Олег Баран розповів про те,
як відбувається трансформація мережі і з якими труднощами в роботі довелося зіткнутися.
З чого все починалося. Компанію Барком заснували в 1998 році. Спочатку займалися
продажем ковбасних виробів, привезених з-за кордону, які реалізовували на львівському
привокзальному та інших ринках. Але підприємці розуміли, що для створення стійкого
бізнесу треба йти у виробництво, чим і зайнялися в 1999 році. Необхідне обладнання
частиною імпортували з Польщі, а частково – придбали українське. Вже на початку
нульових стало ясно, що необхідно розширювати канали збуту. Поворотним моментом у
розвитку стало рішення про створення своєї мережі магазинів, оскільки робота з
існуючими торговими точками вже не влаштовувала.
Перший досвід системної торгівлі. Спочатку у компанії було всього кілька точок і
перші спроби розширити збут за рахунок інших продавців виявилися не дуже вдалими.
Коли почали працювати з потенційними партнерами, в тому числі з невеликими
магазинами, що не входять у великі торговельні мережі, вони виставляли неприйнятні
вимоги. Наприклад, тривалі відстрочки по розрахунках за товар (до 30 днів), «плата за
полицю» і т. п. Для підприємства зі штатом в десяток працівників це було занадто багато.
До того ж мало сильний дисонанс з тим, що власники бачили в роботі декількох своїх точок
– без затримок, переплат та додаткових внесків. Тому було вирішено розвивати свій
ритейл. Але у виробничій компанії створення торгової мережі сприймали як доповнення до
виготовлення ковбас. І саме таке сприйняття рітейлу зіграло з власниками злий жарт.
Додаток до виробництва. До моменту, коли в 11-ти регіонах вже було відкрито
безліч невеликих магазинів, стало ясно, що ніхто системно не займається поліпшенням
процесів і процедур торгівлі. В тому числі, не приділяючи належної уваги зовнішньому
вигляду і інтер’єру торгових точок. Основна увага була зосереджена на виробництві
якісного продукту. Крім того, в той же період стали розвивати сировинну базу і багато часу
і сил забирало управління новим напрямком – тваринництвом. А магазини в той момент
сприймалися як необхідний «доважок» до системи виробництва. Нарешті, в 2014 році стало
остаточно зрозуміло, що в колишньому вигляді торгові точки Родинна ковбаска існувати не
можуть. Роздрібний напрямок на той час вже був досить складним бізнесом, з великою
кількістю продавців і магазинів. Тому будь-які проблеми в магазинах, а вони виникали,
одразу позначалися на іміджі всієї компанії.
Оновлення мережі. Проблеми в бізнесі як цукерки. Як тільки починаєш їх
«смакувати», відразу шукаєш шляхи вирішення. Перш за все треба було зрозуміти, в якому
напрямку змінюватися, тому Олег поїхав за кордон, щоб зрозуміти, які є формати подібних
торгових точок, що можна перейняти і т. д. Завдяки чому з’явилися перші намітки того, як
повинен виглядати оновлений магазин. Під час своїх подорожей він дізнався про існування
голландської компанії, що спеціалізується на дизайні магазинів. Її фахівці допомогли
розробити концепцію та дизайн, а вже впровадженням і позиціонуванням в Україні
займався Андрій Федорів. Зокрема, він порекомендував використовувати як «обличчя»
компанії не вигаданих персонажів, а справжню сім’ю власників. Так в нових магазинах
з’явилися особи трьох поколінь сімейного бізнесу. Однак перший магазин нового формату
з’явився тільки через два роки підготовки – в 2016 році. Як тільки «відкатали» технологію,
справа пішла швидше і в 2018-му вже було відкрито шість таких об’єктів. До кінця 2019
року планується розширити роздріб до 30-ти нових і реконструйованих магазинів, а до
кінця наступного року – оновити всю мережу. Зараз працює лише 167 власних та ще 94
франчайзингових торгових точок. Дизайн і логотип кардинально змінили, щоб донести до
споживача головний посил: Родинна ковбаска – повністю натуральні і якісні продукти,
вироблені з власної сировини. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

В Киеве внедрен новый формат магазинов «КОЛО»
– КОЛО Кафе

Rozetka відкрила нову точку
видачі в Києві
14.10.2019

Столичная сеть магазинов «КОЛО» открыла обновленный объект на
улице Машиностроительной, 41. Примечательно, что торговая точка
работает в новом для ритейлера формате – «КОЛО Кафе».
Отметим, что «КОЛО» - это сеть продуктовых магазинов формата «у дома», которая
насчитывает уже 90 маркетов в Киеве и Киевской области. По данным GT Partners Ukraine,
оператор вошел в первую тройку ведущих food-ритейлеров страны по числу открытых
магазинов в первом полугодии 2019 г. За счет увеличения площади магазина «КОЛО» на ул.
Машиностроительной в Киеве концепт самой торговой точки изменился. В одной части
помещения можно, как всегда, купить продукты, а с другой - посетить кафе и приобрести
готовые блюда «на вынос». Торжественное открытие «КОЛО Кафе» состоялось 9 октября, и
первые посетители уже смогли оценить новую концепцию магазина. В частности, в меню
«КОЛО Кафе» есть салаты, разнообразные мясные блюда (стейки, котлеты, мясо пофранцузски, куриные части гриль), гарниры (плов, картофель по-деревенски). При этом,
стоимость за 100 г такой продукции составляет от 5 до 26 грн. Кроме того, в «КОЛО Кафе»
можно заказать пиццу с собой, которую готовят профессиональные пиццайоло. К любому
блюду можно приобрести и кофе. Между зоной кафе и магазином установлен небольшой
островок с профессиональным кофейным автоматом немецкой фирмы WMF.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам allretail.ua
Король Duty Free. Как живет и на чем
зарабатывает Артур Гранц
17.10.2019

Имя Артура Гранца ничего не скажет большинству украинцев. Но все,
кто перед вылетом за границу покупали напитки, парфюмерию или одежду
в магазинах дьюти-фри "Борисполя" или "Жулян" - помогали его бизнесу.
В партнерстве с немецким оператором "Heinemann" Гранц владеет крупнейшей
сетью магазинов беспошлиной торговли в Украине. Доминирующее положение дает
основания недоброжелателям говорить о монополии Гранца в Борисполе. А его дружба с
соратником Арсения Яценюка Андреем Иванчуком - об использовании админресурса в
получении площадей под торговлю. Гранц все обвинения отрицает. Помимо Иванчука он
знаком с десятком крупнейших украинских бизнесменов. В сфере его интересов помимо
ритейла — агробизнес, где он завел знакомства с Юрием Косюком, Олегом Бахматюком,
Алексеем Порошенко. В интервью LIGA.net Гранц рассказывает, как ему удалось стать
торговцем №1 в главном аэропорту страны, почему дружба с Иванчуком — это дружба, а не
бизнес, сколько стоит слетать с Павлом Фуксом из Лондона в Мексику и зачем он хотел
купить (но не купил) журнал "Фокус".
- Вас называют монополистом в аэропорту "Борисполь". Сколько торговых площадей
и магазинов duty free вы арендуете?
- Совместное предприятие БФ Груп и "Heinemann" в 2014 участвовало и выиграло в
конкурсе на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Можно
сказать, что сейчас наша компания оперирует в аэропорту "Борисполь" эксклюзивно. Но
тогда пассажиропоток был 2,4 млн человек в год. Только закончилась революция, курс
доллара улетел куда-то в космос, никто не возлагал большие надежды на то, что кто-то
будет летать. Мы тогда уже присутствовали в аэропорту, рискнули, пошли на конкурс и
выиграли. "Heinemann" эксклюзивно присутствует не только в Борисполе. Еще в Стамбуле,
Тель-Авиве, Сиднее, Франкфурте, Мюнхене. Это нормальная практика.
- Какую арендную ставку платили?
- Мы выиграли конкурс с ценой за квадратный метр — 2500 грн в месяц. Но сразу
предложили платить кроме стоимости аренды (поскольку аэропорт все время плакал, что
70% арендной ставки у них забирает Фонд госимущества) дополнительно процент с
оборота, который шел бы непосредственно аэропорту. Назвали это инфраструктурным
сбором. Соответственно, чем больше пассажиров обслуживает аэропорт, тем больше мы
платим. И эти прямые платежи они уже ни с кем не делят. Плюс, предусмотрена индексация
цены аренды, в зависимости от курса национальной валюты. В целом, с учетом
фиксированной ставки и процента с оборота, мы платим до 20 000 грн в месяц. Мы
посчитали, сколько заплатили аэропорту с 2014 по 2019 годы. Вышло около 1,8 млрд грн.
Привязка к проценту от оборота, а не к ставке аренды, по нашему мнению, — это наиболее
правильная схема. Также мы работаем в частном аэропорту "Киев" (Жуляны), где у нас
сегодня полный эксклюзив. Они довольны сотрудничеством. Вот, достроили новый
терминал и отдали нам эти площади без конкурса.
- Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что ваши компании блокируют
конкурсы в Борисполе. Зачем вы это делаете?
- Сейчас у нас с руководством "Борисполя" нормальные, рабочие отношения. Мы не
заинтересованы ничего блокировать. Кроме того, заблокировать конкурс нереально.
Любое заинтересованное лицо может подать документы и инициировать проведение
нового конкурса. Аэропорт сам пишет условия конкурса для Минтранса и подает
документы в ФГИ. Недавно (21 августа и 23 сентября) прошло два конкурса. В одном мы
участвовали и сошли с дистанции. Коммерческий директор аэропорта говорил, что
результаты покажут реальную цену. Они ее увидели. Выиграла компания, которая платит
всего 5000 грн за квадратный метр в "стерильной" зоне терминала D. Больше никто не дал.
Мы участвовали, но не сделали ни одного шага, чтобы показать, что может быть, если мы
не участвуем. Кто выиграл? Какая-то компания "Dafna" — бренд одежды (бренд
дизайнерской одежды "Dafna May", основанном дочкой совладельца авиакомпании "МАУ"
Арона Майберга Дафной, — Ред.). В рамках второго конкурса разыгрывалось место под
офис в терминале D — там вообще квадратный метр отдали за 1500 грн.
- Вопрос о терминале F. Вы были соинвесторами терминала …
- Когда строился терминал F, у аэропорта не было денег на завершение проекта. Мы
предложили проинвестировать в строительство терминала на условиях, что
коммерческими площадями будем пользоваться совместно с аэропортом: 50 на 50. Мы
проинвестировали более $5 млн и получили площади в совместное управление. В 2012
году, когда открылся терминал D, нас попросили освободить эти площади, мы сказали, что
не можем, поскольку не окупили инвестиции. Поэтому аэропорт увел все рейсы в терминал
D. В 2014-м мы выиграли тендер на площади в терминале D, а F закрыли. Когда мы узнали,
что открывается F, попросили найти возможность нам там работать.
- Как устроена структура бизнеса? Весь ваш аэропортовый бизнес сконцентрирован
в двух компаниях: Киеврианта и БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд?
- Да. Киеврианту мы купили позже. Также в 2015 году мы купили приграничные
магазины [на автотрассах]. Все компании находятся в собственности BF Capital Limited. С
немецким оператором "Heinemann" у нас совместное предприятие с долями, 55% — у
"Heinemann". У меня самая большая сеть Duty Free в Беларуси: более 35 магазинов. Мы
номер один в этой стране. Тоже "Heinemann". Но там у нас партнерство с Управлением
делами президента, там по законодательству должен быть государственный партер. Также
мы представлены в Грузии. Там мы 100-процентные владельцы и контракты по 30-40 лет.
Но это не в аэропорту, а магазины на границе. Еще есть сеть продовольственных магазинов
в разных странах. Это чисто ритейл-бизнес, просто строю магазины и сдаю в аренду
операторам. В Украине пока этого не делал. Почему не заходим в украинский ритейл?
Смотрим. Изучали сети парфюмерных магазинов в Украине. Ничего конкретного пока.
Читать полностью >>>
© Андрей Самофалов, Денис Кацило
По материалам biz.liga.net
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Інтернет-супермаркет Rozetka розширює мережу мобільних точок
видачі товару. Як повідомляється на сайті компанії, нова точка видачі
розпочала роботу на проспекті Академіка Глушкова, 13Б.
Вона стала вже четвертою для найбільшого українського e-commerce-рітейлера в
Києві. Зараз мобільні точки видачі Rozetka також працюють на вулиці Здолбунівській, 7Г,
Регенераторній, 4, а також на Броварському проспекті, 17. Раніше компанія також запускала
точку видачі на вул. Гришка, 3, що поряд зі станцією метро Позняки. Однак вона припинила
свою роботу в зв’язку з відкриттям повноцінного магазину Rozetka в розташованому поруч
ТРЦ Аладдін. Ця торгова точка зайняла близько 430 кв. м площі (торгова – 160 кв. м).
Компаныя почала тестування мобільних точок видачі товарів у жовтні 2018 року. Раніше в
компанії прийняли рішення розвивати повноцінний «цегляний» роздріб. На сьогоднішній
день офлайн-мережа магазинів Rozetka об’єднує дев’ять торгових точок: шість в Києві (ТРЦ
Аладдін, Головпоштамт, ТРЦ Smart Plaza Politech, пр-т Степана Бандери, вул. Кіото, вул.
Декабристів), а також три в Одесі. Відзначимо, в Київському ТРЦ Аладдін розпочав роботу
офлайн-магазин Rozetka. Про початок роботи чергової офлайнової торгівельної точки
повідомляється у розсилці Rozetka.ua своїм клієнтам. Як раніше писала RAU, загальна
площа нової точки Rozetka становитиме близько 430 кв. м, площа торгового залу – 160 кв.
м. Вона стане вже дев’ятою в офлайн-мережі рітейлера. На даний момент в Україні працює
вісім офлайнових магазинів Rozetka – п’ять у Києві (Головпоштамт, ТРЦ Smart Plaza Politech,
пр-т Степана Бандери, вул. Кіото, вул. Декабристів), а також три в Одесі. Нагадаємо,
інтернет-мережа Rozetka почала працювати у Молдові. На сайті Rozetka.md вказано, що
доставку товарів здійснює "Нова Пошта". У розділі міст вказані Кишенев, Унгени, Орхей,
Бєльці, Сороки, Комрат. Інші міста можна знайти в пошуку. Як відомо, інтернет-магазин
Rozetka ввів плату у розмірі 10 грн за самовивіз товарів на суму менш ніж 290 грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Читайте також: Податкова з'ясовує причини
проблем з реєстрацією чеків Rozetka.ua >>>

 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

Психологічний рубіж: лінія магазинів EVA
відкрила 900-й магазин
07.10.2019

Лінія магазинів EVA розширила мережу до 900 торгових точок.
Протягом 2019 року було відкрито понад 120 магазинів. Найбільше
зростання мережі відбулося у Київській області – 142 магазини.
На другому місці Дніпропетровська область, де з’явилось 114 нових торгових точок.
Замикає трійку лідерів Одеська область, де було відкрито 88 магазинів. Святкове відкриття
900-го магазина EVA відбулось 5 жовтня у Запоріжжі. «Наша мета – бути доступними у
найвіддаленіших куточках України й зрости до мережі з 1000 магазинів. Саме тому ми
активно розширюємо присутність у всіх регіонах та надаємо ще більше можливостей
проявити турботу про себе та близьких. Нові магазини з’являються там, де вони найбільш
потрібні: поруч із нашими клієнтами», – говорить Віктор Средній, операційний директор
Лінії магазинів EVA. Нагадаємо, у вересні Національна мережа Лінія магазинів EVA стала
переможцем номінації серед кращих рітейлерів і девелоперів – Retail&Development Business
Awards. Компанія отримала нагороду “Рітейлер року в drogerie” від Ukrainian Retail
Association. Щорічний конкурс Retail&Development Business Awards проводиться з метою
обрання найкращих у галузі роздрібної торгівлі, девелопменту та електронної комерції.
Рітейлери всієї країни змагаються у 15 номінаціях. Переможців визначає Експертна рада та
відкрите голосування учасників ринку. Лінія магазинів EVA – найбільша національна
мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів
декоративної косметики, парфумерії, товари по догляду за обличчям та тілом, біжутерію,
аксесуари, побутові товари, а також товари по догляду за малюками. Понад 6 мільйонів осіб
є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА. Шість років поспіль компанія EVA
займає лідерські позиції, отримуючи нагороду Національної премії України Retail Awards
«Вибір споживача». Наприкінці 2018 року Лінію магазинів EVA визнано «Кращим
магазином краси та здоров’я» за версією міжнародного фестивалю-конкурсу премії «Вибір
року-2018», у 2019 компанія отримала нагороду «Рітейлер року в drogerie» …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 FASHION RETAIL

В організаторів контрабанди продукції відомих торгових марок в Україну
вилучено товарів та готівки на більше ніж 100 млн грн
11.10.2019

Масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок в Україну
блокувала на Полтавщині СБУ спільно з податковою міліцією, вилучила в
організаторів товарів та готівки на понад 100 млн грн.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби
встановили, що група зловмисників із шести чоловік організувала ввезення в нашу країну
великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю без сплати
відповідних платежів. За даними слідства, організатори протиправної схеми закуповували
продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на
склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами:
20-тонними фурами, які в'їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами,
або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок
учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів. Ввезену контрабанду ділки реалізовували
за готівку через одну з відомих торговельних мереж, яка має понад десять магазинів в
Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках
зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони
користувалися нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в
бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через
торговельну мережу, та неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернетмагазини. Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та
реалізації контрабандного товару, у банківських установах, де були відкриті рахунки
організаторами схеми, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної
схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та
у Києві. За результатами слідчих дій, вилучено 640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та
390 тисяч гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100
мільйонів гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи
підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірмнерезидентів, які доводять проведення оборудок. Тривають процесуальні дії у межах
кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами СБУ

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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E-commerce Report Global 2019: як розвивається і що впливає
на світовий ринок онлайн-торгівлі
18.10.2019

В херсонском ТРЦ Fabrika открылся Samsung
Experience Store в новом формате
09.10.2019

Как сообщила RAU пресс-служба торгово-развлекательного центра, в
магазине оборудованы специальные зоны, раскрывающие функционал
смартфонов, аксессуаров, спортивных гаджетов, планшетов.
Это сделано для того, чтобы пользователь мог получить опыт, позволяющий
оценить потенциал продукта до покупки. Специальные стемы для камеры, «аквариумы»
для снимков slow-motion и «тубусы» для съемки в темноте – это лишь часть того, что
можно найти в новом фирменном магазине Samsung. Акцент в ассортименте сделан на
гаджеты, однако в Experience Store представлены и другие товары: телевизоры, акустика и
фирменные аксессуары. «Наши продавцы — амбассадоры бренда и ежемесячно посещают
Академию Samsung. Они проходят тренинг по каждому продукту, параллельно учатся и
сдают тесты на знания продукта», — отмечают представители компании Samsung.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Команду Фокстрот возглавил
Алексей Зозуля
16.10.2019

И.о. исполнительного директора торговой сети Фокстрот назначен
44-летний руководитель управления продаж компании Алексей Зозуля,
сообщает TradeMaster.ua
Вячеслав Поврозник переходит в состав наблюдательного совета сети. «В набсовете
Вячеслав Поврозник будет курировать дальнейшее развитие е-коммерс и реализацию
стратегии омниканального Фокстрот (синергия офлайн и онлайн продаж), – сообщил глава
наблюдательного совета сети Фокстрот, соучредитель ГК Фокстрот Валерий Маковецкий. –
Мы благодарим Вячеслава за плодотворную работу в течении семи лет, в т.ч. в тяжелые
кризисные для всей страны 2014-2015 гг., когда бренд потерял около 30% активов сети на
временно оккупированных территориях. А также за запуск и развитие процессов перехода
бизнеса на омниканальный формат работы, реформу логистики и систему коммуникации с
потребителем. На новом посту желаем Вячеславу успешной работы. Уверены, что его опыт,
знания и напористость позволят ему эффективно решать новые сложные задачи». Главная
цель для Алексея Зозули – сохранить лидерские позиции бренда, обеспечить качественные
и количественные показатели роста бизнеса по обоим направлениям (офлайн и онлайн),
продолжить начатые внутренние реформы, чтобы удерживать главное конкурентное
преимущество – доверие и лояльность к Фокстрот его клиентов. С Группой «Фокстрот»
Алексея Зозулю связывает период с 2005 по 2011 год. В «Фокстрот. Техника для дома»
(2005-2010 гг.) он построил карьеру с должности руководителя региональной службы
розничных продаж до поста операционного директора. С 2010 по 2011 г. – руководил
проектом в «Депот Девелопмент Груп», входящую в ГКФ (управление недвижимостью).
Затем был период 2011-2013 гг., когда Алексей Зозуля работал с другими ритейлерами:
возглавлял компанию «Фармастор» (сеть аптек «Аптека доброго дня», «Сiмейна аптека»), а
в 2013-2018 годах был операционным директором в компании «РУШ» (линия магазинов
EVA). В марте 2019 г. Алексей Зозуля вернулся в Фокстрот на должность начальника
управления продаж. Добавим, Вячеслав Поврозник возглавлял Фокстрот с сентября 2012
года. За этот период компания пережила максимальный рост (в 2012-2013 году количество
магазинов составляло 225), стойко выдержала кризис 2014-2015 годов (связанный с
оккупацией украинских территорий и потерей трети магазинов), мультиканальная сеть
стала омниканальной, а в 2019 году запустила процесс перезагрузки бизнес-процессов и
смену креативной платформы. «Фокстрот – это не только компания с большой буквы и
неисчерпаемым потенциалом, но еще и сильная, преданная своему делу, дружная команда
единомышленников. И возглавлять её – была для меня огромная честь и ответственность
как перед учредителями, так и перед всеми нашими покупателями», – отметил Вячеслав
Поврозник. – Поставленные задачи выполнены, и теперь наступил этап обновления.
Уверен, что передаю компанию в надёжные руки настоящего профессионала, мудрого
стратега и истинного практика». Справка: Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает
бренды «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара» (ритейл бытовой и электронной
техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также «DEPO't Center» и «Fantasy Town»
(управление недвижимостью в ГК «ФОКСТРОТ»). Соучредителями Группы компаний
Фокстрот являются Валерий Маковецкий (глава наблюдательного совета «Фокстрот») и
Геннадий Выходцев (генеральный директор Группы компаний Фокстрот»).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Fashion-ритейлер LPP запустил в Украине интернет-магазины
Reserved, Sinsay и Mohito
18.10.2019

Ожидается запуск онлайн-магазинов двух оставшихся брендов,
принадлежащих LPP – Cropp и House. На сайте House отмечается, что запуск
состоится в ближайшее время.
Для тех, кто подпишется на рассылку, предлагается скидка в размере 20% на первый
заказ в House. Онлайн-магазин Sinsay заработал пару дней назад, а Mohito около месяца
назад, уточнили Retailers в одном из интернет-магазинов. Также недавно были открыты
онлайн-продажи в Reserved. Для регистрации в магазинах нужно ввести свой E-mail, имя,
фамилию, номер телефона и пароль. Можно зарегистрироваться и во время оформления
заказа. Цены в интернет-магазинах и в офлайновых точках - одинаковы, указывается на
сайтах. Доставка заказов, сделанных в Mohito, Reserved, Sinsay: указана только курьером. Ее
стоимость – 110 грн. В магазины товары не доставляються. При заказе товара на сумму от
950 грн курьерская доставка безплатна. Этот год стал рекордным по открытию интернетмагазинов зарубежных брендов. Из крупных ритейлеров онлайн-продажи запустили:
Mango, Puma, Zara и Decathlon.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Всесвітнє об’єднання асоціацій електронної комерції Ecommerce
Foundation підготувало свіжий глобальний звіт про розвиток інтернетрітейлу в світі і в розрізі окремих країн E-commerce Report Global 2019.
Звіт базується на даних про 44-х країни у всіх ключових регіонах світу. Найменше в
ньому представлені країни Близького і Середнього Сходу, а також Африки. На жаль, серед
європейських країн немає України – враховувалися тільки вісім економік: Великобританія,
Німеччина, Франція, Швеція, Росія, Італія, Іспанія і Румунія. Проте, звіт дозволяє скласти
загальне уявлення, як розвивається світовий інтернет-рітейл.
Потенціал зростає. Як відзначають дослідники, чисельність населення Землі
неухильно збільшується. Зокрема, згідно з прогнозами, до кінця 2019 р. в 44-х країнах,
охоплених звітом, буде близько 5,56 млрд осіб, що на 30 млн більше, ніж роком раніше.
Майже половина цього населення (47%) – економічно активні люди у віці 25-54 років.
Відповідно, зростає і кількість користувачів інтернету: в 2015 р. тільки 49% жителів
планети користувалися інтернетом. Тепер ця цифра досягає 61%. Найвища ступінь
проникнення інтернету в Європі – на рівні 85% і в Північній Америці (84%). Найнижча – в
Південно-Східній Азії і Океанії. Однак тут найбільша популяція – більше 3,4 млрд людей,
багато з яких згодом можуть стати користувачами мережі і відповідно, покупцями. Якщо
порівнювати конкретні країни, то картина проникнення інтернету виглядає дещо інакше.
Так, найвищий відсоток користувачів інтернету в ОАЕ, Катарі і Кувейті – на рівні 99%.
Серед країн, обділених великими запасами вуглеводнів, виділяється найбільш технічно
просунута нація – японці з показником в 96%. На п’яти японцям наступають англійці,
шведи і німці. Дивно, але факт: в Аргентині частка користувачів інтернету можна порівняти
з Німеччиною і Канадою – 93%. І тільки потім йдуть США з їх 90% користувачів. Найнижчий
рівень проникнення інтернету в Танзанії, де всього 38% населення має доступ до
міжнародної інформаційної мережі. Десь посередині знаходяться такі великі країни як
Китай (61%) і Росія (76%).
Продажні перспективи. Частка тих, хто користується інтернетом для покупок, дає
дещо іншу картину. Є країни, де вона мінімальна – на рівні 13% (Домініканська Республіка),
а є максимально активні, де цей показник доходить до 89% (ОАЕ). Так, наприклад, в
минулому році на першому місці опинилися шведи з показником в 86% (зараз 84%), а ще
раніше, в 2017-му, коли в дослідженні було всього 22 країни, попереду планети всієї були
англійці з часткою в 98% (зараз 87%). Як очікується, світовий оборот B2C електронної
комерції до кінця року перевищить $2 трлн, демонструючи щорічне зростання в
середньому на 11%. Втім, цифра в $2,1 трлн анонсувалася тими ж аналітиками і на кінець
2018-го (тоді в дослідженні враховувалися дані 43-х країн). Для порівняння: в 2017 році
світовий оборот e-commerce досяг $1,84 трлн. Велика частина обороту електронної
комерції (44%) в цьому році буде згенеровано в Азії і Океанії. Ще 26% дадуть країни
Північної Америки та 22% забезпечить Європа. Мінімальна частка в 1% припадає на країни
Африки. Трохи краще йдуть справи в країнах Південної Америки (2%) і Близького Сходу
(4%). Як бачимо, наявність хорошого інтернету і великої кількості користувачів в мережі
ще недостатньо для бурхливого розвитку електронної комерції. Що підтверджується
даними торішнього дослідження: більшість покупців все ще вважають за краще купувати
товари в звичайних магазинах. Очевидно, що ця тенденція поки зберігається і в 2019-му,
хоча вже видно позитивні зрушення.
Регіональні відмінності. Наприклад, регіони Близького Сходу і Північної Африки
ще далеко не насичені, і, як очікується, вони стануть наступними великими ринками
електронної комерції, що розвиваються. За словами директора з міжнародного розвитку
Oman Post Алекса Борисова, до 2022 року онлайн торгівля виросте в цих регіонах на 28%,
досягнувши $29 млрд. Багато урядів Близького Сходу активно інвестують в інфраструктуру
і цифрові послуги, щоб стимулювати зростання міжнародної електронної торгівлі. Однак
незважаючи на високий рівень проникнення інтернету в регіоні, місцеві рітейлери не
задовольняють попит і тим самим змушують онлайн-покупців купувати транскордонні
товари. Наприклад, в ОАЕ таких 60% покупців, а в Катарі – 67%. Традиційно покупки
здійснювалися в Китаї, але все частіше товари замовляють з США і Німеччини. На
Близькому Сході багато молоді (наприклад, в Саудівській Аравії – понад 55%). Молодим
людям подобаються можливості вибору і конкурентні ціни на покупки за кордоном, і вони
менше бояться міжнародних онлайн-покупок. Що призводить до зростання мобільної
комерції і витрат на покупки. В середньому тут покупець витрачає $1123, а зростання цих
витрат за рік склало 97%. У той же час Китай поки залишається найпопулярнішим
напрямком онлайн-шопінгу. Наприклад, тільки в минулому році через інтернет було
продано товарів на $1,5 трлн, тобто втричі більше, ніж на другому світовому ринку e-com –
в США. Зростання обороту цієї сфери в 2019 році в КНР очікується на рівні 14%. В цілому
регіон Південно-Східної Азії також показує динамічний розвиток. Західна Європа
залишається самим грошовим регіоном, де кожен покупець в середньому витрачає більше,
ніж в інших регіонах світу – $1715. В середньому по світу цей показник знаходиться на рівні
$1400. У тій же ПСА при великій кількості транзакцій вартість кожної покупки невелика, що
дає лише $978 витрат на одного онлайн шоппера.
Нові виклики часу. Швидкий розвиток транскордонної торгівлі, крім перспектив,
ставить перед бізнесом нові завдання. За словами директора з розвитку бізнесу Asendia
Рено Марльера (Renaud Marlière), якщо ще пару років тому клієнти готові були чекати
довше товари з-за кордону і приймали стандартний сервіс, то тепер вони чекають більш
коротких термінів доставки. Крім того, за останні роки відбулося зміщення споживчих
очікувань. Розуміючи, що замовлення не може бути доставлене на наступний день з-за
кордону, покупці в той же час не готові миритися з тим, що їх обслуговуватимуть як
непершочергових клієнтів. Вони чекають доставки протягом 2-4 днів, не бажаючи чекати
по три тижні доставки замовлень з китайських маркетплейсів. При цьому вони хочуть
платити в місцевій валюті і отримувати клієнтське обслуговування рідною мовою, а також
розраховують на наявність сервісу повернення товару і вимагають відмінного сервісу
навіть для дешевих посилок. У зв’язку з цим керівник SAP Commerce Cloud Кріс Хаук (Chris
Hauca) зазначає, що сучасні компанії отримали можливість торгувати по всьому світу і
звертатися з пропозицією до величезної аудиторії. Що, в свою чергу вимагає від
комерсантів проводити ребрендинг і вибудовувати довіру до нього в кожному
конкретному регіоні, враховуючи кращі умови доставки та оплати товару. Або побудови
нових каналів дистрибуції, із застосуванням нових правил збереження персональних даних
клієнтів в безпеці. У деяких країнах, наприклад, таких як Китай, особисті дані клієнтів не
повинні покидати меж країни. Що накладає нові вимоги не тільки до самої інтернетплатформи, а й до її вендора. Причому інтернет-платформа повинна бути гнучкою до різних
вимог різних клієнтів: від маленьких до великих підприємств по всьому світу, з різними
бізнес-моделями, включаючи маркетплейси. Тому скористатися перспективами розвитку
електронної комерції зможуть тільки ті торговці, які зможуть «догодити» клієнту високою
якістю сервісу і дбати про безпеку персональних даних.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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В Киеве запустилась новая служба
доставки еды
11.10.2019

Компания Menu Group запустила службу доставки Menu.ua в Украине.
Пока служба работает в Киеве. В течение года сервис планирует запуститься
в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Еду доставляют еду с 8:00 утра до 1:00 ночи из 150 заведений. Среднее время
доставки - 40 минут. Чтобы заказать доставку еды нужно скачать приложение для iOS или
Android, выбрать ресторан, блюда и пройти регистрацию. После ввода адреса система
покажет все доступные рестораны, а также время доставки и ее стоимость. Тарифы на
доставку зависят от расстояния "ресторан-клиент". За доставку до 3 км пользователь
заплатит 30 грн, от 3 до 5 км - 45 грн и от 5 до 7 км - 60 грн. Ограничение расстояния в 7 км
от кухни ресторана до клиента позволит сервису гарантировать скорость доставки и
правильный температурный режим блюд. Минимальное время доставки составляет до 35
минут, максимальное - не больше 60 мин. Ограничений по районам нет - компания
доставляет еду в пределах всего города. Оплатить заказ можно онлайн в приложении или
наличными курьеру. Количество курьеров в компании на старте - до 100 человек (пешие,
вело, мото и авто). Все сотрудники службы доставки работают официально и проходят
инструктаж по ПДД перед выходом на маршрут. Также в компании обещают страхование
здоровья (медицинскую и от несчастных случаев), компенсацию топлива и обедов,
тренинги и мотивационную программу. К сервису уже подключено более 100 ресторанов.
Со всеми партнерами компания работает официально. В списке ресторанов можно
встретить: Pesto Cafe, Pizza House, Тануки, Sushi Pizza Box, Pandabox, Contrabanda, МАМА
МАНАНА, This is Pivbar, The Burger, SHASHLIKYAN и другие популярные киевские заведения.
С помощью приложения Menu.ua можно заказать доставку одновременно из нескольких
ресторанов в одной корзине. В таком случае стоимость доставки увеличивается, так как
маршрут курьера удваивается. Доставка из нескольких ресторанов будет осуществляться
одновременно одним курьером. Статус заказа можно будет отслеживать с помощью pushуведомлений: "Ресторан готовит заказ", "Курьер забрал заказ в ресторане", "Курьер уже в
пути". Заведения можно сортировать по типам кухни, а также отмечать любимые блюда
для быстрого повтора заказа.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В Києві відкриють «квартал барів»
Bla Bla Bar
11.10.2019

Комлекс Bla Bla Bar, що об’єднуватиме 36 барів і шість закладів,
відкриють у Києві наприкінці 2019 або на початку 2020 року. Про це
повідомляє служба новин порталу barout.media
Це продовження міжнародного проєкту барних комплексів, який уже працює в
Казахстані і готується до запуску в кількох містах Росії, а також США, Великій Британії та
Об’єднаних Арабських Еміратах. Презентацію проєкту для потенційних інвесторів провели
на майбутній локації комплексу у бізнес-центрі «Торонто-Київ» 10 жовтня. «Мені імпонує
концепція – зібрати велику кількість барів під одним дахом. Вважаю, що це створить
потужну синергію і притягуватиме сюди гостей, як магніт. Власне, це одна з наших
конкурентних переваг», – розповідає Андрій Скіп’ян, засновник Bla Bla Bar у Києві, який
також відповідає за проєкти Barometer, Hoteliero та «Національна ресторанна премія
“Сіль”». «Багато хто мріє відкрити свій бар. Ми даємо для цього всі можливості – з
невеликими інвестиціями, зрозумілою економікою та сервісом», – додає керівник проєкту
Віталій Федорченко. Bla Bla Bar Kyiv відкриють на першому рівні БЦ «Торонто-Київ». Це
2900 квадратних метрів, на яких розмістять понад 30 барів від 22 м? до 116 м? і від 8 до 83
посадкових місць відповідно. Також у комплексі розташують п’ять ресторанів та кальянну.
Зона ресторанів, два з яких матимуть краєвид на вулицю Антоновича, працюватиме щодня.
Зона барів, у свою чергу, буде працювати лише у четвер, п’ятницю, суботу та на свята –
близько 13 робочих днів на місяць. Засновники очікують, що щодня бари відвідуватимуть
70-80 гостей. «Це близько 200-250 проданих напоїв на день», – додають у Bla Bla Bar Kyiv.
Очікується, що комплекс почне роботу за кілька місяців – на межі 2019 і 2020 років.
«Напевно, тільки ми настільки божевільні, щоб взятися за проєкт у настільки стислі
терміни. Цей проєкт ми відкриємо за три місяці», – каже архітектор Bla Bla Bar Kyiv Олег
Волосовський з Loft Buro (Bar 111, Bar 22, «Остання барикада», CHI).
Читати повністю >>>
За матеріалами barout.media
Все по евро: Как smart casual меняет
ресторанный рынок
12.10.2019

Мы открыли первый «Белый Налив» полтора года назад. Было очень
сильное желание сделать крутое место на главной улице города, настоящий
must visit, абсолютно доступный для всех.
Подготовка длилась долго — мы с самого начала планировали развивать этот
бренд по франшизе, надо было наладить все логистические цепочки, продумать
универсальную технологию, создать продукт, за качество которого мы смогли бы нести
ответственность в любой из франшизных точек. За две недели до старта мы полностью
поменяли брендинг и позиционирование. За два дня до старта приняли финальное
решение на счет цены. Просчитали модель: для получения запланированной прибыли нам
нужно было 500 гостей в день. В первый же день после открытия было 1000. Мы сделали
рынку предложение — рынок ответил нам, что готов его принять. Все честно. На этой
неделе мы открываем 13-тый «Белый Налив». В Павлограде. Уже сейчас можно прийти за
сидром или парой устриц в «Белый Налив» в Харькове, Одессе, Львове, Виннице, Сумах,
Кропивницком и других городах. Кроме того, мы создали еще 4 бренда в smart casual
сегменте: DOGZ&BURGERZ, Mushlya Bar, VarenykyNow.Ua и БПШ. И я могу назвать десятки
ресторанов по стране, которые так или иначе «вдохновились» нашим примером. Нам не
жалко. Чем больше хороших мест, тем лучше. Рынок сам решит, какие заведения будут
востребованы, а какие закроются через полгода.
Что такое smart casual и почему глобальный тренд. Часто встречаю ошибочное
мнение на счет того, что появление таких форматов — специфика чисто украинских
реалий. Это не так. Fast casual или smart casual форматы — это наиболее динамично
развивающийся тренд в мире, доля таких проектов на рынке постоянно растет. Даже самые
звездные шефы постепенно выходят за пределы мира fine dining, чтобы без
накрахмаленных скатертей и дресс-кода готовить деликатесные продукты для
максимально широкого круга гостей. Ядро целевой аудитории таких проектов — гости
20?30-и лет. Это люди, которые любят пробовать новое, они считают себя «фуди», но при
этом им не комфортно в заведениях с высоким чеком и излишней помпезностью. Да,
иногда здорово подбирать платье и костюм для специального выхода в ресторан, здорово
выделять на этот поход несколько часов, но люди так делают пару раз в год. А если речь
идет о ежедневном визите, то гости хотят, чтобы было «вау», вкусно и быстро. И чтобы
была постоянная возможность пробовать что-то новое.
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Тим Карман, журналист Washington Post в одном из своих обзоров написал: «America,
it appears, is no longer a fast food nation. It’s a fast casual nation». Все чаще деликатесные
продукты, которые раньше можно было найти в меню дорогих ресторанов, появляются в
крафтовой посуде в небольшом ресторанчике с самообслуживанием. И нет никаких
оснований предполагать, что это тенденция пойдет на спад. Так что мы видим в Украине
проявление глобального тренде с поправкой на то, что по сравнению в США или странами
ЕС у наших людей просто нет традиции есть вне дома. И давая гостям возможность съесть
за 49 гривен кастрюлю мидий в сливочном соусе и с багетом, заказать за 29 гривен устрицу
или ход-дог, а за 39, например, получить порцию тигровых креветок, мы просто приводим в
рестораны тех людей, которые раньше в них не ходили. Мы создали новый рынок вместо
того, чтобы соревноваться за внимание того небольшого количества гостей, которые могут
позволить себе заплатить за ужин больше тысячи гривен просто так, а не «в честь
праздника». Поэтому тем более странными мне кажутся какие-то истории про то, что такие
форматы у кого-то уводят гостей. Все с точностью наоборот: мы приводим в рестораны
новых гостей, создаем новый сегмент, объема которого хватит еще для множества
ресторанов.
Анатомия формата: как это работает. Как я уже писал, сейчас у нас есть 5 smart
casual форматов, и они стремительно развиваются по франшизе. В «Белый Налив» люди
приходят за хот-догами, устрицами и сидром, в DOGZ&BURGERZ — за бургерами, в Mushlya
Bar — за мидиями, креветками и вином, в БПШ — за шаурмой, пончиками и беляшами, а в
VarenykyNow.Ua — за варениками и карпаччо из сала с трюфелем. Все эти концепции
объединяют общие принципы. Во-первых, цена на одну позицию в меню находится в
пределах 1?2 евро. Во-вторых, речь идет о деликатесных продуктах. По цене булочки и кофе
мы предлагаем устрицы, мидии, сендвичи со стейкои из тунца и так далее. Во-третьих,
время выдачи индивидуально приготовленного заказа не превышает 5 минут. Вчетвертых, тут self service, но при этой крутой инстаграмный интерьер и wow-детали. Это
гастрономические форматы для всех, и каждая такая точка в зависимости от локации в
день принимает и делает счастливыми от 500 до 2?000 гостей. Финансовая модель каждого
из них предполагает 20% рентабельности. «Белый Налив» на Крещатике окупился за 57
дней, для франчайзи мы ставим реальный срок возврата инвестиций — до 12 месяцев. Для
каждой точки составляется индивидуальный финансовый план с учетом локации,
количества посадок и так далее, и пока во всех городах он выполняется минимум на 90%.
Почему все об этом говорять. Часто слышу в наш адрес «это все маркетинг»,
«очереди в БПШ — это такой пиар» и так далее. Отвечаю, да «это все маркетинг».
Маркетинг заключается как раз в том, чтобы создать такой продукт, за которым
выстроится очередь. Все наши процессы внутри компании — маркетинг-ориентированы,
то есть существуют с единой финальной целью — сделать гостя счастливым. Да, мы
уделяем внимание коммуникации и так далее, но главным носителем знаний о бренде
является счастливый гость. И даже в социальных сетях мы постепенно подходим от
классических рекламных сообщений в сторону пользовательского контента и активностей,
которые мотивируют его создавать. Почему все говорят про БПШ? Нет, мы не покупали
рекламу в СМИ, не пользовались наружной рекламой и на промо в социальных сетях
потратили меньше 100 долларов. Просто мы первые, кто сделал крутую шаурму за 49
гривен в центре города в красивом «неоновом» интерьере. Быстро, вкусно, большие
порции, красиво. Это то, что надо гостю на самом деле, а не «креативная реклама».
И что будет дальше. Сейчас мы строим одновременно больше дюжины новых
объектов и работаем над еще одним новым концептом. Очень скоро наши smart casual
форматы появятся в Варшаве, а затем и в других европейских столицах. Отдел франшиз и
консалтингов работает 24/7 — заключает договора с партнерами, ищет локации, запускает
новые места. Наша цель — построить 98 успешных ресторанов течение года. Что хочется
сказать коллегам? Есть разные жизненные и бизнес стратегии. Можно искать промахи и
ошибки в действиях лидера рынка. Можно пользоваться возможностями, которые он
создает. Мы всегда были и будем максимально открытыми. Мы чутко относимся к
конструктивной критике. Всегда готовы поддержать, рассказать, поделиться опытом —
целый образовательный проект Borysov&Metro Academy создали, например. Главное —
чтобы было желание слышать.
Читать полностью >>>
© Дима Борисов, ресторатор
По материалам biz.nv.ua
Півсотні закладів: мережа Domino’s відкрила
50-у піцерію в Україні
16.10.2019

Міжнародна мережа Domino’s Pizza відкрила ювілейний заклад в
Україні, а до кінця поточного року має намір запустити в роботу ще п’ять
піцерій. Про це повідомляє портал rau.ua
Як уточнив в коментарі RAU маркетинг-директор Domino’s в Україні Павло Кожухар,
50-а піцерія компанії в країні почала роботу 16 жовтня на вул. Гончара, 62 в Києві. Її площа
склала 163 кв. м, а для відвідувачів закладу обладнано 22 посадочних місця, не враховуючи
стійку. Топ-менеджер Domino’s також уточнив, що минулого тижня компанія відзначила 9
років роботи в Україні. Зараз світовий лідер з продажу піци крім столиці представлений в
Одесі, Львові, а також Броварах та Ірпені Київської області. «Domino’s Pizza більшою мірою є
food-tech компанією, ніж мережею піцерій або службою доставки і за рахунок цього досягла
глобального лідерства – продажі по 90 країнам світу за даними Euromonitor склали $13,5
млрд. У даний момент бренд активно розвиває франчайзинг і планує експансію з
партнерами у всіх обласних центрах України», – сказав Павло Кожухар. За його словами, вже
до кінця поточного року Domino’s Pizza поповниться ще п’ятьма новими закладами в
Україні, розширивши мережу до 55 піцерій в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Сеть Vegano Hooligano закрыла заведения в Киеве. В Fb удален
аккаунт основателя сети Рудольфа Краевского
18.10.2019

На официальном сайте сети Vegano Hooligano появилась информация о
закрытии заведений в Киеве. На это обратило внимание издание БЖ,
сообщает служба новостей портала retailers.ua
Facebook страничка сети удалена, как и аккаунт основателя Vegano Hooligano
Рудольфа Краевского. "Друзья, уже седьмой год мы работаем для вас....Сегодня мы говорим
"Не прощай!". Но на определенный период, для того чтобы стать лучшими для вас, мы
закрываем киевские заведения. Мы обещаем вернуться обновленными, лучшими и
доступными", - говорится в сообщении. Заведения работающие по франшизе в Одессе,
Львове и Ивано-Франковске закрываться не будут. Vegano Hooligano позиционировались
как social & planet friendly. Меню состояло исключительно из компонентов растительного
происхождения, а при подаче использовали только эко-посуду. Рудольф Краевский
считается одним из главных идеологов вегетарианства и веганства в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Стадион “Черноморец” в Одессе выставили
на продажу за 733 млн

Оновлений Radisson Blu Hotel, Kyiv: поєднання
традицій та інновацій
09.10.2019

Готельний бізнес в Україні можна нарешті вважати «дорослим».
Перший в історії незалежної України готель міжнародного бренду Radisson
Blu Hotel, Kyiv біля Золотих воріт завершив повну реновацію.
Radisson Blu Hotel, Kyiv розпочав свою роботу у 2005 р. Реновація стартувала через
12 років, у 2017-му, коли було проведене повне оновлення конференц-залу на першому
поверсі, з заміною всіх інженерних комунікацій, аудіо та відео обладнання. У 2017-18 роках
пройшов ремонт всіх 254 номерів. Він проводився у рамках загальної стратегії розвитку
Radisson Hotel Group, аналогічні трансформації проходили у всіх країнах. Дизайн нових
номерів був розроблений дизайнерським бюро з Північної Європи Lundwall Architects, яке
адаптувало традиції скандинавського дизайну під сучасні вимоги. Номера у Radisson Blu
Hotel, Kyiv до реконструкції були у трьох стилях — скандинавському, італійському та
морському. У скандинавських номерах інтер’єри були витримані у сірувато-синій
кольоровій гаммі, у італійських — насичені тони, у морських — біло-синя палітра. Підлога
була вкрита ковроліном. Оновлені інтер’єри демонструють переваги мінімалізму та
функціональності. Основана гама — сіро-фіолетова з яркими акцентами, наприклад,
теракотовими кріслами. Підлога у всіх номерах тепер дерев’яна, покрита широкими
світлими паркетними дошками (ковролін залишився у коридорах). Елементи та форми
промислового дизайну гармонійно поєднуються з натуральним деревом та текстилем, у
номерах багато дзеркал, глянцевих поверхонь та світильників, які візуально значно
«розширюють» простір. Щодо функціональності: в преміум-номерах облаштована
спеціальна робоча зона і плагіни для гаджетів у ліжку, в номерах категорії напівлюкс
з'явився окремий робочий стіл і комфортна вітальня, а в люкс-номерах є простора вітальня
з диваном, круглим столом і барною стійкою. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами propertytimes.com.ua

 TOURISM & REST
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ

USAID допоможе розвивати сільський
туризм в Україні
07.10.2019

Американське агентство з розвитку USAID починає підтримку
сільського туризму в Україні – на Закарпатті і на півдні країни. Про це
повідомляє служба новин порталу agronews.ua
«Ми плануємо запускати два пілотних проекти – на Бессарабії та Закарпаття, щоб
допомагати новим бізнесам розвиватися в сфері сільського туризму», – повідомив
представник програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Анджей
Шафернакер. За словами Шафернакера, великі міста України досягли успіху в туризмі і
навіть створили власний бренд, але туристам не вистачає альтернативних активностей.
«Коли туристи приїжджають до Києва чи Львова, вони насолоджуються кафе, ресторанами,
магазинами, якимись визначними пам’ятками в центрі … Але більше їм вибирати нема з
чого. Тому USAID дійсно хоче вкластися в розвиток сільського туризму. Це хороша
альтернатива з великими очікуваннями, для якої можна розробити свій дизайн, свою
продукцію та послуги », – сказав він. Підтримка українського сільського туризму буде
здійснюватися в рамках п’ятирічної комплексної програми USAID «Конкурентоспроможна
економіка України» з бюджетом в 40 млн грн. З них 12 млн грн будуть виділятися у вигляді
грантів на проекти в сферах туризму, інформаційних технологій, харчової промисловості та
інших сферах економіки. Відзначимо, туристи з Європи витратили в Україні $181 млн, що
на 15% більше, ніж рік тому. У II кв. 2019 р. Україну відвідало 3,538 млн іноземців, що на
4,6% менше, ніж роком раніше (3,708 млн осіб). Хто їде: кількість туристів із країн ЄС зросла
на 1,5% – 1,133 млн осіб; кількість туристів із Росії – на 1,9% до 0,436 млн осіб. У 2018 році
іноземні туристи витратили в Україні 1,445 млрд доларів, що на 14,6% більше, ніж в 2017 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Мережу Multiplex очолить колишній топ-менеджер
Сушия і засновник Panna group
17.10.2019

Віталій Писаренко залишив пост генерального директора найбільшої
в Україні мережі кінотеатрів Multiplex. З 1 листопада його місце займе Роман
Романчук, повідомляє rau.ua
Про своє звільнення з посади СЕО Віталій Писаренко повідомив на своїй сторінці в
соціальній мережі Instagram. «З особистих причин я змушений покинути пост СЕО кращої
мережі кінотеатрів України. Я залишуся в компанії в якості члена Ради директорів. Хочу
сказати спасибі всій команді, я вас обожнюю. Саме ви робите нашу компанію кращою на
ринку», – написав Писаренко, не уточнивши подальших кар’єрних планів. Він очолив
компанію восени 2018 року, змінивши на посаді генерального директора Інну Янакаєву, яка
займала посаду СЕО більше чотирьох років. До цього, з грудня 2015-го, Писаренко працював
комерційним директором Multiplex. Тепер посаду СЕО мережі Multiplex займе Роман
Романчук. Свій професійний шлях Роман починав в компанії McDonald’s. Потім була
компанія Food Master, де топ-менеджер керував мережею ресторанів швидкого харчування
Смачна картопля, а пізніше – мережею кав’ярень Кофе Тайм та Віденські булочки. У 2008
році Романчук був призначений генеральним директором компанії Сушия, яка на той
момент об’єднувала дев’ять ресторанів. Завдяки активному розвитку під його
керівництвом Сушия стала найбільшою мережею ресторанів японської кухні в Україні, яка
нараховує 50 закладів у 12-ти містах країни. У 2017 році заснував компанію Panna group. В
цьому ж році був відкритий перший ресторан мережі Panna Pasticceria. Multiplex — мережа
багатозальних кінотеатрів, заснована в 2003 році, лідер українського ринку кінопрокату.
Кінотеатри мережі представлені в 16-ти містах країни: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі,
Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Харкові, Хмельницькому, Житомирі, Кривому Розі,
Маріуполі, Чернівцях, Полтаві, Луцьку та Черкасах.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в
очередной раз выставит на продажу стадион “Черноморец” в Одессе. Об
этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор.
“10 октября 2019 состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий
центрального стадиона “Черноморец”, размещаемых в Одессе по адресу ул. Маразлиевская,
1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в
количестве 40 шт”, – сообщает ФГВФЛ. Все активы находятся на балансе АО “Имэксбанк”.
Начальная цена реализации – 733,25 млн грн. Ранее эти активы неоднократно
выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и
не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ. Напомним, Фонд
гарантирования вкладов физических лиц получил стадион “Черноморец” в качестве залога
по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся “Имэксбанком” бывшего
нардепа Леонида Климова. При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания
неплатежеспособным владельцами АО “Имэксбанк” былт выведены высоколиквидные
залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по
договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые
оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Киянин із футбольних кіл виграв у «Альтісу»
308 мільйонів на Палац спорту
08.10.2019

КП «Тернопільський міський стадіон» Тернопільської міської ради 2
жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ювента Інжинірінг»
будівництво Палацу спорту в Тернополі за 308,00 млн грн.
До кінця 2021 р. по просп. Злуки, 3А збудують багатофункціональний Палац спорту, а
також влаштують інженерні мережі, проїзди, тротуари, протипожежні системи, системи
відеонагляду, контролю доступу, зв’язку, озвучування арени, зйомки та ретрансляції,
поставлять спортивне обладнання, благоустроять та озеленять територію. Робочу
документацію розроблятиме субпідрядник ТОВ «Архітектурна ліга» Сергія Вялова. За
підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, вибірково перевірені ціни будівельних
матеріалів відповідають ринку або нижчі. Так, гарячекатана арматурна сталь коштує 14 778
грн./т, тоді як на інших тендерах вона зазвичай дорожча від 19 тис грн./т. На заробітну
плату піде 21,03 млн грн., тобто 7% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще
3% – 8,76 млн грн. За підсумками активних торгів ціна угоди з переможцем виявилась на
третину нижча від очікуваної вартості закупівлі у 452,32 млн грн. ТОВ «Тернопільбуд» не
допустили до аукціону, бо воно не подало пакет необхідних документів субпідрядника,
якого хотіло залучити до розробки робочої документації. Допущеними конкурентами були
ТОВ «Альтіс-Констракшн» і ТОВ «Холдингова компанія «Енергомонтажвентиляція»,
останнє з яких не знижувало ціну на торгах. «Альтіс-Констракшн» поскаржився в АМКУ, що
«Ювента Інжинірінг» нібито не подала розрахунки до зниженої ціни. Однак замовник
пояснив, що фірма подала їх у письмовому вигляді на наступний день після аукціону,
підтвердивши це актом приймання. До того ж після аукціону неможливо відхилити його
переможця за неподані оновлені розрахунки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ГПУ відкрила кримінальну справу проти "Динамо"
за несплату податків
17.10.2019

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження
за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ".
Про це свідчать даніт Єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться, зокрема,
про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019
року. У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили,
що службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення Товариством сплати
податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності
спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії". Службовим
особам ТОВ "ФК "Динамо" Київ" інкримінують частину 3 статті 212 ( ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов'язкових платежів, - ред.) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до
десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років із конфіскацією майна. Нагадаємо, раніше керівництво "Динамо"
неодноразово звинувачували в несплаті податків в бюджет України за допомогою
офшорних схем фінансування клубу. За попередніми підрахунками, за п'ять років ФК
недоплатив у бюджет 445 млн. грн, з яких близько 183 млн. грн мало піти у пенсійний фонд
і близько 30 млн. грн - у держбюджет в якості військового збору. "Тим самим київський
клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа,
основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що
фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время". Більше того, влітку 2018 року
українські ЗМІ опублікували копію зарплатних відомостей столичного клубу. Згідно із
документом, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При
цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в
"Динамо" досягала 110 тис. доларів на місяць. На зарплатні відомості гравців "Динамо" тоді
відреагували юристи, закликавши Державну фіскальну службу перевірити столичний клуб
на предмет оптимізації податків. Однак фіскали цей факт проігнорували. Власники
"Динамо" - брати Ігор та Григорій Суркіси. Обидва є фігурантами кримінального
провадження щодо корупції в енергетиці. Г. Суркіс, сьогодні є чинним народним депутатом
України від ОПЗЖ. Зауважмо, раніше ЗМІ писали про наміри нового Генерального
прокурора України Руслана Рябошапки внести подання про зняття недоторканності з
Суркіса до ВР до 1 листопада 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua

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

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

 АЗАРТНІ ІГРИ. РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ. ІНШЕ

 ВИДАВНИЦТВА ЖУРНАЛІВ, ГАЗЕТ & КАТАЛОГІВ

Нацполіція відкрила справу за заявою компанії Коломойського
про незаконність продажу журналу Фокус в 2013 році

Парламент зареєстрував урядовий законопроект про
врегулювання сфери азартних ігор
18.10.2019

Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом Міністрів
проект закону про державне регулювання діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор, який отримав номер 2285.
Урядовий законопроект має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері
організації та проведення азартних ігор. Зокрема, Уряд пропонує встановити: обмеження
кількості ліцензій, гральних закладів та грального обладнання; вимогу щодо розміщення
гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки - для залів гральних
автоматів і класу 5 зірок - для казино); обов'язкову верифікацію гравців при прийомі
ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у «Системі онлайн-моніторингу», яка
адмініструється податковою службою; обов'язкову сертифікацію грального обладнання
для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами; посилення фінансової і
кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на
розвиток спорту, медицини та культури в Україні. Прийняття законопроекту врегулює
проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії.
Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень,
проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій
редакції депутати приймуть закон. Довідково: з 2009 року діє Закон України «Про заборону
грального бізнесу в Україні». Але результати цієї заборони призвели до того, що азартні
ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження
до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу. Окремою, але не
єдиною проблемою стало втягування в гральний бізнес неповнолітніх.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

Concert.ua подав скаргу на Karabas в
Антимонопольний комітет
09.10.2019

Квитковий оператор Concert.ua подав до Антимонопольного комітету
скаргу на Karabas через їх сайт для перевірки справжності квитків, який
перевіряє тільки квитки від Karabas.
На думку Concert.ua таким чином Karabas ведуть нечесну гру на квитковому ринку:
сайт брендований як незалежне джерело, хоча належить Karabas. Квитки, які були куплені
не через Karabas, системою розпізнаються як неофіційні. "Цей сайт пропонує перевірити, чи
офіційний у вас квиток. При цьому не уточнюється, де саме ви його купили. Зокрема, при
перевірці квитка з Concert.ua, система видає відповідь, що він не числиться як офіційний.
Очевидно, що це вводить користувача в оману", - пояснює співвласник Concert.ua Дмитро
Феліксов. Феліксов звертався в державні організації, на які Karabas посилаються на сайті
перевірки квитків, - ні в Департаменті кіберполіції, ні в Департаменті культури Києва не
підтвердили факт співпраці з сайтом. За словами засновника Karabas Максима Плахтія,
ніхто не забороняє конкурентам вести таку саму відкриту політику. "Не знаю, чим саме
інструменти захисту глядача можуть заважати конкуренту. Хіба що ускладнюють
заробляння на "схемах", - заявив Плахтій. У Karabas кажуть, що подібні заяви - звичайна
практика атаки на компанію: в АМКУ подають заяву, в якій вимагають надати величезний
перелік документів, більшість з яких - комерційна таємниця. В Антимонопольному комітеті
підтвердили, що Concert.ua подали скаргу на Karabas, так як вважають, що їх права
порушені. "Заявник повідомив, що сайт officialtickets.org.ua позиціонує оригінальними
тільки квитки, які пропонують ТОВ "КРБС". На думку заявника, це вводить покупців в
оману", - прокоментував ситуацію глава АМКУ Юрій Терентьєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

MEDIA & ЗМІ
 ТВ КАНАЛИ

11.10.2019

Нацполіція розслідує кримінальну справу за заявою кіпрської
компанії Акютел ЛТД щодо втрати нею у 2013 році 50% корпоративних прав
у ТОВ Видавництво Фокус. Про це свідчить ухвала Печерською райсуду.
Кримінальне провадження №42019000000001896 відкрито 30 серпня 2019 року за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. «З
матеріалів клопотання вбачається, що органом розслідування перевіряються обставини
законності переходу корпоративних прав у ТОВ Видавництво Фокус від компанії Акютел
ЛТД до інших осіб», - йдеться в ухвалі. Зазначається, що основними активами ТОВ
Видавництво Фокус у 2013 році були щотижневий журнал Фокус, сайт focus.ua і спецпроект
«Фокус. Красива країна». Суд надав прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво
у кримінальному провадженні, доступ до документів реєстраційної справи ТОВ
Видавництво Фокус. Нагадаємо, У червні 2013 р. UMH Group Бориса Ложкіна і компанія
Акютел ЛТД Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова продали Фокус групі Vertex United
одеських бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександа Грановського. У грудні 2016 року стало
відомо, що Vertex United продала видавничий дім Фокус Медіа співвласнику і керівнику
радіохолдингу Business Radio Group Анатолія Євтухову. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробник із Таїланду продав поліграфкомбінату «Україна»
матеріалу на 1 мільйон євро
06.10.2019

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних
паперів» 5 серпня уклало угоду з компанією «Linxens (Thailand) Co. Ltd.»
(Таїланд) про поставку матеріалу на 1,08 млн євро, або 30,63 млн грн.
В системі «Прозорро» повідомляється, що до кінця 2020 року за адресою замовника
поставлять 300 тис аркушів якогось палітурного матеріалу для виготовлення бланків
документів по €3,6 або 102,10 грн. за аркуш. Деталей про замовлення в звіті про укладення
договору не оприлюднено. Таїландська фірма «Linxens (Thailand) Co. Ltd.» входить у групу
«Linxens» зі штабом у Франції, котра є розробником, виробником і постачальником послуг
для ідентифікації, безпечних платежів, телекомунікацій, транспорту та електронного уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Группа IIG обвинила главу полиграфкомбината "Украина"
в заказе "чернухи" против компании
08.10.2019

В группе компаний "INDUSTRIAL INNOVATION GROUP" заявили, что
против них развернули заказную дискредитационную информационную
кампанию. Об этом сообщает delo.ua
Группа компаний "INDUSTRIAL INNOVATION GROUP", занимающаяся защищенной
печатью, биометрическими системами, обвинила главу Полиграфкомбината "Украина"
Максима Степанова и его заместителя, а ныне - председателя Государственной
миграционной службы Украины Максима Соколюка в заказе медиа-атаки на компанию и
выпуске заказных материалов в СМИ. "Против украинской группы компаний "INDUSTRIAL
INNOVATION GROUP" развернулась дискредитационная информационная кампания. Одним
из исполнителей выступает программа "Стоп коррупции", руководителем которой
является журналист Роман Бочкала. Именно на информационных ресурсах "Стоп
коррупции" опубликовано сфальсифицированное "расследование" об IIG. Журналисты
сфабриковали факты и выдали заведомо ложную информацию, в частности, о "русский
следе" в нашей компании. Они прибегли к циничной манипуляции, сравнивая выдуманные
события с реальными трагедиями на фронте в зоне проведения АТО", - говорится в
заявлении. В IIG назвали предполагаемых заказчиков "этого позорного материала": ими
могут быть Максим Степанов и Максим Соколюк….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
RECYCLING

Рада создала комиссию для расследования скупки
телеканалов окружением Медведчука
17.10.2019

Парламент создал Комиссию для расследования соблюдения
требований законодательства при смене владельцев информационных
телеканалов, связанных с окружением Виктора Медведчука.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №2152
проголосовали 278 народных депутатов. Целью Временной следственной комиссии указано
недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного
вещания, ограничение влияния Российской Федерацией на информационное пространство
и противодействия угрозам национальной безопасности в сфере информационного
пространства. Основными задачами Следственной комиссии должны стать: проведение
комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления
средств во время смены собственников телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK";
проведение исследования по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали
в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными
владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов; проведение исследования
относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит телеканалам
"NewsOne", "112 Украина", "ZIK"; проведения проверки сведений относительно
систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и
тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и
территориальной целостности Украины. Председателем Временной следственной
комиссии избрана народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"),
заместителем председателя Временной следственной комиссии – Александра Устинова
("Голос"). Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предусмотрено
заслушать не позднее шести месяцев со дня ее создания. При этом по итогам своей работы
комиссия должна предоставить предложения относительно законодательного
урегулирования вопроса запрета монополизации информационного пространства
Украины, а в случае установления достаточных оснований, инициировать вопрос о
привлечении виновных лиц к ответственности. Как сообщалось, в июне 2019 года
новосозданный медиахолдинг "Новости" сообщил, что Тарас Козак стал новым и
единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ"
и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего
времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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На українських сміттєзвалищах накопичилось
13 млрд тонн відходів
08.10.2019

Україна в ТОП-10 країн з найбільшим обсягом сміття на одного
жителя - з показником 10,6 тон. Чи можна, перетворивши усі ці відходи у
«багатство», так само гучно увійти до списку ТОП-10 найбагатших країн ?
З 1986 року кожен перший понеділок жовтня відзначають Всесвітній день Habitat,
що присвячений умовам проживання в населених пунктах. Цьогорічна тема – «Передові
технології як інноваційний інструмент для перетворення відходів у багатство». За даними
дослідження агентства 24/7 Wall Street, за підсумками 2018 року Україна входить в десятку
країн з найбільшим обсягом сміття на одного жителя - з показником 10,6 т. «Чи можна,
перетворивши усі ці відходи у «багатство», так само гучно увійти до списку ТОП-10
найбагатших країн світу? Користуючись відкритими даними Держкомстату та Міністерства
екології та природних ресурсів України (до об’єднання та перейменування) ми
проаналізували обсяги відходів в Україні та джерела їх формування. Так, з 2014 по 2016 рік
обсяг формування відходів щорічно знижувався, в 2017 році різко виріз, а минулого року
знову почав спадати. В розрізі видів економічної діяльності найбільшу частку в утворенні
відходів займає добувна промисловість, найменшу, як не дивно, будівельна галузь. В той же
час витрати на утилізацію і переробку відходів щорічно зростають», – коментує Олександра
Глуздовська, Head of Data Science девелоперської компанії DC Evolution. З року в рік в
загальному обсязі витрат на охорону навколишнього середовища частка витрат на
поводження з відходами практично не змінюється і максимальною була у 2017 році, коли
утворення відходів досягло максимальних показників. «Станом на 2018 рік в Україні
накопичилося майже 13 млрд тон сміття – і це лише за офіційними даними. У 2016 році
Міністерство екології та природних ресурсів України відкрило онлайн-мапу для подання
заявок на ліквідацію звалищ. За цей час було подано понад 6500 заявок, і хоча динаміка їх
виконання з року в рік стабільна, не виконаними та в роботі залишаються понад 70%.
Проблема поводження з відходами надзвичайно болюча для України. Про Львівську
сміттєву кризу не чув хіба що той, хто живе без телевізора та смартфона. І почесне місце у
ТОП-10 країн, що виробляють найбільше сміття, говорить саме за себе. На жаль, нам ще
дуже далеко до країн, які переробкою сміття вирішують не тільки екологічну проблему, але
і заробляють на цьому гроші», – додає Олександра Глуздовська….
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами budport.com.ua
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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Мир на Донбассе: Что даст украинской экономике
возвращение ОРДЛО

Президент Американской торговой палаты заявил о давлении украинской
власти на крупный международный бизнес
07.10.2019

Президент American Chamber of Commerce Андрей Гундер заявляет о
давлении
правоохранительных
органов
и
АМКУ
на
крупные
международные компании, такие как Philip Morris International, Jabil Circuit,
Shell, Unilever и McDonald’s.
“В 2018 году Украина подписала первое в истории в налоговом законодательстве
мировое соглашение с компанией “Филип Моррис”. Вместо того чтобы бороться в судах,
инвестор и государство подписали мировое соглашение. Мы думали, что это будет
прецедент на будущее, но, к сожалению, мы сейчас видим повышенное внимание со
стороны правоохранительных органов к этому соглашению. Мы надеемся, что вы, премьерминистр, сможете обеспечить исполнение данного соглашения, которое было подписано в
соответствии с международным и украинским законодательством”, - сказал он на встрече
премьер-министра Украины с бизнес-сообществом в Киеве. В подтверждение этой позиции
Гундер приводит среди прочего тот факт, что против американской компании Jabil Circuit,
которая производит кофемашины Nespresso в Ужгороде, было открыто криминальное
производство - из-за безосновательных, по его мнению, обвинений в подделке документов
и завладении бюджетными средствами, которое “разрушает репутацию этой компании,
препятствует расширению производства в Украине”. “За год не было найдено ни одного
доказательства причастности должностных лиц компании к указанным обвинениям, а
Нацполиция не закрыла дело”, - заметил президент AmCham. Гундер указал также, что одну
из крупнейших нефтяных компаний Shell обвиняют в антиконкурентных действиях. “В
Украине доля Shell незначительная, но ее сейчас безосновательно обвиняют в
согласованных антиконкурентных действиях с наложением непропорционально большого
штрафа. И поэтому, господин премьер-министр, пока не прекратится давление на такие
мировые компании, как Shell, привлечь инвестиции будет очень сложно”, - указал он.
Президент AmCham обратил внимание на то, что англо-голландский концерн Unilever, у
которого есть фабрика по производству чая в Гостомеле (Киевской обл.), страдает от
мошеннических действий со стороны своего контрагента, который пытается взыскать
EUR1,5 млн на основании договора, имеющего признаки подделки. “Уже более года
компания пытается защитить свои интересы в судебном порядке и в рамках уголовного
производства, которое не продвигается, поэтому есть большие сомнения относительно
добросовестности и беспристрастности правоохранительных органов и экспертного
учреждения, которому поручено провести экспертизу”, - заметил он. Рассказывая о
давлении на бизнес, Гундер напомнил также о ситуации с McDonald’s по открытию
ресторана в аэропорту “Борисполь”. “Компания McDonald’s в течение многих лет не может
открыть ресторан в аэропорту “Борисполь”. “Борисполь” - ворота Украины. И я надеюсь, что
вместе с вами в следующие несколько месяцев мы сможет открыть ресторан McDonald’s”, сказал президент AmCham. В свою очередь, премьер-министр А.Гончарук сообщил, что
правительство намеренно работать над усовершенствованием процедуры досудебного
урегулирования
споров.
“Будем
усовершенствовать
процедуру
досудебного
урегулирования, будем открывать информацию о решениях, которые принимаются, чтобы
все было публично, чтобы не было схематоза. Основной путь уменьшения количества
судебных споров - убрать основания для того, чтобы бизнесу нужно было жаловаться.
Нужно сделать налоговую более прогнозируемой и открытой. Если есть идеи, давайте
консультироваться”, - сказал Гончарук.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ЕБА обеспокоена нарушениями при рассмотрении
законопроектов по энергетике
17.10.2019

При
рассмотрении
важных
для
энергетической
отрасли
законопроектов комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКУ под
руководством Андрея Геруса допустил ряд серьезных нарушений, что
вызывает обеспокоенность бизнеса.
"Вчера, 16 октября, состоялось заседание профильного комитета ВРУ по вопросам
энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Так, во время заседания был осуществлен ряд
серьезных нарушений при рассмотрении важных для отрасли законопроектов", - говорится
в заявлении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). В частности, отмечается, что в повестку
дня комитета был включен ряд законопроектов, которые фактически не были
зарегистрированы в Верховной раде по состоянию на дату предыдущую до заседания
комитета, а часть из них еще находились на рассмотрении председателя ВР, согласно
регламенту, и еще не были направлены в комитет. Кроме того, законопроекты были
вынесены на рассмотрение до окончания сроков подачи альтернативных законопроектов и
без обязательных заключений других комитетов ВР. Вследствие этого депутаты и
представители бизнеса не имели возможности ознакомиться с законопроектами и внести
свои предложения и замечания. "Бизнес-сообщество выражает свое глубокое беспокойство
существенными нарушениями в части ознакомления народных депутатов и
представителей бизнеса с законодательными инициативами, а также отсутствием
возможности предоставить замечания и предложения к законодательным инициативам,
при этом, что раньше был задекларирован курс на открытость и прозрачность процедур", отмечается в заявлении ЕБА. Ассоциация призвала председателя ВР и председателя
комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не допускать подобных
нарушений и обеспечить надлежащее участие представителей бизнес-сообщества в
обсуждении законодательных инициатив. Напомним, на заседании комитета ВР по
вопросам энергетики и ЖКУ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О
внесении изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2236-2). По
мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондаря,
законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к
ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению
энергозависимости от России.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Вооруженный конфликт, вспыхнувший в Донецкой и Луганской
областях в результате "русской весны", привел к серьезным структурным
изменениям в национальной экономике.

Неблагоприятно он повлиял и на количественные показатели, вызвав падение
валового внутреннего продукта, девальвацию национальной валюты и инфляцию. Теперь,
когда подписание "формулы Штайнмайера" представляется сторонами как еще один шаг,
приближающий реинтеграцию региона в Украину, можно задаться вопросом – что дает это
возвращение национальной экономике. В этой статье рассмотрим исключительно плюсы.
Про минусы, а они будут, поговорим отдельно.
Уголь – стране, дешевая электроэнергия – населению? Уголепром – это первое, с
чем у многих ассоциируется Донбасс в экономическом плане. Потеря расположенных на
неподконтрольной части региона 55 шахт из имевшихся на то время 150 больно аукнулась
по стране и рядовым потребителям: уже осенью 2014 Украину накрыла волна отключений
электроэнергии, о чем многие уже успели позабыть за предшествовавшие годы. В
случившемся не было ничего удивительного, ведь шахты, оказавшиеся подконтрольны
самопровозглашенным "народным республикам", добывали как раз энергетический угольантрацит, используемый для производства тепло- и электроэнергии. Выход был найден в
импорте угля из заграницы – пионером тогда стал уголь из ЮАР, чья покупка едва не стала
предметом резонансного уголовного дела. Спустя 5 лет ситуация в отечественной угольной
промышленности как будто наладилась – из 83,5 млн тонн угля, добытого в 2013 году,
угледобыча в Украине по итогам 2018 года упала до 33,286 млн тонн. Нехватку же угля
компенсируют за счет импорта, по итогам 2018 года составившего 21,387 млн тонн, из
которого антрацит для производства тепло- и электроэнергии составляет порядка 3,9 млн
тонн. Оборотной стороной импорта стал рост тарифов на электроэнергию с 0,28 грн за 1
кВт/ч в мае 2014 года до 0,90 грн за 1 кВт/ч, действующий сегодня. Вкупе со снижением
льготного объема потребления с прежних 150 кВт/ч в месяц до нынешних 100 кВт/ч рост
тарифа составил порядка 414%. Словом, возврат в Украину угледобывающих предприятий
региона предоставляет альтернативу импорту, что гипотетически возможно даже
приведет к снижению тарифов на электроэнергию для населения. Впрочем, опрошенные
112.uа эксперты отнеслись к этому весьма осторожно. ...
Запуск производства – плюс 10% к ВВП за 2 года. За 5 лет представления о роли
экономики Донбасса в Украине менялись не раз – от "откровений" тогдашнего премьерминистра Украины Арсения Яценюка о "глубокой дотационности" региона до его же слов о
сосредоточении там 20% украинской экономики. Со вторым в целом согласны и эксперты,
в большинстве своем заявившие о несомненном приросте национальной экономики в
случае реинтеграции в Украину неподконтрольной территории. Так, по словам Дмитрия
Марунича, возврат металлургических предприятий неподконтрольной части Донбасса, их
работа в полном объеме, вернет стране несколько миллионов тонн металлопродукции в
год, востребованной на внешних рынках – сталь, прокат, трубы и пр. Наиболее выгодным в
этом смысле станет возврат крупнейших металлургических предприятий – Алчевского
металлургического комбината и Енакиевского металлургического завода. Также к этому
стоит добавить мощное химическое производство в лице горловского концерна "Стирол", с
началом вооруженных действий прекратившего деятельность, но неповрежденного, чей
запуск можно провести относительно безболезненно. Правда, все это, как и в случае с
шахтами, по мнению эксперта, требует разработанного механизма возврата активов их
украинским владельцам. Очевидный рост ВВП в результате восстановления работы
предприятий Донбасса прогнозирует и экономический эксперт Института будущего
Даниил Монин. "Конечно, это потребует значительных расходов, но, думаю, в случае
реальной пользы для себя в этом примут участие отечественный и иностранный
капиталы", - считает эксперт. По мнению экономического эксперта Алексея Куща, запуск
работы промышленных предприятий неподконтрольной части Донбасса может стать
толчком к росту национального ВВП, добавив за 2 года после начала реальной
экономической реинтеграции к валовому внутреннему продукту Украины до 10%.
"Созданный еще в советское время как единый производственный комплекс с
Приднепровьем, портами юга и электростанциями, Донбасс является частью важной
технологической цепочки уголь-кокс-металл и уголь-электроэнергия-металл. 2014 год
разорвал первое звено этих цепочек – уголь, что не могло не отразиться на работе всей
цепи. Разумеется, это привело к ущербу для работы других звеньев, возврат же первого
элемента сети может послужить толчком к росту ВВП всей страны", - говорит о важности
Донбасса для национальной экономики эксперт. Особенно ценным, по мнению Алексея
Куща, может стать возврат и запуск работы Алчевского "промышленного острова",
включающего в себя один из крупнейших и модернизированных меткомбинатов Украины –
Алчевский, способного приносить до $1,3 млрд дохода, и одноименного коксохимзавода,
также одного из крупнейших в Украине. Наконец, эксперт советует не забывать о
потребительском рынке, представленным в регионе, а это еще 3-4 млн жителей, которые
могут выступить покупателями продукции национальной экономики и стимулировать ее
развитие и рост ВВП. С началом конфликта этот рынок в основном заняла российская
продукция. Александр Охрименко же сомневается в позитивной роли, которую может
сыграть реинтеграция экономики Донбасса в Украину, акцентируя внимание на том, что
работа промышленных предприятий на неподконтрольной территории во многом
подорвана. Действительно, согласно данным "властей ДНР", в 2018 году основные отрасли
промышленности "республики" произвели продукции на 120 млрд руб., или 45 млрд грн, из
которых 42 млрд грн пришлись на металлургию. При этом один Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича в 2017 г. произвел продукции на 57 млрд грн. ...
Читать полностью >>>
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АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

ІНТЕРВ’Ю

Розмови про глобальну рецесію передчасні — інтерв'ю
з головою Citibank в Україні

Українські компанії поліпшили очікування
щодо економічного зростання
17.10.2019

Українські компанії поліпшили очікування щодо економічного
зростання в Україні та прогнозують суттєво нижчу інфляцію, ніж очікували
у II кв. 2019 р. Про це свідчать результати опитування НБУ.
Рівень ділової активності підприємств залишається високим: індекс ділових
очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у попередньому кварталі –
117,8%). Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної
діяльності. На думку підприємців, зростання економічної активності зберігається завдяки
поліпшенню очікувань щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, а
також високим оцінкам загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва та
фінансово-економічного стану підприємств. Поліпшення інфляційних очікувань
спостерігається третій квартал поспіль. Загалом бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців
вже на рівні 6,9% (у II кварталі – 7,7%, у I кварталі – 9%). Суттєво зросла частка
респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін через рік не перевищить 7,5%.
Таких підприємців – 54,5% (у II кварталі – 45,5%). Як і раніше, найвагомішим фактором
впливу на інфляцію підприємці називають збільшення витрат на виробництво. Тривале
збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, зокрема, завдяки припливу
іноземного капіталу в гривневі облігації уряду та стійкому збільшенню врожайності в
агросекторі, зумовлює також подальше поліпшення девальваційних очікувань. Так
упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,96 грн/$. У попередньому
кварталі цей показник становив 28,82 грн/$. Майже третина компаній – 32,3% – очікує, що
курс не перевищить 27,00 грн/$. Позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів
виробництва в Україні в наступні 12 місяців продовжують поліпшуватися. Вже 39,5%
компаній очікують вищі темпи їх зростання (у попередньому кварталі – 38,2%) і лише 9,1%
підприємців очікують зниження обсягів виробництва. Загалом зростання очікують
підприємства всіх основних видів економічної діяльності, а найоптимістичніше
налаштовані підприємства транспорту. Більше третини компаній – 38,6% – очікує
поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців, лише
11,5% – погіршення. Оптимістично налаштовані підприємства всіх видів економічної
діяльності, крім секторів енерго- та водопостачання. 28,3% компаній прогнозують
зростання обсягів продажу впродовж наступних 12 місяців. Лише 8,3% очікують їх
зниження. Найвищі оцінки такого прогнозування у підприємств переробної промисловості.
28,9% компаній прогнозують зростання обсягу інвестицій в обладнання. 11,1%
підприємств очікують їх скорочення. Найвищі очікування щодо зростання інвестицій на
машини, обладнання та інвентар у підприємств транспорту і звʼязку. Кожна шоста компанія
(16,7%) прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме, а 14,5%
компаній очікують скорочення персоналу. Найоптимістичніше налаштовані підприємства
будівництва, торгівлі, транспорту і зв’язку. Переважна більшість компаній (64,1%) планує
підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Водночас
зберігається тенденція до зменшення кількості таких компаній, зважаючи на суттєве
зростання реальних зарплат в Україні упродовж останніх декількох років. Натомість лише
2,1% компаній планує скоротити заробітну плату. Найвищі очікування у підприємств
переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та
Волинської областей. Частка компаній, що планує залучати кредити упродовж наступних 12
місяців, зросла до 43,4% (з 41,5% квартал тому). Як і раніше, найбільше таких підприємств у
переробній промисловості, а в регіональному розрізі – у Тернопільській області. Частка
компаній, готових залучати кошти в іноземній валюті, дещо зросла, проте три чверті
компаній – 75,5% – надають перевагу позикам у національній валюті. Одночасно продовжує
збільшуватися частка респондентів, яка збирається залучати кошти за кордоном, – 10.9% (у
попередньому кварталі – 10.4%). Основним фактором, що за оцінками бізнесу обмежує
спроможність нарощувати виробництво, залишаються занадто високі ціни на сировину та
матеріали, а також енергоносії.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами mind.ua
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Глава Citibank в Україні розповів НВ Бізнес про те, чи близька
світова фінансова криза, як інвестори реагують на конфлікт з
ПриватБанком і який курс гривні прогнозує банк до кінця року.

О. МАКВОРТЕР

Citibank в Україні є найбільшим представником зарубіжних інвесторів. Практично
весь багатомільярдний обсяг іноземних інвестицій в облігації внутрішньої держпозики
(ОВДП) заходить через Citibank. У цьому році завдяки притоку грошей нерезидентів в ОВДП
українська гривня увійшла в сімло найбільш зміцнюваних нацвалют щодо долара США.
Голова правління Citibank в Україні Олександр МакВортер в інтерв'ю НВ Бізнес розповів про
те, чи близька нова світова криза, які очікування іноземних інвесторів від нової влади, що
дав прихід Clearstream в країну, який обсяг інвестицій банк завів в Україну і про реакцію на
ситуацію з ПриватБанком і екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою.
— Експерти говорять про те, що ми наближаємося до закінчення економічного циклу,
а це говорить про прийдешню фінансову кризу. Чи аналізували ви дані на цю тему і коли, на
вашу думку, економічний цикл закінчиться?
— Citi, глобальний банк і один з найбільших фінансових інститутів у світі,
безумовно, уважно стежить за ситуацією в глобальній економіці. Так, спостерігається спад у
економічних настроях і зниження темпів зростання світової економіки. Але наші прогнози
щодо глобального зростання в 2019 і в 2020 роках ми знизили тільки до 2,7% і вважаємо
розмови про рецесію передчасними, тому що бачимо можливості для зростання. Звичайно,
певні ризики є, але це ще не рецесія. Важливо розуміти, що стан ринків і економіки може
змінюватися, але для нас вкрай важливо знаходити можливості по всьому спектру
фінансових рішень, можливих в різних станах і ситуаціях в світі.
— А які сигнали, на ваш погляд, передуватимуть кризі?
— Кожен цикл не схожий на попередній. Складно сказати, що може спровокувати
наступну кризу. Інвертованість кривої прибутковості, яку вважали провісником кризи, не
виправдовує себе в поточному економічному циклі. Звичайно, пильна увага в усьому світі
прикута до торговельних воєн, де основними учасниками є США і КНР. У разі ескалації
можуть виникнути передумови для матеріалізації ризиків. Швидке уповільнення зростання
КНР так чи інакше позначиться в негативному ключі не тільки на всіх ринках, що розвиваються, але й на глобальній економіці. Але знову-таки, відштовхуючись навіть від цього,
рецесії поки що немає, як немає і тих провісників кризи, які були в 2007-2008 і 1997-1998рр.
— А як, на ваш погляд, наступна економічна криза відіб'ється на Єврозоні і, зокрема,
на Україні?
— Все залежить від причин, що викликали кризу. Якщо виною тому стане торговий
конфлікт, то, найімовірніше, ситуацію, що змінилася, відчують на собі країни з
експортоорієнтованою економікою. До них, власне, і відносяться найбільші торгові
партнери України. Хоча, вважаю, що в будь-якому випадку непогано себе почуватиме
сільськогосподарський сектор, тому що людям потрібно харчуватися. Традиційно від кризи
страждають циклічні сектори, наприклад, металургійний. А в цілому криза завжди
приносить можливості. Взяти хоча б сектор IT, де інвестиції завжди йдуть в продуктивність.
Якщо настане криза, компанії ще більше почнуть інвестувати саме в продуктивність для
того, щоб спробувати скоротити свої витрати і створити можливості для зростання. Завжди
є хтось, хто почувається краще, хтось — гірше. Все залежить від природи кризи.
— Як Україна може підготуватися до потенційної кризи? Можливо, у вас є якась
порада для уряду?
— З нашого досвіду спілкування з інвесторами, ми бачимо, як для них важливі
макроекономічна стабільність і продовження взаємодії з МВФ, міжнародними фінансовими
інститутами, Світовим банком тощо. Вони хочуть бачити продовження реформ і інтеграції в
західний економічний світ. Банківський сектор зробив величезний крок вперед, і, я думаю,
у інвесторів зараз набагато більше впевненості в завтрашньому дні. Україна зробила безліч
дій у відповідь на кризу 2014?2015 років. Це таргетування валютного курсу, перехід до
інфляційного таргетування, лібералізація міжнародної торгівлі і руху капіталів. Це і
ефективне вирішення завдань у банківській сфері, і запуск інших важливих реформ.
Жорстка монетарна політика вже дала свої плоди у вигляді зниження девальваційного
тиску на курс гривні. Паралельно з цим ми бачимо, що влада хоче нарощувати зовнішній
борг у гривні, а не в доларах. Якщо говорити в цілому про підготовку до потенційної кризи,
я думаю, що це, перш за все, проведення реформ і розкриття економічного потенціалу
України. Видно, що іноземні інвестори позитивно оцінюють всі зусилля країни в цьому
напрямі, і їм подобається те економічне зростання в країні, яке вони спостерігають.
— Що входить у ваш інвестиційний портфель в Україні?
— Citi в Україні представлений корпоративним і інвестиційно-банківським бізнесом,
у нас немає тут роздрібного бізнесу. У нас більше 400 клієнтів, серед яких і українські
підрозділи найбільших міжнародних компаній, і найбільші українські компанії, і деякі
компанії державного сектора. Ми надаємо повний спектр послуг, очікуваний
корпоративними клієнтами та клієнтами держсектора від великого Світового банку, який
працює в країні вже понад 20 років: це послуги з управління грошовими коштами і
ліквідністю, документарні і казначейські послуги, фінансування торговельних операцій,
корпоративне кредитування, торгівля іноземною валютою, послуги, пов’язані з
обслуговуванням операцій з цінними паперами. Якщо говорити про останній, то одна з
найбільш значущих для нас подій сталася в травні, коли міжнародний центральний
депозитарій цінних паперів Clearstream підключив український ринок до своєї мережі і зміг
безпосередньо пропонувати інвесторам держоблігації України. Citi в цьому випадку
виступає як оператор рахунку в цінних паперах Clearstream, який відкритий в депозитарії
НБУ, і банку, що обслуговує кореспондентський рахунок Clearstream за операціями з
грошовими коштами. Для нас велика честь брати участь в залученні міжнародної
інвестиційної спільноти в країну. Адже, по суті, можливість проводити розрахунки за всіма
держоблігаціями, деномінованими у гривні, через міжнародну систему Clearstream, означає
наближення до міжнародних стандартів з одночасним скороченням витрат для інвесторів.
Доречно говорити про те, що все це вже підвищило попит на українські держоблігації,
збільшило ліквідність на ринку, знизило вартість запозичень і зовсім точно збільшило
привабливість держоблігацій на міжнародному ринку.
Читати інтерв'ю повністю >>>
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План BEPS в Україні: деофшоризація
чи великий обман
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Мечта о $50 млрд. Чем Гончаруку придется
привлекать инвесторов

08.10.2019
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Премьер-министр обещает за пять лет привлечь в экономику
Украины $50 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Мы вместе с
экспертами попытались понять - как?
Правительство разрабатывает амбициозный план, согласно которому
экономика Украины за ближайшую пятилетку вырастет сразу на 40%. Об этом во время
брифинга 30 сентября сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, для
этого потребуются "не космические" $50 млрд инвестиций (притом что за последние два
года ПИИ в Украину составили соответственно 2,5 и $2,9 млрд ). Премьер считает, что
необходимо также создать как минимум один миллион рабочих мест. "Это не означает, что
государство будет за свой счет строить заводы в каждой области, но это значит, что надо
создавать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать собственное дело, а
иностранным инвесторам было интересно размещать здесь свое производство, подчеркнул Гончарук. - Нам нужно создать много рабочих мест для того, чтобы людям
было куда возвращаться, нам нужно, чтобы украинцы возвращались в Украину и работали
здесь". Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом 4 октября. Однако
вопросы, конечно, возникают. С миллионом рабочих мест еще более-менее понятно:
Кабмин планирует вернуть на родину значительную часть заробитчан. С инвестициями
сложнее, особенно если учесть, что речь идет о прямых вложениях, а не спекулятивных. Где
их взять воюющей стране с весьма неустойчивой системой защиты прав собственности и
уровнем коррупции, вошедшим в фольклор? Как такое возможно, что инвестиции в
годовом исчислении увеличатся в четыре раза? За счет чего правительство предлагает их
привлекать? Под какие проекты инвесторов можно заманить в нашу страну?
Версии экспертов. "Любое правительство сразу после прихода к власти выдает
программу деятельности с весьма радужными и оптимистичными перспективами, редко
кто обещает "пот и слезы". И правительство Гончарука тут не является исключением, сказал в комментарии "ДС" старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иоссуб. - На
самом деле привлечение иностранных инвестиций в экономику Украины можно
существенно, в разы нарастить. И понятны механизмы для этого. В первую очередь речь
идет о рынке земли и большой приватизации, которая обязательно войдет в новую
программу с МВФ. Но удастся ли при этом достичь круглой и красивой цифры в $50 млрд,
вопрос открытый". Другие эксперты соглашаются с тем, что обещание озвучено хорошее,
но оно трудно реализуемо в нынешней экономической парадигме правительства. "Украина
привлекала по $10 млрд ПИИ во времена Ющенко. После мирового финансового кризиса,
естественно, инвестиции пошли на спад. Во времена Януковича решили применить модель
так называемых национальных проектов. И планировали тогда поднять уровень
иностранных инвестиций тоже до $10 млрд, - сказал в комментарии "ДС" финансовый
аналитик Алексей Кущ. - Идеальная триада для нашей экономики (через какое-то время
после структурных реформ): когда мы привлекаем $10 млрд ПИИ в год, примерно $10 млрд
приносит позитивное сальдо торгового баланса товарами и услугами и $10 млрд в виде
дополнительных кредитов, которые берет корпоративный сектор для своего развития,
и/или трансферов из-за рубежа в виде прибыли от трудовой миграции. Такая триада могла
бы стать очень мощным источником структурных реформ". Но для этого нужны
определенные стимулы. А международная статистика движения глобальных инвестиций
показывает, что последние несколько лет они в мире сокращаются. "Если мы говорим о
реальных инвестициях, тут нужна стратегия, которая будет заключаться в том, что
современному инвестору нужны прежде всего точки роста и точки входа в экономику. То
есть инвестора сейчас особо не интересует прибыль, его интересует капитализация
активов, - считает Кущ. - То есть инвестору нужно заходить на растущие рынки, которые
избавляют его от необходимости получать огромное количество административных
разрешений, лицензий и прочего". Но ничего этого в программе Кабмина нет. По мнению
финансового аналитика, $50 млрд - это реально, учитывая потенциал Украины, но
нереально, учитывая план правительства. "Это очень-очень амбициозные планы.
Наилучшие ПИИ у нас были в 2008-2009 гг. Это было как раз $10 млрд в год. Перед
кризисом в Украину шли все иностранные банки, покупали украинские банки, страховые
компании. В основном это были самые большие мировые финансовые структуры.
Повторить это, да еще ежегодно, очень сложно, - сказал в комментарии "ДС" основатель
инвестгруппы "Универ" Тарас Козак. - Наш финансовый сектор сейчас вообще никого не
интересует - он стагнирует, с промышленностью тоже все непонятно. Поэтому это задание слишком амбициозное. Чтобы его исполнить, необходимо сделать невероятные вещи
нашему правительству, парламенту, президенту". Эксперт не видит, чтобы заявленный
показатель в $50 млрд был подкреплен какими-либо расчетами. "Такие инвесторы есть.
Построить, условно говоря, современный завод электромобилей. Вот, пожалуйста, уже
миллиард, а то и два, - говорит Тарас Козак. - И таких инвесторов в мире сотни. Но что
Украина должна сделать, чтобы привлечь этих инвесторов? То есть мы знаем теоретически.
И верховенство права, и защита собственности, и реформа судебной системы, и
приватизация, и дерегуляция. Эти и множество других умных слов мы повторяем каждый
год. Но мы знаем, насколько это все сложно у нас идет".
Помогут земля и облигации? Открытие рынка земли неслучайно упоминалось как
важнейшая предпосылка к тому, что Алексей Гончарук сможет выполнить свой
амбициозный план по привлечению инвестиций в Украину. По оценкам разных экспертов,
эта реформа может дать Украине дополнительно $30-40 млрд за те же пять лет. Есть,
впрочем, и другие проекты. В июне этого года представители Международной финансовой
корпорации (IFC, входит в группу Всемирного банка) заявили, что запуск рынка "зеленых"
облигаций позволит Украине до 2030 г. привлечь $73 млрд. Выпускать такие ценные
бумаги должно Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению
Украины. "Запуск рынка "зеленых" облигаций позволит привлечь капитал в различные
сферы энергоэффективности Украины. Привлечение инвестиций необходимо для
выполнения целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года", - подчеркнул
замглавы управления реформирования сферы энергоэффективности и энергосбережения
агентства Госэнергоэффективности Андрей Фролов. По его словам, "зеленые" облигации
смогут выпускать корпорации, международные банки, государство или муниципалитеты.
Взгляд со стороны інвестора. Проблему привлечения иностранных инвестиций в
любом случае не получится решить, если слушать только самих себя, не учитывать мнение
самих инвесторов. "Американский бизнес настроен очень оптимистично, особенно те, кто
уже работает в Украине определенное время. То, что они видят в Украине - это полная
смена правительства, приход нового поколения и сложные решения, которые надо
реализовать», - говорит президент Американо-Украинского Делового Совета Морган
Уильямс. По его словам, иностранные инвесторы положительно смотрят на тот факт, что
президентская партия контролирует большинство в Верховной Раде. Они надеются, что в
Украине все же будут приняты важные законы, которые "застряли" в предыдущем
парламенте, но все надо сделать правильно. Уильямс конкретизировал: иностранные
инвесторы прежде всего ожидают принятия в Украине законодательства, которое откроет
и будет регулировать рынок земли. "Это нужно сделать правильно. Мы понимаем, что это
сложно, ведь нужно защитить интересы малых землевладельцев, но рынок земли - это
номер один для Украины", - подчеркнул президент USUBC. Другие направления, по
которым западный бизнес имеет положительные ожидания, касается возможностей
приватизации энергетических систем и инфраструктуры украинской железной дороги.
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Одним з основних пріоритетів Міністерства фінансів України є
забезпечення справедливості та рівності податкової системи її адаптацію до
норм та правил Європейського Союзу.
З цією метою Міністерство фінансів активно запроваджує кращі світові практики
боротьби з розмиванням оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під
оподаткування (BEPS), а також веде постійну роботу щодо вдосконалення умов конвенцій
про уникнення подвійного оподаткування. В контексті заходів забезпечення
транспарентності та сприянню бізнесу, нещодавно Урядом представлено Програму в якій
йдеться про заходи інтенсивної цифрової трансформації суспільства, а також формування
та реалізацію державної політики у сфері діджиталізації, цифрової економіки, цифрових
інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного
суспільства. Окрім зручностей, технології дозволяють посилити антикорупційні заходи. Та
з розвитком технологій багато практик втрачають свою чинність, зокрема, як стверджують
дослідження, в умовах розвитку цифрової економіки BEPS перестає бути дієвим.
Урядові ініціативи деофшоризації. У Міністерстві фінансів України зазначають, що
внаслідок існування прогалин та неузгодженості у національному та міжнародному
податковому законодавстві міжнародні компанії зменшують або уникають зобов’язань зі
сплати податку на прибуток. Таким чином країни втрачають надходження у бюджет. За два
роки країни-члени ОЕСР та «Велика двадцятка» розробили План дій BEPS та Програму
розширеного співробітництва для встановлення так званих правил гри, за якими країни
мають формувати стратегії податкового планування. Україна приєдналася до Програми
розширеного співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) та взяла на себе зобов’язання імплементувати так званий Мінімальний
стандарт Плану дій BEPS – обов’язкові чотири заходи із п’ятнадцяти запропонованих.
Фірми та компанії, які раніше могли уникнути оподаткування, не зможуть цього зробити, і
державний бюджет не втратить надходження. Такий механізм BEPS є вкрай важливим для
економік, що розвиваються, оскільки вони особливо залежать від податку на прибуток
підприємств, зазначають в Уряді. Нагадаємо, Україна ратифікувала на початку 2019 року
MLI-конвенцію, підписану після тривалої підготовки. Відтак, Україна стала на шлях
виконання зобов’язань Base erosion and profit shifting (BEPS) – протидії розмивання бази
оподаткування. Оприлюднений проєкт Закону спрямований на втілення в Україні восьми
найбільш критичних для нашої країни кроків відповідно до затвердженої дорожньої карти.
Поява CRS та BAPS. Майже десятиліття потому існувала невелика кількість
політичних механізмів, які здатні перешкоджати розвитку офшорних юрисдикцій –
«податкових гаваней». Але після кризи 2008 року державні органи були змушені покривати
значні дефіцити бюджету та заспокоювати виборців, обурених фінансуванням коштом
платників податків програм екстреного порятунку банків, що лише посилювали наявну
нерівність, та здатність транснаціональних корпорацій й заможних людей ухилятися від
сплати податків. У зв’язку з цим Організація економічного співробітництва і розвитку
(ОЕСР) – група багатих країн, яка є головною організацією, яка встановлює міжнародні
стандарти оподаткування, — запустила два великих проєкти. Одним з них є Єдиний
стандарт фінансової звітності (CRS) – режим автоматичного обміну фінансовою
інформацією між країнами, що допомагає податковим органам відстежувати кошти в
офшорах своїх платників податків. Але CRS містить безліч лазівок. Наприклад, він дозволяє
людям з «правильним» паспортом претендувати на резидентну приналежність до
податкового притулку, а не до країни, в якій вони мешкають. США являє собою ще більшу
географічну лазівку: відповідно до Закону про податкову відповідність іноземних рахунків
вони збирають інформацію від інших країн про своїх власних платників податків, але
надають мало інформації натомість, тому нерезиденти можуть тримати в країні активи в
умовах високої секретності, що робить США одним з основних податкових притулків. Але
все ж CRS приніс деякі плоди. За оцінками ОЕСР у липні 2019 року, 90 країн надали
інформацію про 47 мільйонів рахунків вартістю 4,9 трильйона євро; банківські депозити в
податкових притулках скоротилися на 20-25 відсотків; а добровільне розкриття інформації
напередодні впровадження стандарту принесло 95 мільярдів євро додаткових податкових
доходів для держав — членів ОЕСР та Групи 20-ти, які включають основні країни з ринками,
що розвиваються. Іншою великою ініціативою став проєкт «Розмивання податкової бази та
виведення прибутку з-під оподаткування» (BEPS), націлений на транснаціональні
корпорації. Це була спроба ОЕСР «привести оподаткування у відповідність з економічною
сутністю», не порушуючи давно сформований міжнародний консенсус, який підтримує
принцип незалежності сторін під впливом, що ухиляються від податків транснаціональних
корпорацій і їх союзників.
BAPS та його актуальність в умовах цифрової економіки. Хоча BEPS дійсно
підвищив прозорість транснаціональних корпорацій, в кінцевому підсумку ОЕСР визнала
проєкт досить неуспішним, особливо для цифрової економіки. США також із запізненням
визнали, що для країни з високим рівнем споживання доцільно передавати права
оподаткування на місця, де здійснюється збут. ОЕСР почав розглядати формули, засновані
виключно на збуті, але деякі країни з нижчими доходами воліють застосовувати формулу,
яка включає працівників і матеріальні активи, що забезпечить їм більше прав
оподаткування. Цей відхід від пануючого принципу незалежності сторін є крок в сторону
задоволення вимог учасників податкової кампанії розподіляти прибуток на основі
формули. У січні 2019 року сформована система почала руйнуватися. Вперше ОЕСР публічно
визнала необхідність «рішень, що виходять за межі принципу незалежності». У березні 2019
року Крістін Лагард, в той час директор-розпорядник МВФ, назвала метод «застарілим» і
«особливо шкідливим для країн з низькими доходами». Вона закликала «докорінно
переосмислити» методи розподілу прибутку на основі формули й зробити кроки в їх
сторону. У травні ОЕСР було опубліковано «дорожню карту», ??пропонуючи реформи за
двома напрямками: по-перше, визначити, де слід платити податки та на якій основі, і яку
частину прибутку слід оподатковувати на цій основі, і по-друге, зобов’язати
транснаціональні корпорації платити мінімальний рівень податків.
Рецепти для України. Ми зараз знаходимося початку найважливішого за сторіччя
періоду змін міжнародної системи оподаткування корпорацій, наголошують в МВФ. Успіх
буде залежати від результату силових протиборств: між країнами, багатими та бідними, та
всередині країн, між пересічними платниками податків і тими, кому вигідна існуюча
система. Як зазначають експерти, радикальні зміни все ж можливі. Чотири основні вимоги,
які зазвичай відкидалися як утопічні, набирають підтримку у світі: автоматичний обмін
фінансовою інформацією між країнами, державні реєстри бенефіціарних власників
фінансових активів, звітність з розбивкою по країнах та єдиний податок з розподілом за
формулою. Але податок на корпорації — це лише початок. Для того щоб зрозуміти більш
нагальні проблеми, слід оцінювати сили, які намагатимуться й далі впливати для
збереження схем співпраці з податковими гаванями. Показовим є приклад Швейцарії. У
минулі десятиліття політики в Німеччині, США та інших країнах тиснули на Швейцарію
через банківської таємниці, але все марно. Однак у 2008 році, виявивши, що швейцарські
банкіри допомагали клієнтам із США ухилятися від сплати податків, Міністерство юстиції
змінило курс: націлилися не на країну, а на її банкірів і банки. У відповідь реакції осуджені
приватні гравці стали основними прихильниками реформи, і Швейцарія незабаром вперше
погодилася на значні поступки в галузі банківської таємниці. В підсумку варто зазначити,
для забезпечення ефективності, будь-який захід повинен передбачати серйозні санкції
проти приватних посібників, включаючи бухгалтерів і юристів — особливо коли вони
сприяють злочинній діяльності, зокрема ухиленню від сплати податків.
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Государственный фонд поддержки стартапов начнет
принимать заявки в ноябре
08.10.2019

Украинский фонд стартапов начнет прием заявок от предпринимателей в ноябре 2019 г., а в декабре планирует провести питчинг-ивент. Об
этом сообщила член наблюдательного совета фонда Леся Севрук.
"В настоящее время в разработке портал, через который будут подаваться заявки.
Соответственно, их пока нет. Подача заявок через портал для нас принципиальна, чтобы
максимально сократить субъективное влияние сотрудников фонда на процесс отбора.
Планируем получить заявки в ноябре, а ивент – в декабре", – сказала Севрук. По ее словам,
набсовет фонда утвердил порядок выдачи грантов и положения о комиссии и экспертном
совете. "В ближайшее время будем формировать комиссию и экспертный совет", – добавила
Севрук. Как сообщалось, Украинский фонд стартапов начал работу в июле. Он должен стать
одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте
микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей. Бюджет фонда составляет
около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на
грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия,
а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет. Кабинет министров принял
решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Від науки до грошей. Як робити наукомісткий бізнес в Україні
16.10.2019

В Україні історично багато винаходів. Можливо, ви чули про Ігоря
Сікорського та його перший вертоліт. Може, знаєте Сергія Корольова і
ракетний двигун, а також перший супутник Землі.
На противагу цьому українських компаній з виробництва супутників і вертольотів
ми знаємо мало. Різниця між винаходом і тим, чим ми надалі користуємося, в тому, що одне
залишається винаходом, а друге стає чимось особливим. Завдання України зараз зробити
так, щоб наукомісткі розробки переходили в стадію готових продуктів. Тому що набагато
вигідніше продавати технологічні продукти, ніж сировину.
В Україні є наука. Працюють вчені на кшталт нейрофізіолога Олега Кришталя, яких
номінують на Нобелівську премію з фізіології або медицини, незважаючи на те, що на науку
виділяється низький відсоток ВВП. Також вчені займаються прикладною наукою, яку
можна поєднуючи з підприємництвом, отримувати результат — технологічний бізнес. Коли
я починала робити науково-популярний проект, то постаралася поспілкуватися з усіма, хто
був причетний до чогось значного в науці. Так я познайомилася з підприємцем Єгором
Анчишкіним і вченим Михайлом Шлезінгером, які колись працювали разом у стартапі
Viewdle. В основі проекту технологія розпізнавання образів, яку написав доктор фізикоматематичних наук Михайло Шлезінгер. Стартап Viewdle продали глобальній компанії
Google, а міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій, де працював
Михайло Іванович, одержав роялті від корпорації. Єгор Анчишкін розповідав, що коли він
був студентом КПІ у Шлезінгера, почув про його розробку й подумав, як це можна
застосувати в бізнесі. До моменту продажу компанії ідея кілька разів змінилася, і це
нормально. Нобелівський лауреат і професор ізраїльського університету Техніон Дан
Шехтман казав, що чим більше буде з'єднань між наукою і бізнесом, тим більша ймовірність
у підприємців зробити успішний технологічний бізнес. Тому сам Дан робить програми, які
популяризують науку, починаючи з дитячого садка, веде курс для дітей «Запитайте у Дана»,
де пояснює простою мовою складні речі з науки і в університеті Техніон знайомить вчених і
бізнесменів з метою, щоб вони робили більше спільних проектів. Щоб показати потенціал
наукомістких стартапів, НВ Бізнес і проект про науку та інновації INSCIENCE вирішили
об'єднатися і випустити серію матеріалів «Від науки до бізнесу». Формат такий — бізнесмен
або інвестор спілкується з наукомісткими стартапами і дає їм зворотний зв’язок, які плюси
в проекті, а що потрібно поліпшити з погляду бізнесу. Матеріали будуть виходити
регулярно в текстовому і відео-форматі. В Україні є проблема наукомісткої галузі — це
відсутність якісної комунікації науки і бізнесу. Ми пробуємо її вирішити. Проект буде
цікавий не тільки тим, хто займається наукою та її комерціалізацією, а й усім, хто
займається бізнесом. З одного боку, тут розбирають конкретні кейси зі стартапами, а з
іншого — зі схожими проблемами стикається багато хто. Назва «Від науки до бізнесу» не
випадкова. Як у Google є DeepMind, так успішні компанії стають великими, коли наймають
дослідників і інженерів. Ми плануємо запрошувати саме наукомісткі стартапи, тобто в
основі яких лежить наукова розробка. Це основа, а для того щоб перетворити її в робочий
продукт, потрібно багато пройти, і це дуже складно. Але водночас цікаво.
Читати повністю >>>
© Олена Скирта, Співзасновниця проекту про науку та інновації INSCIENCE
За матеріалами nv.ua
Украинские единороги. Шесть стартапов-гигантов,
которые стоят миллиард долларов
16.10.2019

Еще несколько лет назад в Украине не было единорогов - стартапов,
оцениваемых инвесторами в миллиард долларов. Но в 2018-ом - высоту
взяли, пишет tech.liga.net
Сейчас уже есть как минимум шесть украинских проектов или компаний с
украинскими корнями, чья оценка либо уже составила $1 млрд., либо приблизится к этому
значению. Сразу нужно сделать оговорку: практически всех новоиспеченных единорогов
нельзя назвать полностью украинскими компаниями. Ведь все они - крупные
транснациональные бизнесы. Как правило, центральный офис открывается или в
Кремниевой долине, или Европе. А в нашей стране у этих компаний обычно расположен
основной центр разработки и IT-поддержки. Ну и основатели - большинство из них
украинцы. Хотя другие кофаундеры, а также менеджмент - уже интернациональные.
GitLab. Во сколько оценивают: $2,7 млрд. Сколько и от кого привлек инвестиций:
совокупно за четыре года компания привлекла больше $400 млн - от $1,5 млн в 2015 году
до $268 млн в сентябре 2019-го. Среди инвесторов - Khosla Ventures, Google Ventures, Y
Combinator, Goldman Sachs. Что за продукт: GitLab - это платформа для коллаборации и
DevOps. Главным образом он нужен для разработчиков - чтобы им было просто и удобно
работать с общим кодом и его версиями из разных точек планеты. Основной конкурент
стартапа - GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab используют более 100
000 организаций. Среди них - Qualcomm, NASA, Nasdaq и даже Интерпол. Более 600 человек
(состоянием на 2015 год) внесли свой вклад в opensource-решение. Сколько сотрудников: в
компании несколько сотен сотрудников, из них в Украине лишь несколько человек. Какое
участие украинской стороны: самое непосредственное. Первый основатель стартапа харьковчанин Дмитрий Запорожец. Собственно, он и сейчас живет и работает в Харькова. В
компании в принципе нет офисов, все работают удаленно.

51

Grammarly. Во сколько оценивают: $1 млрд. Сколько и от кого привлек инвестиций:
$110 млн в 2017 году и $90 млн в этом. В обоих раундах участвовала американская
венчурная компания General Catalyst вместе с другими инвесторами. Что за продукт:
Grammarly разрабатывает онлайн-сервис, который помогает пользователям улучшать
тексты на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Сервис проверяет и
исправляет грамматику, а также стилистику. И дает советы, которые помогут избегать этих
ошибок в будущем. У него уже более 20 млн пользователей. Компания стала прибыльной
еще до инвестиций - в 2011 году. Grammarly продает подписки на свой сервис от $11 в
месяц, а также сотрудничает с крупными компаниями вроде Dell и Cisco Systems, и рядом
университетов. Всего у стартапа более 2000 клиентов. Сколько сотрудников: 200
сотрудников в четырех офисах - Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере. Какое
участие украинской стороны: компанию создали в 2009 году три украинца - Максим
Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. Киевский офис - по-прежнему самый
крупный. В 2017 году в нем работало более 100 человек.
BitFury. Во сколько оценивают: конкретная цифра не оглашалась, но управляющий
партнер Korelya Capital Антуан Дреш назвал стартап "крупнейшим западным блокчейнединорогом". Сколько и от кого привлек инвестиций: Bitfury привлек в 2018 году
рекордные $80 млн. Раунд возглавил европейский фонд Korelya Capital, также участвовали
азиатские Naver Group, Macquarie Capital, Dentsu, европейские Armat Group и Lian Group,
российский фонд iTech Capital и другие. До этого компания объявляла, что получала
порядка $20 млн. Что за продукт: компания производит оборудование и ПО для майнинга
криптовалют, в том числе биткоинов, а также работает над блокчейн-технологиями. В
конце 2018 года, по словам исполнительного вице-управляющего Bitfury Георгия Кикнадзе,
выручка компании составила $500 млн долларов. К 2021 году Bitfury Group планирует
сгенерировать $585 млн выручки, из которой $302 млн (52%) — от транзакционных сборов
и вознаграждений за майнинг, $217 млн (37%) — от инфраструктурных решений, включая
оборудование для майнинга, а еще $66 млн (11%) от b2b-сервисов. Сколько сотрудников: у
Bitfury есть офисы в Вашингтоне, Лондоне, Амстердаме, Токио, Гонконге, Сеуле, Дубае и
Москве, а также центры обработки данных в Исландии, Грузии, Канаде и Норвегии. В них
работает более 250 сотрудников. Какое участие украинской стороны: крупный ИТ-офис, а
также R&D центр находится в Киеве, где, согласно DOU, сосредоточено от 80 до 200
сотрудников. Основатель - уроженец Латвии Валерий Вавилов - также был сооснователем
некогда популярного киевского файлообменника EX.ua.
Ring. Во сколько оценивают: в 2018 году техногигант Amazon купил компанию за $1
млрд. Сколько и от кого привлек инвестиций: до поглощения со стороны Amazon Ring успел
привлечь шесть раундов инвестиций общей суммой $209,2 млн. В список инвесторов вошли
Goldman Sachs, Virgin Group, Qualcomm Ventures, Amazon Alexa Fund. Что за продукт: IoTрешения для безопасности дома. Самый известный гаджет - умный дверной звонок с
видеокамерой и мобильным приложением. В линейке также есть датчики и видеокамеры
для внутреннего периметра жилища. Сколько сотрудников: в 2018 году насчитывалось в
глобальной команде насчитывалось 1300 человек. Но только в киевском офисе, согласно
рейтингу IT-компаний DOU, в июле 2019 года работало порядка 900 человек. В 2016 году
продажи компании были на уровне $155 млн. Какое участие украинской стороны: здесь
можно возмутиться, что Ring - чисто американский стартап. Однако в 2016 году компания
открыла в Киеве R&D-центр. И, судя по соотношению количества сотрудников, крупный и
важный. Уже почти три года украинские специалисты привносят в продукты свою
экспертизу по компьютерному зрению, машинному обучению, анализу данных и т.д.
Genesis. Во сколько оценивают: управляющий партнер фонда AVentures Андрей
Колодюк считает, что стоимость Genesis перешагнет отметку в $1 млрд в течение двух лет.
Сколько и от кого привлек инвестиций: В 2016 году инвестором Genesis стал Horizon Capital,
крупнейший инвестфонд прямых инвестиций, работающий в Украине. Во сколько фонд
оценил Genesis - стороны не раскрывают. Обычно Horizon инвестирует от $5 до $20 млн и
старается получить контрольный пакет. Что за продукт: Genesis уже вряд ли можно назвать
стартапом чистой воды. Это уже скорее крупная продуктовая интернет интернеткомпания, работающая на быстрорастущих развивающихся рынках Африки и Азии. Или
можно ее еще назвать зонтичным брендом для разных внутренних стартапов. В портфеле
Genesis сайт знакомств в Центральной Азии, новостные сайты в Нигерии, Кении, Гане и
ЮАР, классифайд Jiji в Африке, приложение для занятий спортом BetterMe. Есть и
медийный стартап - AmoМedia, конкурент BuzzFeed и Daily Mail. Genesis создает десятки
сайтов и приложений с ежемесячной аудиторией более 200 млн уникальных
пользователей. Сколько сотрудников: около 1100. Какое участие украинской стороны: это
украинская компания с офисом на Подоле в Киеве. СЕО и сооснователь компании Владимир Многолетний.
People.ai. Во сколько оценивают: $0,5 млрд - май 2019 года. Сколько и от кого
привлек инвестиций: в мае 2019 года привлек $60 млн. Еще $30 млн компания получила от
пула инвесторов в октябре 2018 года. Последний раунд инвестиций в People.ai проводился
под руководством Iconiq, венчурного фонда, в состав которого входит и семейный офис
Марка и Присциллы Цукерберг. Недавно компания вместе с GitLab вошла в топ-100 самых
дорогих стартапов Y Combinator. Что за продукт: People.ai помогает менеджерам по
продажам работать более эффективно. Компания создала платформу для сбора данных,
которые продавцы генерируют в ходе своей работы. На их основе создаются рекомендации
- как найти и заключить больше сделок. С помощью решения People.ai продавцы
осуществили 350 млн продаж c объемом в $300 млрд и $100 млрд закрытых сделок.
Сколько сотрудников: в киевском офисе работает, согласно DOU, от 80 до 200 специалистов.
Это инженерный хребет компании. Какое участие украинской стороны: Основатель
стартапа - Олег Рогинский. Родился в Днепре, в последнее время живет в Калифорнии.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
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Чому інноваційна стратегія України не пов'язана
з економічним зростанням
17.10.2019

Ні Кабмін, ні Міносвіти та науки, ні НАН України, ні Мінекономіки не
здатні розробити і впровадити науково-технічну політику, про що свідчить
її відсутність в державі.
Безумовно, ключова роль повинна належати Кабінету міністрів, бо саме він
затверджує або подає до Верховної Ради державні науково-технічні програми та
розподіляє фінансування на пріоритетні науково-дослідні роботи (НДР). Але то добре в
теорії, практика — сумна. Візьмімо перелік найважливіших науково-технічних розробок за
пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, які отримали фінансування на 20172018 роки (розпорядження Кабміну №669-р від 13 вересня 2017 року). Це випадковий
перелік робіт, не пов'язаний з державними науково-технічними програмами. При
нормальній роботі Кабміну всі науково-технічні пріоритети повинні бути реалізовані через
державні цільові програми. Метою таких програм мусить бути створення або залучення зза кордону і запровадження новітніх технологій, які конкурентоспроможні на світовому
ринку і здатні збільшити український експорт продукції високих технологій. Щорічні
переліки НДР, які фінансує Кабмін своїм розпорядженням, повинні бути похідним від
пріоритетів, встановлених в державних науково-технічних програмах. Нічого цього нема. У
2014-2018 роках не було затверджено жодної державної науково-технічної програми, єдина
чинна програма — це програма досліджень Антарктики. При всій повазі до цих досліджень
користь від них для зростання нашої економіки нульова. Щодо раніше ухвалених програм є
резонні питання. Де мікроелектронні технології та виробництво, хоча програма "Розробка й
освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на
їх основі" була виконана у 2008-2012 роках? Чому при наявності у 2009-2015 роках
програми щодо світлодіодних джерел світла в Україні можна купити тільки китайські
світлодіодні лампи? Чому держава має фінансувати приватний бізнес братів Клюєвих з
виробництва чистого кремнію? Загальна відповідь на ці питання одна: неспроможність
держави проводити науково-технічну політику. Бачимо повний провал політики і в
розробці, і у виконанні науково-технічних програм. При притомній державній політиці
науково-технічні програми мають бути похідними від основних засад і напрямків науковотехнічної політики. Такий законодавчий документ, "Основні засади і напрямки державної
політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності", законом передбачений, але не
підготовлений і не затверджений Верховною Радою. Таким чином, весь механізм науковотехнічної політики, від "Основних засад" до фінансування НДР, перебуває в стані хаосу.
Нема ні документів, ні процедур їх розробки і виконання, ні інституцій, здатних це зробити.
Усе це треба створювати. Єдиний базовий документ, що може претендувати на загальне
визначення науково-технічної політики України, — "Стратегія інноваційного розвитку".
Стратегію на 2010-2020 роки не ухвалили: рішення Верховної Ради про її підготовку було,
але сама стратегія далі проекту документа не рушила. Стратегія на 2020-2030 роки була
оприлюднена в жовтні 2018 року у вигляді проекту, який запропонувало Міністерство
освіти і науки. Затвердять цей проект чи його чекає доля попередньої стратегії, не відомо.
Почнемо з кінця документа: які результати автори мають на меті отримати у 2030 році?
Таких результатів аж вісім: збільшення кількості фізичних осіб та суб'єктів
господарювання, що займаються винахідництвом, прикладними дослідженнями та
науково-технічними розробками; збільшення кількості суб'єктів господарювання, які
надають послуги з комерціалізації технологічних рішень; збільшення надходжень від
продажу та використання об'єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції;
зупинення
тенденції скорочення кількості
дослідників;
збільшення
обсягів
позабюджетного фінансування НДР завдяки коштам вітчизняних та іноземних інвесторів;
зростання частки інвестицій у нематеріальні активи від усього обсягу капітальних
інвестицій; збільшення наукоємності ВВП; зростання кількості щорічно зареєстрованих
патентів, насамперед закордонних, на винаходи та корисні моделі. Результат пропонується
вимірювати всілякими рейтингами: від Європейського інноваційного табло до Doing
Business. Проте ці показники не показують спроможності країни конкурувати на світовому
ринку технологічної продукції. Для цього треба вимірювати результат інноваційної
політики: обсяги продажу і частку в експорті високих технологій. Решта — допоміжні
показники, які можуть вплинути на здатність економіки пропонувати світу продукцію
високих технологій. Головний результат стратегії інноваційного розвитку повинен мати
простий вимір: нині ми продаємо світу продукції високих технологій на 20 дол на душу
населення на рік, а мусимо продавати більше Філіппін (200 дол), В'єтнаму, Польщі та Китаю
(400 дол). За десять років ми повинні вийти на рівень Малайзії (1 700 дол) або хоча б
Словаччини (1 200 дол), а кількість винахідників — питання другорядне. Цілком
природною для такої стратегії є закладена в ній мета. "Мета стратегії полягає у розбудові
інноваційної екосистеми України для забезпечення швидкого та якісного перетворення
креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, підвищення рівня інноваційності
національної економіки". Тобто метою проголошується не результат, а процес його
досягнення. Ставлячи за мету "розбудову", її можна досягати до безкінечності, бо кінець
розбудови визначення не має, тим більше "розбудови екосистеми". Чому інноваційна
стратегія ніяк не пов'язана з економічним зростанням? Бо Міносвіти, яке народило цю
стратегію, ніяк не турбують проблеми Мінекономіки. Недолуга інституційна структура
народжує недолугі стратегії. Міносвіти за визначенням не може створити стратегію
економічного розвитку, а інноваційна стратегія, не спрямована на економічний розвиток,
абсурдна. Конкретною метою інноваційної стратегії мусить бути збільшення продажу на
світовому ринку продукції високих технологій, бо це єдиний спосіб для бідної країни, що не
має шалених нафтових або алмазних покладів, позбутися бідності. ...
Читати повністю >>>
© Вадим Новіков, консультант з економіки
За матеріалами epravda.com.ua
Наши в Вегасе. Какие украинские изобретения повезут на
крупнейшую выставку электроники CES
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SEMCS - убийца комаров-женщин. Украинский стартап Mosquito Control Ltd (SEMCS)
придумал, как решить, наверное, одну из самых больших проблем летнего отдыха в парках
и на природе. Как думаете, какую? Правильно: достали комары! На самом деле в мире
проблема гораздо серьезнее. Более 300 млн людей каждый год инфицируются комарами.
Они переносят такие болезни как малярия. Команда разработчиков из Украины придумала,
как уничтожать комаров естественным путем. Это в буквальном смысле ловушки для
комаров, которые устанавливаются в местах их обитания. Ловушки имитируют живое
существо - в них используются природные аттрактанты, CO2 и тепло. Антимоскитная
установка не использует вредных для здоровья людей веществ и является безопасной для
окружающей среды. Создатели стартапа говорят, что сейчас обработка от комаров
проходит с использованием пестицидов. Что очень вредно не только для самих насекомых
но и для людей. Украинские изобретатели посчитали, что на обработку 0,5 акров таким
образом за пять лет уходит $6000. Их ловушка же стоит $1100. Ее использование вместе со
сменными частями обойдется за этот же период времени всего в $2137. То есть, в три раза
меньше. Вопрос из зала во время питчинга: “Нельзя же убивать всех комаров. Они нужны
для экосистемы!”. Ответ на этот вопрос: “Мы убиваем только комаров-самок. Самцы
выживают”. Потом пошли шутки о том, что на одних самцах популяция не продержится.
Amperia - Lego для уроков физики. Лабораторные работы по физике - веселая
штука. Учитель показывает в действии аккумулирующую статическое электричество
эбонитовую палочку, вызывает микромолнии на специальном приборе. Все это знакомые
нам со школьной скамьи “чудеса”. Но неужели наши дети в школах тоже пользуются все тем
же советским инвентарем? Во многих случаях - да. Потому что купить где-то новый
попросту нереально. Как рассказывает СЕО EdPro Андрей Табачын, рынок практически
пустой. Поэтому он со своей командой придумал универсальный конструктор для
проведения лабораторных испытаний в школах – Amperia. Это специальный набор,
похожий на LEGO, при помощи которого можно, допустим последовательно подключить к
электропитанию несколько лампочек, измерить напряжение, силу тока. В каждый
комплект входит 28 элементов: выключатель, лампочки, резисторы, конденсаторы,
катушки индуктивности, транзисторы, трансформаторы, двигатель, диод, светодиод,
фоторезистор, стабилитрон, термистор. Между собой элементы соединяются с помощью
магнитных контактов. 10 образцов таких наборов участники стартапа уже сделали и
отдали на тесты учителям. А сейчас уже делают первую партию на 150 единиц. Во
львовском офисе бизнесмены установили специальное оборудование для производства. И
до конца года будут поставлять конструктор в украинские школы. Он будет стоить около
20 000 грн. Потенциал рынка, по оценке Табачына, - 1600 школ в год. Или $7-10 млн
оборота. И это только Украина.
Bicovery - стартап, который помогает людям с биполярным расстройством.
Решение работает на основе машинного обучения. Софт отслеживает эмоциональное и
физическое состояние людей, живущих с биполярным расстройством, и позволяет родным
или медицинским работникам контролировать их. В июле этого года Александр Шарко и
Алексей Тулин запустили новый проект, который призван улучшить жизнь 2-4%
украинцев. Именно столько людей в стране страдают от такого недуга. Как вообще это
будет работать? Все очень просто (на самом деле - нет). Представьте приложение, которое
можно установить на носимый гаджет. Это может быть любой трекер - Fitbit, Apple Watch.
Каких-то особенных сенсоров не надо. Главное, чтобы трекер отслеживал движение и
физическую активность пациента. Дальше уже все сделает искусственный интеллект.
Такая система, во-первых, сможет сообщать врачам и близким о кризисах болезни, вовторых, она позволит больницам значительно экономить на медикаментах и визитах к
врачу. Ведь в США тратят $12000-19000 на лечение одного подобного пациента в год. Эта
сумма может на треть снизиться. Ну и самое главное - Bicovery улучшит качество жизни
больных. Команда уже практически завершила технологический прототип и планирует
первые медицинские тесты в конце ноября.
CamTouch - волшебная палочка для лекцій. Волшебная палочка за $349. Это проект
украинца Андрея Коноваленко. Устройство, позволяющее превратить любой проектор или
монитор в интерактивную доску. Это специальный стилус. Он совместим со всеми файлами
и приложениями, которые установлены на компьютере. Не нужно беспокоиться об
установке дополнительных программ. Дополнительные устройства также не нужны.
Конечно, для школьников это может выглядеть как чудо. Представитель проекта во время
питчинга резво листает свою презентацию, уменьшает и увеличивает слайды, что
называется, одним мановением руки. В этом году 204 класса в 47 городах уже обзавелись
волшебной палочкой украинского производства. Устройство даже недавно получило
сертификат соответствия педагогическим условиям в МОН.
UATAG - распознай фейк по трещинкам на стекле. Голограммы, RFID-метки,
баркоды или просто чернильные печати. Все это знакомые нам методы, подтверждающие
подлинность предметов. Будь-то бутылка вина или упаковка с новым айфоном. Благодаря
решению этой украинской компании бороться с подделками стало значительно легче.
Устройство базируется на уникальности трещин на прозрачном разбитом стекле. В
сочетании с технологией blockchain это позволяет защитить свой товар от копирования.
Метки можно использовать, например, для экспонатов в музее. Основатели проекта уже
провели тесты в 30 музеях. Сейчас они находятся в процессе подписания договора на 100
000 таких меток. Помимо музеев теги могут использоваться для маркировки luxuryтоваров, ценных грузов либо же просто в магазинах. Фотографии разбитых стекол хранятся
в специальной базе данных. Их можно сравнить с метками, находящимися непосредственно
на предметах, отсканировав предварительно QR-код на них. Так подтверждается
подлинность. Стекло как материал имеет отличную характеристику - прозрачность. Для
проверки предмета на оригинальность достаточно наложить прозрачную бирку на экран
смартфона или монитора, на котором показано фото этой же бирки. Можно сравнить
фактуру трещин даже невооруженным глазом.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net

Стартапы, которые этой зимой поедут в Лас-Вегас и будут представлять
нашу страну на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники
CES 2020.
Всего шесть счастливчиков. Журналист LIGA.tech побывал на финальном
отборе UA TECH и решил рассказать, чем же удивят мир наши изобретатели.
Effa - украинская зубная щетка, которой почистят зубы в Netflix. “Каждая щетка
которой вы пользовались, все еще существует в природе,” - с такой фразы начала свою
презентацию куратор проекта Даша Кичук. Такая вот грустная статистика. 6 тонн зубных
щеток каждый год отели выбрасывают. Это примерно столько же, сколько весит белый кит.
В мире 187 000 отелей и все они оставляют после себя горы пластика! Хорошие новости - во
многих странах одноразовые предметы гигиены запретят уже в 2020 году. Даже в Украине
Кабмин уже думает над запретом мимолетного пластика. Украинский стартап решил
помочь миру и одновременно немного заработать. Он разработал зубную щетку из
переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда
природе. Такая щетка рассчитана на 30 дней пользования. Основной целевой аудиторией
прежде всего являются путешественники, а также гостиницы и авиалинии. Хотя, как
рассказала Кичук, компания Netflix собирается использовать щетки украинского стартапа
на съемках. Так что, возможно, нашими щетками попользуются голливудские звезды. Effa
скоро начнет производство в Швеции - уже в 2020 году. Каждая щетка будет стоить 60
центов. А ее себестоимость - всего 23 цента. Планы у Effa большие - заменить все
одноразовые пластиковые предметы гигиены на бумажные. Украинский стартап хочет
делать бумажные расчески, бумажные упаковки для шампуня, тюбики и так далее.
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The Economist: В мировой экономике появились
странные новые правила

НА ПОЧАТОК

:: СВІТ

15.10.2019

Экономики богатого мира состоят из миллиарда потребителей и
миллионов компаний, принимающих свои собственные решения. Об этом
пишет издание charter97.org

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
ФОКУС

Мировая экономика вошла в период застоя
— Financial Times
14.10.2019

Мировая экономика вошла в период синхронизированного застоя на
фоне слабого роста в некоторых странах, его отсутствия или даже
сокращения. Об этом пишет Financial Times, на который ссылается Гордон.
В соответствии с индексом TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery),
который рассчитывает FT вместе с Брукингским исследовательским институтом (США),
главные экономические показатели упали до минимальных значений с весны 2016 года.
Реальная активность как в развитых, так и в развивающихся государствах теряет
динамику. Как отмечает Financial Times, уйти на отрицательную территорию индексу не
дают лишь относительно неплохие показатели на финансовых рынках. "Сохраняющаяся
торговая напряженность, политическая нестабильность, геополитические риски и
беспокойство по поводу ограниченной эффективности монетарного стимулирования попрежнему подрывают уверенность деловых кругов и потребителей, сдерживая рост
инвестиций и производительности", – заявил профессор Брукингского института Эсвар
Прасад. Однако, по его мнению, бояться глобального спада пока не стоит, так как
сохранение высокого уровня занятости по всему миру содействует увеличению доходов. FT
подчеркнула, что ухудшение показателей также ожидается из-за заседаний
Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые пройдут на этой неделе в
США. Индекс TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery) рассчитывается с
учетом экономической активности стран мира, операций в мировом финансовом секторе,
индикаторов доверия потребителей и предпринимателей. Все показатели обрабатываются
специальной статистической программой, учитывающей как абсолютные величины, так и
динамику их изменений. Напомним, Международный валютный фонд ожидает замедления
темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, в 2019 году.
Ранее Fitch спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 8-летнего минимума.
Прогноз роста мировой экономики в 2019-20 году был снижен на 0,2% из-за эскалации
торговой войны между США и Китаем. Ранее также сообщалось, что торговая война США и
Китая привела к замедлению роста мировой экономики до минимумов за 10 лет и она
рискует вступить в новую, длительную фазу низкого роста, если правительства будут
продолжать проявлять нерешительность в отношении ответных мер.
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МВФ показал новый прогноз
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение
роста мировой экономики из-за торговых споров. Об этом говорится в
октябрьском обзоре фонда World Economic Outlook.
Так, МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров
до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. В апрельском докладе МВФ ожидал роста
глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно. "Мировая экономика находится в
синхронизированном спаде, темпы роста мировой экономики на 2019 год снова понижены
– до 3%, самые низкие со времен мирового финансового кризиса (2007–2008 годы. – Ред.).
Это серьезное сокращение с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в фазе
синхронизированного подъема", - отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита
Гопинат. При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту
внутреннего валового продукта (ВВП) США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020 год
повышен с 1,9% до 2,1%. Прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году снижен на 0,2
процентного пункта (п. п.) – до 6,1%. В апреле фонд прогнозировал рост ВВП страны на
6,3%. Также фонд снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год. Теперь фонд ожидает
роста экономики на 5,8% против апрельского прогноза на уровне 6,1%. Прогноз роста ВВП
Германии в нынешнем году по сравнению с апрельскими оценками снижен на 0,3 п. п. – с
0,8% до 0,5%, также ухудшен прогноз на 2020 год на 0,2 п. п. – с 1,4% до 1,2%. Прогноз роста
ВВП Великобритании на 2019 год снижен на 0,1 п. п., до 1,2%, в 2020 году оценка не
изменилась – 1,4%. Экономики Японии в текущем году вырастет на 0,9% (оценка не
изменилась), в 2020 году – на 0,5% (снижение на 0,1 п. п.). Также МВФ ухудшил прогноз
роста ВВП России в 2019 году на 0,5 п. п. по сравнению с апрельским докладом – до 1,1%, а в
2020 году – повысил на 0,2 п. п., до 1,9%. Рост ВВП Украины по итогам 2019 года, по
прогнозам фонда, составит 3%. Ранее МВФ прогнозировал рост украинской экономики на
2,7%. Прогноз на 2020 год МВФ улучшать не стал и оставил на уровне тех же 3%. Ранее
директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в результате торговых
конфликтов, включая напряженность в отношениях между США и Китаем, мировая
экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов, что составляет около 0,8%
мирового ВВП. Ранее новости "Сегодня" писали, что внесенный Кабмином проект
госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%, но
ко второму чтению правительство его улучшит.
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Однако в них также широко представлены государственные институты,
пытающиеся управлять экономикой. Это центральные банки, которые определяют
монетарную политику, а также правительства, которые принимают решение о том, сколько
можно потратить и сколько можно занять. В течение последних 30 лет или даже больше
эти институты действуют в соответствии с установившимися правилами. Правительства
добиваются бурного роста рынка труда, что обеспечивает получение голосов на выборах,
но в случае перегрева экономики возникает инфляция. И поэтому нужны независимые
центральные банки, чтобы убрать чашу с пуншем как раз в тот момент, когда вечеринка
начала разогреваться, если использовать известную фразу Уильяма Мартина (William
McChesney Martin), бывшего одно время главой Федеральной резервной системы (Federal
Reserve). Можно представить себе все это как разделение труда: политики фокусируют свое
внимание на долгосрочных государственных проектах и многочисленных других
приоритетах. А технократам нужно справиться с непростой задачей и укротить циклы
деловой активности, пишет The Economist.
Однако подобное четкое разграничение разрушается. Как отмечается, связи между
более низким уровнем безработицы и более высоким уровнем инфляции уже не
существует. Большая часть богатого мира переживает бум в области создания новых
рабочих мест, и так происходит даже в том случае, когда центральные банки не в состоянии
добиться целевых параметров в области инфляции. Уровень безработицы в Америке
составляет 3,5%, и это самый низкий показатель с 1969 г., однако инфляция составляет
всего 1,4%. Процентные ставки такие низкие, что у центральных банков остается не так
много возможностей на случай рецессии. Даже сегодня некоторые из них пытаются
поддержать спрос за счет количественного смягчения (QE), то есть за счет покупки облигаций. Это странное состояние дел когда-то казалось временным, но теперь оно стало новой
нормой. В результате возникла необходимость пересмотра экономической политики - и, в
частности, вопроса о разделении труда между центральными банками и правительствами.
Эта проблемы уже назрела. А ситуация может стать опасной. Новая эра экономической
политики своими корнями уходит в финансовый кризис 2007 - 2009 гг. Центральные банки
тогда ввели в действие временные и экстренные меры, в том числе количественное
смягчение, для того, чтобы избежать депрессии. Но затем стало ясно, что ситуацию
определяют глубинные силы. Инфляция больше не обязательно увеличивается, когда
безработица находится на низком уровне, и частично это вязано с тем, что люди теперь
ожидают умеренного роста цен. Кроме того, существуют глобальные цепочки поставок, а
это означает, что цены не всегда отражают условия на местном рынке труда. В то же время
избыток накоплений и нежелание компаний инвестировать средства вызывают снижение
процентных ставок. Настолько ненасытным является связанный с накоплением
глобальный аппетит, что более четверти облигаций инвестиционного класса на сумму 15
триллионов долларов имеют сегодня отрицательную доходность, а это означает, что
кредиторы должны платить до тех пор, пока не настанет срок их погашения.
Экономисты и госслужащие пытаются адаптироваться к новой ситуации. В начале
2012 г. большинство сотрудников Федрезерва полагали, что процентные ставки в Америке
стабилизируются на уровне чуть выше 4%. На протяжении почти четырех лет они
находится всего лишь на уровне 1,75% - 2%, и это самый высокий показатель среди стран
группы G7. Десять лет назад почти все влиятельные политики и инвесторы исходили из
того, что центральные банки в конечном итоге ограничат количественное смягчение за
счет продажи облигаций и позволят своим активам дождаться периода погашения. Сегодня
эта политика уже кажется постоянной. Объединенные балансовые ведомости центральных
банков в Америке, еврозоне, Британии и Японии находятся на уровне свыше 35% от их
общего ВВП. Европейский центральный банк, отчаянно пытающийся увеличить инфляцию,
вновь запускает количественное смягчение. В течение определенного периода Федрезерву
удавалось сократить свою балансовую ведомость, однако, начиная с сентября, его активы
начали вновь расти, поскольку он впрыснул ликвидность в зашатавшиеся денежные
рынки. 8 октября Джером Пауэлл, глава Федрезерва, подтвердил, что этот рост будет
продолжен. Одно из следствий этого нового мира очевидно. В то время как центральные
банки делают все возможное для стимулирования экономики в момент ее ослабления,
более сложная задача выпадает на долю налоговых сокращений и государственных
расходов. Из-за того, что процентные ставки столь низкие, или даже отрицательные,
большой государственный долг становится более устойчивым, особенно если заимствование используется для финансирования таких способствующих росту долгосрочных
инвестиций как инфраструктура. Однако проводимая в последнее время фискальная
политика является беспорядочной, и иногда она вызывает ущерб. Германия не смогла
привести в порядок свои разрушающиеся дороги и мосты. Британия провела серьезные
бюджетные сокращения в начале 2010 гг., когда ее экономика была слабой, а отсутствие
государственных инвестиций в стране является одной из причин хронического низкого
роста производительности. В Америке отмечается превышающий средние показатели
дефицит, однако делается это для финансирования сокращения налогов для компаний и
для богатых, а не для ремонта дорог или строительства «зеленых» электрических сетей. В
то время как нынешние политики пытаются надлежащим образом проводить фискальную
политику, будущие их коллеги внимательно смотрят на центральные банки как на
удобный источник наличных средств. «Современная монетарная теория», странный
термин, получающий популярность у левых в Америке, гласит: ничего не стоит расширение
государственных расходов, если инфляция находится на низком уровне, - пока центробланк
не предпринимает активных действий (атаки президента Дональда Трампа на Федрезерв
делают его более уязвимым). Британская оппозиционная Лейбористская партия хочет
использовать Банк Англии для направления кредитов через инвестиционный совет, и в
таком случае происходит «объединение» роли канцлера казначейства, министра
промышленности и управляющего Банком Англии. В зеркальном варианте центральные
банки начинают вмешиваться в фискальную политику, которая является территорией
правительства. Значительные активы в бондах Банка Японии поддерживают госдолг,
который равен почти 240% ВВП. В еврозоне количественное смягчение и низкие
процентные ставки обеспечивают бюджетное послабление для имеющих большие долги
южных стран, - и в этом месяце состоялись яростные атаки на Европейский центральный
банк со стороны некоторых известных северных экономистов и бывших чиновников.
Марио Драги, покидающий свой пост председатель Европейского центрального банка,
публично выступил с призывом использовать фискальные стимулы в еврозоне. По мнению
некоторых экономистов, центральным банкам нужны фискальные механизмы, которыми
они смогут сами управлять. Здесь кроется опасность в смешении монетарной и фискальной
политики. В тот момент, когда политики пытаются вмешаться в работу центральных
банков, технократы будут принимать решения в той области, которая по праву
принадлежит политикам. Если они будут контролировать фискальные рычаги, то сколько
денег они предоставят тогда бедным? Какие инвестиции они сделают? Какая часть
экономики должна принадлежать государству? …
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