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Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Проєкт бюджету-2020 очима “неполітиків”:
там є що змінювати
06.11.2019

Експерти-економісти вважають: готуючи Державний бюджет, уряд
використав не всі можливості наповнення доходної частини. Є претензії і
до видатків, повідомляє портал ukrinform.ua
Тема державних доходів і видатків нині, як-то кажуть, “у тренді”. Особливо – після
представлення урядом підготовленого до другого читання бюджетного законопроєкту.
Аналізують документ, видаючи на-гора свої рецепти поліпшення управління державними
фінансами, і журналісти, і політики, і громадські активісти та “трудівники” соцмереж... Купа
дискусій по телевізору. Море коментарів в Інтернеті і в періодичній пресі. А подекуди – і
справжні “дискусійні клуби” на кухні, із залученням небайдужих родичів та сусідів. При
цьому тональність відгуків і “відозв” залежить від “місця сидіння” коментаторів – приміром, від приналежності до тієї чи іншої політсили, владної команди чи опозиції, або й від
“програмної лінії” телеканалів. Тож і цей бюджет як тільки не називають і обзивають – від
“нарешті першого чесного й реалістичного” до “вбивчого для країни”. Пропонуємо усі ці
коментарі залишити, так би мовити, для “позакласного читання”. Зосередимо увагу на тому,
як оцінюють “дітище” наймолодшого в українській історії уряду фахові економісти.
Що “так” і що “не так” з очікуваними бюджетними доходами. Більшість таких
експертів погоджуються: “проривних” рішень, які б сприяли можливому “українському
економічному диву” у підготовленому до другого читання – як і у першому варіанті –
документа немає. "Ми спостерігаємо повну відсутність нових смислів, продовження
політики деіндустріалізації і як похідна – десоціалізації, – зазначає економіст Олексій Кущ.
1. Детінізація економіки і реформування митниці. На його думку, виходячи із
гасел, які свого часу виголосили представники нової влади, країна, зокрема, мала б
розраховувати на кардинальні зміни фіскальної політики, реальну боротьбу з “тінізацією”
економіки і негативними проявами лобізму. Насправді ж усього цього в Основному
фінансовому документі країни ми, схоже, не побачимо. "Це розчарувало найбільше. Чи не
буде податкової реформи, боротьби з тінню, податковим лобізмом фінансово-промислових
груп і “контрабанди-стоп” на митниці? Інакше були б заплановані додаткові надходження
до бюджету від цих заходів, а, скажімо, тільки боротьба з контрабандою могла б принести
до 5 мільярдів доларів", – вважає експерт. Натомість директор Інституту соціальноекономічної трансформації Ілля Несходовський нагадує, що відповідні процеси, зазвичай,
потребують часу. Тож розраховувати на суттєву віддачу вже найближчими місяцями не
доводиться. “Справді, вітчизняна митниця – це сфера, від недосконалості й корумпованості
якої державний бюджет втрачає найбільше. Ці втрати й справді сягають ста мільярдів
гривень на рік. Отже, процеси реформування, які почалися у відомстві, можна лише вітати.
Водночас розраховувати на результат маємо тільки після повного завершення складної й
багатоступеневої реформи. Наразі ж триває лише організаційний етап становлення нової
митниці – затверджено її структуру, готуються кадрові конкурси. І вже залежно від темпів
реформи (це ж не лише реорганізація, а й закупівля обладнання, налагодження механізмів
протидії корупції тощо) буде зрозуміло, чи матимемо очікуваний ефект вже у наступному,
чи, може, лише у 2021 році. Те ж стосується і започаткованого реформування Податкової
служби”, – наголошує економіст. Тому Ілля Несходовський вважає, що у короткостроковій
перспективі занадто сподіватися на суттєве поповнення доходної частини бюджету
завдяки детінізації економіки не варто. Тож і добре, що уряд не вніс такі надходження до
законопроєкту. Бо, з-поміж іншого, категорично проти цього міжнародні партнери України.
“Але це не заважає нам ефективно розпорядитися “зайвими” грошима, якщо курс на
детінізацію приноситиме результат. Україна, приміром, може скористатися цим ресурсом
для зменшення запозичень на міжнародних ринках або компенсувати втрати від ймовірних
кроків, спрямованих на зниження податкового тиску на бізнес”, – каже Несходовський.
2. Земельна реформа й велика і мала приватизація. Неоднозначно оцінюють
економісти і запропоновані урядом підходи до урахування коштів, які країна може
отримати від започаткування земельної реформи та від приватизації. Нагадаємо,
представляючи документ, прем’єр Олексій Гончарук і глава Мінфіну Оксана Маркарова
наголошували, що згідно з Бюджетним кодексом, отримані від продажу землі кошти не
потраплятимуть напряму до доходної частини бюджету, як і гроші від приватизації
(очікувані надходження – 12 мільярдів гривень) та інші “нерегулярні” прибутки. Держава
використає цей ресурс для зменшення запозичень і розрахунків з боргами. Але це – також
важливо, бо дозволить суттєво скоротити витрати на обслуговування боргу у 2021-му і
наступних роках. Дехто з економістів, зокрема, Ілля Несходовський, вважає такий підхід
правильним. Аби потім не отримати суттєвий “недобір” і не ламати голову, як “залатати”
іще й цю “діру”. Інші ж (серед них і Олексій Кущ) навпаки кажуть, що ці гроші обов’язково
мають потрапити до “тіла” бюджету. Аби як “працювати” на підвищення соціальних
стандартів у 2020-му, так і стати підґрунтям для пришвидшення економічного зростання у
2021-му і наступних роках. "Бо якщо бюджет нічого не отримає від землі, то навіщо ж тоді
взагалі її розпродувати?" – цікавиться Кущ. Економіст вважає, що навіть якщо реформа
стартує не із початку наступного року, однак до кінця 2020-го вона може принести
державній казні щонайменше 5 мільярдів гривень. Занадто “скромними” називає він і
передбачені урядом доходи від приватизації – насамперед, великої. Нагадаємо, загалом
йдеться про 12 мільярдів гривень (по 6 від продажу “малих” і “великих” об’єктів). “Для
великої приватизації 6 мільярдів – дуже мало, адже це фактично ціна одного великого
об'єкта рівня “Центренерго” або ОПЗ (Одеського припортового заводу). А в черзі на
приватизацію – кілька десятків великих і привабливих об’єктів, включаючи “Укрспирт” і
“Укпошту”. Для малої ж приватизації 6 млрд – навпаки занадто багато. Під час її “першої
хвилі” отримали 2 мільярди, а все найцінніше вже продано...", – нагадує Олексій Кущ.

3. Легалізація грального бізнесу та інші додаткові “грошові” джерела. Не все
зрозуміло поки що і із іншими джерелами надходжень в казну. Адже уряд по-суті вже зараз
почав ділити “шкуру не вбитого ведмедя”, передбачивши у доходній частині кошти, які
можна отримати лише після внесення певних змін до законодавства. Ілля Несходовський
пояснює: “Податкова база, яка лягла в основу проєкту Держбюджету-2020, не змінюється.
Практично усі платежі справлятимуть у розмірах, згідно чинного Податкового кодексу.
Зокрема, відповідно до попередньо затвердженого графіка, відбувається підвищення
деяких акцизів. Також проєктом передбачене можливе збільшення ренти на залізну руду у
випадку якщо депутати проголосують за законопроєкт №1209. Щодо інших надходжень, то
уряд “особливо вірить” в отримання додаткових коштів від легалізації грального бізнесу.
Але ж і цей законопроєкт (№ 2285) у сесійній залі ще не розглядали. Проте, у разі ухвалення
він справді позитивно позначиться на виведенні галузі із “тіні”, і 3 мільярди гривень, які
передбачені у проєкті бюджету, надійдуть”. Ілля Несходовський вважає правильним
перегляд прогнозного курсу долара, який ліг в основу розрахунків параметрів майбутнього
кошторису, із 28,2 до 27 гривень. Експерт переконаний: якщо ситуація на зовнішніх ринках
буде сприятливою для наших експортерів, а Мінфін продовжуватиме політику щодо
переведення міжнародних зобов’язань країни у національну валюту, можлива й подальша
ревальвація гривні. Хоча це і своєрідна “палиця на два кінці”. Адже занадто міцна
національна валюта може спричинити зменшення надходжень від роботи митниці.
Щоправда, за прогнозами експертів, про суттєвий “недобір” навряд чи йдеться.
Видатки і “соціальний дух” бюджетного законопроекту. Чи не найбільше претензій експерти висловлюють у зв’язку з продовженням практики використання при розрахунках двох показників “прожиткового мінімуму” (а від цього залежить приблизно 150
інших параметрів – соціальні виплати, компенсації, штрафи і т.д.). Традиційно вже опозиція
в Україні активно критикує владу за такий підхід. Але, сама прийшовши до влади, залюбки
продовжує користуватися його сумнівними “перевагами”. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що зараз – доволі сприятливий момент для
того, щоб нарешті покінчити з цією “ганебною” практикою. Тож, готуючи проєкт державного кошторису, влада мала б зробити вагомі кроки у цьому напрямку. Інакше про
завершення так званої “епохи бідності й зубожіння” нам доведеться мріяти ще довго.
"Нічого не змінилося із тими соціальними стандартами, які були і про які багато говорили
як про такі, що не відповідають реаліям. Залишився практично без змін прожитковий
мінімум – 2100 гривень. При цьому Мінсоцполітики щомісяця публікує на своєму сайті дані
про фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням трьох кошиків – продовольчі й
непродовольчі товари та послуги. І там є цифра 4200 гривень – показник, що відповідає
технології й алгоритму обрахування прожиткового мінімуму в Україні”, – нагадує
економіст. Збереження ж двох показників, на думку Пендзина, ставить під сумнів
спроможність держави забезпечувати “існування людей, які не можуть заробити на життя".
“Ми забуваємо головне: соціальні виплати – це виплати на безробіття, виплати, пов’язані з
непрацездатністю, виплати інвалідам, які не можуть бути відірвані від прожиткового
мінімуму як такого”, – наголошує експерт. Критикує практику використання “двох
мінімумів” і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.
Водночас він вважає, що наводити лад у цій сфері варто поступово. Як поступово треба
розв’язувати і проблему з доходами мільйонів українських пенсіонерів, котрі отримують
менше реального прожиткового мінімуму. “Але за рік це питання не вирішиш. Збільшення
видатків Пенсійного фонду відповідає темпам економічного зростання країни. І пенсії
зростають не від бажання політиків (хоча часто такий популістський підхід в українських
реаліях і бере гору), а залежать від низки об’єктивних чинників: страхового стажу
пенсіонера, розміру сплачених ним страхових внесків, від того, яку заробітну плату він
свого часу отримував, а також від розміру середньої зарплатні, з якої сплачуються страхові
внески зараз. Відповідно, магістральним завданням має стати суттєве підвищення рівня
реальних доходів працюючих українців, що “підтягне” і всі соціальні виплати”, – пояснює
Несходовський. Водночас економіст Олексій Кущ вважає: для того, аби підтримати
громадян, влада повинна не лише дбати про підвищення їхніх доходів, а й про скорочення
видатків домогосподарств – зокрема, на найбільш нагальні потреби. Приміром, експерт
критикує уряд за те, що він не передбачив моделі зниження тарифного навантаження в
умовах різкого падіння світових цін на природний газ. “Замість цього – загроза зростання
тарифів на електроенергію для населення й заморожені соціальні стандарти”, – констатує
Кущ. Частина експертів, до речі, не вірить запевненням влади, що передбачених у проєкті
бюджету менш ніж 48 мільярдів гривень вистачить на виплату комунальних субсидій
населенню (проти більш ніж 55 мільярдів, закладених у цьогорічному держкошторисі). При
цьому подальшого подорожчання комунальних послуг у 2020-му, ймовірно, і справді не
уникнути. Також фахівці вважають недостатнім ресурс, передбачений для індексації пенсій.
Багатьох обурює, що влада так і не знайшла можливості для підвищення зарплати
учителям. Тож їм доводиться лише вірити оприлюдненим урядовцями “гарантіям”
безперебійної виплати 30% надбавки за престижність педагогічної праці і 21 тисячі
гривень “на брата” допомоги молодим учителям, які працюють в сільській місцевості. Але –
як свідчить практика, коштів на це у місцевих бюджетах може й не вистачити. Також
експерти звертають увагу, що проєктом Бюджету-2020 пропонується скоротити витрати на
утримання далеко не всіх органів влади. Зокрема, вони пропонують переглянути видатки,
передбачені на забезпечення діяльності Верховної ради і на апарат МВС та керівництво
деяких інших силових структур. Заощаджені ж кошти пропонують витратити на
підвищення зарплат військовим.
Читати повністю >>>
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Євроатлантичні прагнення України
залишаються незмінними
31.10.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з
Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це
повідомляє прес-служба Спікера Верховної Ради України.
Д.РАЗУМКОВ
На зустрічі Голова Парламенту подякував за сталу підтримку Альянсом територіальної цілісності та суверенітету України і наголосив на готовності до поглиблення відносин
Україна-НАТО. «Співпраця з Альянсом є частиною нашої політичної програми і нашого
внутрішнього бачення розвитку відносин між Україною та НАТО. Верховна Рада до цього
готова, і я впевнений, що багато інших наших колег і в МЗС, і в інших установах також
розуміють важливість та принциповість таких відносин. Євроатлантичні прагнення
України залишаються незмінними», – зазначив Д.Разумков. Він наголосив, що сьогодні
Україна як ніколи потребує реформ. «Об’єднані вертикалі влади як одна команда працюють
над єдиним результатом. І важливою частиною цього результату має стати членство
України в НАТО», – підкреслив він. Дмитро Разумков висловив сподівання на продовження
технічної, навчальної та іншої підтримки, яку сьогодні Альянс надає Україні. «Мова не лише
про безпеку, але і про значну гуманітарну допомогу», – зазначив Голова Верховної Ради. На
завершення зустрічі Голова Парламенту запевнив Генерального Секретаря, що одним із
головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі. Своєю
чергою Єнс Столтенберг зазначив, що має оптимістичні погляди на майбутнє України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Читайте також: Звернення Генсекретаря НАТО
Єнса Столтенберга до ВРУ (відео) >>>
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АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Україна стоїть на порозі економічного прориву, зупинятися
ми не збираємось
29.10.2019

Україна робить усе необхідне для продовження співпраці з
Міжнародним валютним фондом і підтримки економічного
зростання, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 5 листопада
презентував допрацьований проект Державного бюджету-2020. Про
це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з
О. ГОНЧАРУК
громадськістю Секретаріату КМУ.
«Сформувати бюджет розвитку в теперішніх умовах – задача не з простих. Тим
більше, цей і наступний рік – пікові з точки зору погашення та обслуговування наших
зовнішніх зобов'язань. Для забезпечення належного рівня соціальної підтримки та
соціального захисту вся наша робота спрямована на підвищення соціальних стандартів та
добробуту кожної української родини», – підкреслив Олексій Гончарук. Прем'єр-міністр
України зазначив, що формування дохідної частини Державного бюджету вперше
відбувається без підвищення податків, але зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати
боргове навантаження на країну та громадян. «Ми будемо більше заробляти всередині
країни – за рахунок реформ, приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації
ринків. Закладаємо кошти на розвиток, зокрема регіональний: дороги, інвестиційні
проекти. На оборону та безпеку у 2020 році передбачили 5,45% від ВВП. Збільшувати
ефективність почали з себе – скорочуємо видатки на чиновницький апарат на 10%», –
наголошує Прем'єр-міністр України. Олексій Гончарук підкреслив, що ключова ідея
Бюджету-2020 – це підтримка людини як найвищий пріоритет держави та Уряду. «Ми
створюємо умови для людей та навколо людей. Захищаємо тих, хто цього найбільше
потребує, і не заважаємо, даємо можливості тим, хто прагне розвиватися», – зазначив
Олексій Гончарук під час презентації. Прем'єр-міністр України озвучив основні показники
допрацьованого документа. Нагадаємо, на Інвестиційному форумі в Маріуполі RE: think.
Invest in Ukraine¸ який відбувся 29 жовтня, підписано 12 важливих меморандумів про нові
співробітництва. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. «Наша
команда представила 120 готових інвестиційних проектів, – повідомив Глава Уряду. –
Разом зі Світовим банком запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки –
для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу». Серед важливих документів, які
підписані на Форумі – Меморандум з Київстаром, Vodafone, lifecell та Інтертелекомом про
перерозподіл частот для забезпечення якісного та швидкого інтернету на території всієї
України. Це означає, що мобільні оператори мають спільний план дій щодо забезпечення
покриття 4G у селах та на дорогах протягом наступних 4 років. Також Уряд та ЄБРР
підписали Меморандум про фінансування регіональних доріг. Перший транш на
відновлення місцевих доріг – €300 млн. «Не менш важливий документ – Меморандум із
віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Джорджиною Бейкер про
порозуміння між Урядом України та IFC щодо державно-приватного партнерства, –
зазначив Олексій Гончарук. – Наші міжнародні партнери інвестуватимуть свої знання і
досвід у сфері концесії». Прем’єр-міністр подякував всім інвесторам та гостям за довіру.
Відзначимо, ідея проведення інвестиційного форуму в Маріуполі 29 жовтня полягає в тому,
щоб показати, що Україна змінюється і стає країною-можливістю. Про це Прем’єр-міністр
України Олексій Гончарук заявив на каналі ICTV, коментуючи проведення першого
інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Під час виступу на форумі RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі Глава держави
відзначив продуктивну та рішучу роботу нового складу Верховної Ради, який лише за два
місяці ухвалив понад 40 законів, частину з яких бізнес і міжнародні партнери очікували
роками. Зокрема, це закон про концесії, який розблокує значні інвестиції в інфраструктуру
України. «Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною.
Приватизація, дерегуляція, «Держава у смартфоні» – всі ці ініціативи дадуть змогу бізнесу
розправити крила та дихати на повні груди», – сказав він. «Сьогодні ми робимо все
необхідне, щоб продовжувати співпрацю з МВФ та підтримувати економічне зростання», –
підкреслив Президент. Серед пріоритетів – земельна реформа. «Уряд подав законопроект
щодо запровадження вільного ринку землі, що дасть поштовх агропромисловому сектору,
залученню інвестицій і сучасних технологій», – зазначив Глава держави. Відповідаючи на
критику, яка подекуди лунає на адресу влади за поспішність в ухваленні рішень і так
званий турборежим, Президент зауважив, що краще рухатися швидко, навіть припускаючись незначних помилок, які можна виправити, ніж тупцювати на місці, що фактично
означає рухатися назад. «Зупинятися ми не збираємось. Ми продовжуємо євроінтеграцію та
гармонізацію українського законодавства з європейським. Проведемо глибинну податкову
реформу, яка почне діяти у 2021 р. Викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору», –
підкреслив Глава держави. Президент висловив переконання, що зараз країна стоїть на
порозі економічного прориву, про що свідчать ключові показники. «У другому кварталі ми
продемонстрували 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації суттєво
покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України у наступному році.
Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції підвищили
наш кредитний рейтинг», – нагадав Президент. НБУ знизив облікову ставку відразу на 1%,
що свідчить про уповільнення інфляції та сприятиме здешевленню позикових коштів. У
найближчих планах – велика приватизація десятків інвестиційно привабливих об’єктів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Андрій Загороднюк розповів про результати діяльності
нової команди Міноборони
21.10.2019

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про результати
діяльності нової команди Міноборони за перші 50 днів роботи. Про це
повідомляє прес-служба МОУ.
«Реформувати армію під час збройної агресії РФ означає, що одні кроки ми повинні
робити надвиважено, інші – з десятикратним прискоренням. За 50 днів роботи Уряду маємо
перші результати за визначеними пріоритетами: перехід на стандарти НАТО, побудова
людиноцентричної армії та антикорупція». «По-перше: проведено експрес-аудит стану
будівництва житла. За результатами аудиту вивільнено кошти з так званих «провальних»
об’єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу
завершення вже до кінця року. Оптимізовано кошти для проведення конкурсів на
закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців. Подруге: розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі. Документ має забезпечити конкурентність у сфері закупівель та знизити рівень «закритості»
держоборонзамовлення. Це дасть можливість більш ефективного використання бюджетних
коштів, передбачених на закупівлю на модернізацію зброї і техніки. Це також зведе до
мінімуму корупційні ризики у цій сфері. По-третє: ініційовано внесення змін до постанови
Уряду від 23.04.2014 р. № 117, які відкриють нам шлях для здійснення закупівель товарів та
послуг через Агенцію НАТО з підтримки та постачання», – повідомив міністр. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.gov.ua
Іноземні радники стратегічного рівня позитивно оцінюють
процес реформ у секторі оборони та безпеки

Україна сьогодні – це алмаз, який потребує огранювання із
внутрішніх реформ і зовнішніх інвестицій
08.11.2019

Нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з непривабливим статусом України, і сповнена рішучості для здійснення потужного
економічного стрибка, заявив Президент Володимир Зеленський.
«Ви перебуваєте у справді феноменальній країні. Без зайвої скромності скажу, що це
– один із найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля, це – Україна. Так, 28
років тут імітували важливі реформи, будували тіньову, непрозору систему – ми це знаємо.
У результаті Україна стала таким собі економічним андердогом (невдахою. – Ред.). Але нова
українська влада занадто амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом», –
сказав Президент під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі. За
його словами, коли дехто оцінює шанси України як невисокі, це ще більше мотивує владу.
«Коли нас недооцінюють – все це додає нам адреналіну, рішучості та сили для потужного
економічного стрибка», – зазначив Володимир Зеленський. Він зауважив, що влада чудово
розуміє, що потрібно для розвитку країни. «Це – рівні правила гри для всіх, очищення
судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти відповідно
до викликів ХХІ століття, життєво важливі для економіки закони. Навіть коли вони
непопулярні. Щодня разом з урядом та парламентом ми втілюємо в життя всі ці
законопроекти», – сказав Глава держави. Президент підкреслив, що сьогодні Україна – це
алмаз, який потребує огранювання із внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, для того
щоб стати справжнім діамантом не лише в серці Європи, а й в усьому світі. «І я як Президент
гарантую, що особисто готовий захищати кожну вашу інвестицію, кожну копійку, яку ви
вкладаєте в українців», – заявив він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Стратегічні радники високого рівня Комітету реформ Міністерства
оборони та Збройних Сил України (DRAB – Defence Reform Advisory Board)
позитивно оцінили перебіг реформ в Україні.
Були присутні радники з США, Великої Британії, Німеччини та Канади. Сторони
обговорили зусилля нового Уряду зі стримування російської агресії, досягнення миру та
реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей, порядок денний реформ у
секторі оборони та безпеки, перспективи членства України у Північноатлантичному
альянсі. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро
Кулеба висловив переконання, що три найголовніших пріоритети для України нині – це
зростання економіки, розвиток демократії та укріплення Збройних Сил. Він уточнив, що
йдеться про відкриту ринкову економіку, інтегровану в спільний простір ЄС, сталу
демократію, Збройні Сили, сумісні з Північноатлантичним альянсом. Віце-прем’єр-міністр
додав, що Уряд відданий ідеї встановлення цивільного контролю над сектором оборони та
безпеки, який передбачає прозорість, підзвітність, парламентський та громадський
контроль. Дмитро Кулеба поінформував, що Уряд та Парламент створили спільну
платформу координації євроатлантичної інтеграції, аби реформи на шляху до вступу
України до НАТО були скоординованими, ефективними та швидкими. У свою чергу іноземні
радники стратегічного рівня висловили оптимізм щодо реформаторських зусиль нового
Уряду. Віце-прем’єр-міністр подякував стратегічним радникам високого рівня за підтримку,
їхній внесок у процес реформ, готовність ділитися власним досвідом та висловив
сподівання на подальший плідний діалог.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Новий суд - старі справи: найгучніші "корупційні"
провадження в Україні

Київ залишається лідером серед регіонів за динамікою
соціально-економічного розвитку
05.11.2019

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топпосадовців в Україні, а вироків все нема. Огляд найрезонансніших справ, в
яких українці чекають результату.
Від початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який має розглядати
справи щодо високопосадовців, 5 листопада виповнюється рівно два місяці. Тим часом,
президент Володимир Зеленський ще до 1 листопада обіцяв українцям гучні результати і
"посадки" у кримінальних розслідуваннях. Хто із українських топ-посадовців фігурує у
антикорупційних справах, які за законом підпадають під підсудністьновоствореного
Вищого антикорупційного суду - в огляді DW.
Дубневич: перший "доторканий". Першим депутатом нового скликання, за якого
взялася прокуратура, став Ярослав Дубневич. Йому закидають привласнення коштів
"Укрзалізниці" у розмірі 100 млн грн. Верховна Рада зняла з нього недоторканність. Йому
загрожує до 12 років в'язниці. За даними САП, парламентар фігурує і в інших провадженнях.
ВАКС обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн. Дубневич
уже оскаржив це рішення та заявив, що у нього немає таких коштів для застави.
Квартирні схеми у Нацгвардії. У заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81,5
млн грн підозрюютьколишнього депутата Максима Микитася. Екскерівника держкорпорації "Укрбуд" звинувачують у організації корупційної схеми із нерухомістю в Києві. Ще у
2000-х забудовник домовився будувати житловий комплекс на території колишньої
військової частини у центрі Києва. В обмін на 1 га ділянки Нацгвардія мала би отримати у
житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Натомість у 2016-2017-х сторони
"передомовилися" про 65 квартир у новому будинку на околиці столиці, вартість яких
виявилася в рази дешевшою. У рамках цієї справи у травні був затриманий і екскомандувач
Нацгвардії Юрій Аллеров. Однак згодом він вийшов із СІЗО під заставу в 4,8 мільйона
гривень. 25 жовтня під заставу в 80 мільйонів гривень вийшов і Микитась.
Кличко та його оточення. Ще один колишній нардеп від БПП, а нині радник мера
Києва В.Кличка - Дмитро Білоцерківець - у жовтні отримав підозру від НАБУ. Детективи
кажуть, що чиновник не задекларував у 2016-2017р. нерухомість у столиці вартістю 3,8 млн
грн, яка перебувала у власності членів сім'ї. Сам чиновник вважає таку підозру елементом
політичного тиску на очільника столиці. До речі, сам Кличко сам нещодавно став
фігурантом провадження НАБУ. ВАКС зобов'язав бюро відкрити справу стосовно Кличко за
підозрою в можливому зловживанні владою. За даними українських ЗМІ, розслідування
стосується можливого розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту. У
журналістських розслідуваннях йшлося також про можливу причетність до непрозорого
контракту на будівництво фірм згаданого вище Максима Микитася.
Статки Труханова. Одразу у двох "корупційних" справах фігурує мер міста Одеса
Геннадій Труханов. Міському голові інкримінували розкрадання бюджету через придбання
будівлі колишнього заводу. За даними слідства, власник продав приміщення за 185 млн
грн, тоді як за два місяці до того придбав його за 4 млн. У липні Малиновський райсуд
Одеси визнав Труханова та інших співучасників невинуватими у заволодінні коштами.
Справу ще розглядатиме Апеляційна палата ВАКС. А уже 6 листопада Антикорупційний суд
почне розгляд іншого провадження - щодо недостовірного декларування. Труханов нібито
не вніс до декларацій за 2015-2016 роки статки на сукупну суму в 51 мільйон гривень. За
такі дії можливе покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до двох років.
Газові махінації. Йдеться про екс-депутата Олександра Онищенка, якому інкримінують розкрадання коштів під час продажу природного газу у рамках договорів із ПАТ
"Укргазвидобування". Сам Онищенко у 2016 році залишив Україну і нині проживає в Іспанії.
Усього слідство встановило причетність до схеми 29 осіб, серед яких екскерівник Державної
фіскальної служби Роман Насіров. Останнього прокуратура підозрює у завданні збитків
державі на 2 млрд. грн. Після затримання чиновника у 2017 р, що супроводжувалося нібито
важкою хворобою, він встиг ненадовго відсудити поновлення на посаді і зареєструватися
кандидатом в президенти. А зараз в ролі експерта з'являється в ефірах телеканалів. Тим
часом, справу стосовно Насірова передали до Вищого антикорупційного суду.
Справи ексдепутатів: Розенблат, Поляков, Мартиненко. Вироку досі чекають
справи ексдепутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова. Їх підозрюють у
вимаганні хабара за внесення законопроєктів щодо видобутку бурштину. Гучною ця справа
стала завдяки участі у спецоперації "агента Катерини", яку парламентарям підставили
детективи НАБУ. Справу направили у Печерський суд, однак зараз нею уже має займатися
ВАКС. Ще одне провадження розглядає новостворений орган щодо екснардепа Миколи
Мартиненка. Його підозрюють у заволодінні коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму
понад $6,4 млн. Крім того, прокуратура обвинувачує Мартиненка у заволодінні коштами ДП
"СхідГЗК" у розмірі понад 17 мільйонів доларів. У квітні 2017 р. детективи НАБУ затримали
політика, однак згодом відпустили на поруки колег із "Народного фронту". …
Читати повністю >>>
© Ольга Журавльова
За матеріалами dw.com
Набув чинності закон Володимира Зеленського
про судову реформу
07.11.2019

Закон про судову реформу, яким передбачається скорочення суддів
Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України в четвер, 7 листопада, набув чинності.
У середу, 6 листопада, документ був опублікований у виданні "Голос України". Актом
регулюється діяльність ВККСУ та Вищої ради правосуддя, зокрема вводиться новий
порядок формування кваліфкомісії, згідно з яким призначення на посади дванадцяти
членів комісії буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.
Склад ВККСУ буде скорочений з 16 до 12 членів. При цьому сума винагороди членам ВККС
встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду. У законі
прописане також скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб. При цьому базовий
оклад суддів цього суду зменшений з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб (таким чином замість 144 тис. 75 гривень встановлено суму в розмірі 105 тис. 655
гривень). Варто також відзначити, передбачається створення нового органу - Комісії з
питань сумлінності та етики. Вона створюється при Вищій раді правосуддя і складається з
трьох представників ради, а також трьох міжнародних експертів (при цьому участь
міжнародних експертів в цій комісії припиняється через 6 років з моменту вступу в силу
цього закону). "Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім
підпункту 16 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року. З
дня набрання чинності повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначається
за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону ", - сказано в тексті документа.
Нагадаємо, 6 листопада закон був опублікований у виданні "Голос України". А 4 листопада
проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський. Раніше законопроект
схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков. Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня
народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента. За
законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття
документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
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Динаміка соціально-економічного розвитку в розрізі галузей
економіки міста Києва є переважно позитивною. Таким чином, столиця
залишається лідером за показниками серед регіонів України.
Зокрема, у столиці збільшився оборот роздрібної торгівлі на 14,5% і становить 134,2
млрд грн. Це 19,4% від загальнодержавного обсягу. В Україні цей показник збільшився на
9,9%. У Києві також зросли обсяги перевезення вантажів майже в 2,5 рази до відповідного
періоду минулого року, що становить понад 27,3 млн т. Збільшився також вантажооборот в
1,4 рази. Пасажирообіг у столиці зріс на 25,1% порівняно до обсягу показників аналогічного
періоду 2018 р., що у номінальному вимірі становить понад 23,4 млрд пас. км. За останніми
наявними статистичними даними, міським електричним транспортом перевезено 448,6
млн пасажирів. Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці)
становить 6,1%. В Україні цей показник становить 8,5% до економічно активного
населення у віці 15-70 років. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла
на 17,6% та досягла рівня 15 378 грн, що в 1,5 рази перевищує показник в Україні. Разом із
тим, за останніми статистичними даними, у Києві зменшився індекс промислової продукції
на 3,2% порівняно до відповідного періоду минулого року. Це відбулось переважно за
рахунок зниження виробництва у переробній промисловості на 4,5%. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
Кабмін вирішив звільнити тисячі
співробітників РДА
31.10.2019

У Кабінеті міністрів України ухвалили рішення звільнити з
районних державних адміністрацій тисячі співробітників – штат буде
скорочений на 18 449 осіб. Про це повідомляє segodnya.ua
Як заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, скорочення штатів відбудеться
для підвищення ефективності їх роботи. "Рішення про скорочення було непростим, але
необхідним. Ми повинні істотно підвищити ефективність роботи державних органів", –
написав він. У своєму повідомленні він перелічив декілька принципів скорочення: частина
функцій дублюється з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ); частину функцій
ліквідують, оскільки вони виявилися застарілими і неефективними; ще частину функцій
мають намір перенести на більш високий рівень (ОДА, територіальних органів центральних
органів влади або Київ); деякі функції будуть об'єднані. Співробітників, які потраплять під
скорочення, попередять про звільнення за 2 місяці, а також виплатять їм все компенсаційні
витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки. "Пошук роботи, проведення
професійного навчання та підготовка до початку власного бізнесу будуть проводитися із
залученням широкого кола організацій – бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для
цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", - написав міністр.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін схвалив призначення глав Волинської, Полтавської, Сумської,
Хмельницької та Чернівецької ОДА. "Уряд погодив призначення глав ОДА: Волинської –
Погуляйко Юрія Михайловича; Полтавської – Сінегубова Олега Васильовича; Сумської –
Пащенко Інну Олексіївну; Хмельницької – Габінета Дмитра Анатолійовича; Чернівецької –
Осачук Сергія Дмитровича", - повідомили в Уряді. Раніше повідомлялося, що президент
Володимир Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА. …
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
Кадровий голод. Чому в Зеленського виникла
проблема з головами ОДА
07.11.2019

За останній місяць Президент замінив низку голів обласних держадміністрацій, призначених ним же кілька місяців тому. Відставки
губернаторів, як їх неофіційно називають, пояснюють по-різному.
Десь заявляють про неефективність керівника, у інших випадках - вони нібито самі
більше не хочуть працювати. Сам Президент ще під час пресмарафону 10 жовтня скаржився
на "складну ситуацію із губернаторами". DW намагалася з'ясувати, чому за понад п'ять
місяців президенства главі держави не вдалося сформувати команди в регіонах.
Тривожний тренд. Зміна політичних еліт в Україні традиційно тягне за собою перезавантаження і місцевої влади. Перші призначення після перемоги Зеленський здійснив
уже в липні. Однак низка областей досі чекає на узгодження кандидатів, а трьом адміністраціям уже навіть встигли змінити новопризначених керівників. Зокрема, 4 листопада
Президен звільнив очільника Черкаської області, бізнесмена Ігоря Шевченка, який не
протримався на посаді і ста днів. У президента не коментували відставку. Сам ексголова
повідомив місцевим виданням, що це було його власним рішенням. "Без заступників, без
команди - тут робота вичерпана. Далі не бачу себе у такій роботі. Я захотів повернутися до
сімейного життя", - прокоментував Шевченко. На його місце призначили Романа Бондара вихідця із Чернівців, колишнього співробітника управління СБУ в Донецькій та Луганській
областях. Трохи більше ста днів на посаді очільника Київської області пробув 35-річний
управлінець Михайло Бно-Айріян. Свою заяву про відставку від супроводив цитатою з
твору Івана Багряного - "Краще померти раз, померти гордо, з незламаною душею, ніж
повзати на колінах і вмерти двічі - морально і фізично…". При цьому чиновник не уточнив
причин звільнення. На його місце наприкінці жовтня Зеленський призначив харківського
бізнесмена Олексія Чернишова. Неповних 4 міс. керував Луганською областю правознавець
та ексректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький. "Він не
дуже швидкий, скажімо так", - такі причини відставки назвав Володимир Зеленський,
представляючи нового очільника. Ним став новий для регіону Сергій Гайдай, якому раніше
пророкували посади в Закарпатській або Кіровоградській ОДА.
Коротка лава запасних. Призначення "чужинців" на посади голів ОДА - одна з
характерних тенденцій кадрової політики нової влади. Так, Чернігівську обладміністрацію
очолив Андрій Прокопенко - київський політтехнолог, керівник одеського штабу "Слуги
народу". На Миколаївщину відправили Олександра Стадніка - колишнього податківця із
Києва, а в Одеську обл. - столичного бізнесмена Максима Куцого. Погодження майбутнього
очільника Волинської обл. - вихідця з Луганщини, колишнього силовика Юрія Погуляйка було негативно сприйнято у регіоні. Незгоду з цим кадровим рішенням висловили у
Волинській облраді та Луцькій міськраді. "Волинський досвід показує, що немісцеві голови
ОДА перші півроку тільки вникають в ситуацію, знайомляться з людьми, відвідують
підприємства, перезавантажують чиновницькі апарати, зрештою, вирішують власні
інтереси у цікавій для себе прикордонній області з багатим природним потенціалом, але не
працюють на область та її громаду", - заявили депутати облради у зверненні до президента.
Ситуація із місцевими призначеннями свідчить про відсутність єдиної кадрової стратегії та
демонструє "коротку лаву запасних" у "Слузі народу", вважає український політолог Віктор
Таран. "Вони працюють в ситуативному режимі, коли намагаються із набору друзів,
однокласників, "КВНщиків", знайомих створити гарну команду управлінців. Так підбір на
державну службу не працює. Виходить дуже часто, що на керівну посаду потрапляють
люди, які випадково прийшли і випадково пішли", - коментує для DW політолог.
Некомфортна посада >>>
© Ольга Журавльова
За матеріалами dw.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Українська парламентська делегація взяла участь у 141-й Асамблеї
Міжпарламентського Союзу в Белграді

ВРУ ратифікувала угоди про уникнення подвійного
оподаткування з трьома країнами
31.10.2019

Під час засідання ВРУ 30 жовтня депутати підтримали ратифікацію
угод з Малайзією, Кіпром, Великою Британією та Північною Ірландією. Про
це повідомляє служба новин порталу news.dtkt.ua
Протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією. Верховна рада
України підтримала за основу та в цілому законопроект про ратифікацію Протоколу між
урядами України та Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії про
внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, передає
кореспондент РБК-Україна. За ратифікацію проголосували 323 нардепи. Відповідна
конвенція була вчинена у Лондоні 10 лютого 1993 року. У пояснювальній записці
підкреслюється, що відповідний протокол запроваджує ставки та порядок оподаткування,
відмінні від передбачених чинним законодавством України, у звязку з чим він підлягає
ратифікації Верховною радою. Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів
України та Державна податкова служба України.
Угода з Малайзією про уникнення подвійного оподаткування. Також ВРУ
підтримала за основу та в цілому законопроект №0002 «Про ратифікацію угоди між урядом
України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї» передає
кореспондент РБК-Україна. Ратифікацію підтримали 333 парламентарі. Необхідність
укладення угоди та протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в
економічних стосунках між резидентами України та Малайзії, підлягають оподаткуванню у
подвійній юрисдикції. По-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге,
у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. «Угода та протокол
до неї сприятимуть по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге,
запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових
перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі», – сказано у пояснювальній записці.
Протокол про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром. Верховна рада
України підтримала за основу та в цілому законопроект №0003 «Про ратифікацію
Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи», передає кореспондент РБК-Україна. Ратифікацію підтримали 316
народних депутатів. Необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в
процесі переговорів із кіпрською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до
Конвенції з урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.dtkt.ua
У Верховній Раді створено групи міжпарламентських зв’язків з
Австрією, Данією, Ізраїлем, Італією, Кубою та ОАЕ
01.11.2019

У Верховній Раді відбулися організаційні засідання груп
міжпарламентських зв’язків з рядом країн. Про це повідомляє Інформаційне
управління Апарату Верховної Ради України.
Так, 35 народних депутатів вирішили створити депутатську групу Верховної Ради з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Австрія. Групу очолив член фракції політичної
партії "Слуга народу" Ігор Негулевський. Заступником голови обрано члена фракції
політичної партії "Слуга народу" Ткаченка, секретарем – члена цієї ж фракції Андрія
Богданця. Також відбулось засідання депутатської групи Парламенту з міжпарламентських
зв’язків з Королівством Данія. Співголовами створеної групи стали член фракції політичної
партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександр Колтунович та член фракції
політичної партії "Слуга народу" Вікторія Подгорна. Заступником голови групи обрано
члена фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірину Луценко, секретарем члена фракції політичної партії "Слуга народу" Юлію Яцик. У групі виявили бажання
працювати 12 народних депутатів. Створено депутатську групу Верховної Ради з
міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль, до якої увійшов 61 народний депутат.
Співголовами групи обрано членів фракції політичної партії "Слуга народу" Олександра
Куницького і Данила Гетманцева. Заступниками голови - членів фракції політичної партії
"Слуга народу" Святослава Юраша, Володимира Крейденка, Юрія Камельчука, а також члена
фракції політичної партії "Голос" Олександру Устінову і члена фракції політичної партії
"Опозиційна платформа - за життя" Тетяну Плачкову. Питання про обрання секретаря
відклали на перше засідання групи. Депутатську групу Парламенту з міжпарламентських
зв’язків з Італійською Республікою створили 82 народних депутати, які обрали її
співголовами члена фракції політичної партії "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва і
члена фракції політичної партії "Слуга народу" Дар'ю Володіну. Члени групи також обрали
чотирьох заступників голів: членів фракції політичної партії "Слуга народу" Єгора Чернєва,
Сергія Іонушаса, Анастасію Ляшенко та члена фракції політичної партії "Голос" Наталю
Піпу. Секретарем групи обрано члена фракції політичної партії "Слуга народу" Арсенія
Пушкаренка. Депутатська група Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Республікою
Куба створена у складі 50 народних депутатів. Під час організаційного засідання головою
групи обрано члена фракції політичної партії "Слуга народу" Олега Воронька. Заступниками
голови обрано: членів фракції політичної партії "Слуга народу" Миколу Стефанчука, Євгенія
Брагара, Володимира Козака, Олексія Леонова, Олексія Мовчана, Дмитра Чорного, а також
позафракційного народного депутата Павла Бакунця і члена фракції політичної партії
"Голос" Ярослава Рущишина. Секретарем групи стала член фракції політичної партії "Слуга
народу" Олена Криворучкіна. Відбулось організаційне засідання депутатської групи
Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Було
прийнято рішення про створення групи, у якій виявили бажання працювати 113 народних
депутатів. Співголовами обрано члена фракції партії "Слуга народу" Анну Пуртову і
позафракційного народного депутата Олександра Ковальова. Заступниками голів обрані
члени фракції політичної партії "Слуга народу" Микола Тищенко, Павло Якименко,
Олександр Качура, Степан Чернявський і Ігор Негулевський. Секретарем групи обрано
члена фракції політичної партії "Слуга народу" Олену Мошенець.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

21.10.2019

Делегація ВРУ взяла участь у 141-й Асамблеї Міжпарламентського
Союзу, що проходила 13-17 жовтня у Белграді (Сербія). В Асамблеї взяли
участь 2000 представників парламентів 150 країн.
Головною темою під час Асамблеї були «Роль та механізми парламентів у зміцненні
міжнародного права і сприянні регіональному співробітництву». Також під час Асамблеї
обговорювалися питання політичної активності молоді, захисту прав людини та гендерної
рівності. У рамках заходів Асамблеї українська парламентська делегація - народні депутати
України Ольга Руденко, Леся Василенко та Альона Шкрум - взяли участь у 30-й сесії Форуму
жінок- парламентаріїв. На засіданні геополітичної групи "12+" члена української
парламентської делегації, народного депутата Лесю Василенко було обрано від групи на
посаду члена Бюро Форуму жінок-парламентаріїв. Під час засідання Форуму жінокпарламентаріїв члена української парламентської делегації було затверджено членом Бюро
Форуму. У коментарі народний депутат Леся Василенко поінформувала: «Мене обрано до
Бюро Форуму жінок парламентаріїв та призначено доповідачем по підготовці зауважень до
резолюції щодо змін клімату в умовах збройних конфліктів». «Це важливо тому, що це додаткова позитивна присутність України в міжнародному міжпарламентському діалозі»,зазначила парламентарій і додала: «Робота в постійних органах Міжпарламентського Союзу
дає більший вплив на рішення, які приймаються організацією. А через жіночий форум
проходять абсолютно всі резолюції МПС».
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна виходить з того, що рішення Бухарестського саміту 2008 р.
щодо членства нашої держави в НАТО буде виконане
30.10.2019

Віце-прем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції
Дмитро Кулеба на брифінгу в Одесі розповіли про плани та пріоритети
подальшої співпраці України та Альянсу.
Дмитро Кулеба привітав Генсека НАТО в Україні і зазначив, що нині немає більш
важливої задачі ніж зміцнення української економіки, демократії та Збройних Сил України.
Він наголосив, що нинішній Уряд є першим Урядом, який чітко закріпив у Програмі своєї
діяльності ціль – за п'ять років досягти відповідності критеріям членства в Альянсі. Він
підкреслив, що Україна зробила свій вибір – членство в НАТО. Так само Альянс у 2008 році
також зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО.
«Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Заявка на отримання Плану дій щодо
членства, подана Україною у 2008 р., є чинною. Не потрібно подавати нову заявку. Потрібно
здійснювати реформи, поглиблювати співпрацю з Альянсом, досягати сумісності наших
Збройних Сил з НАТО. Питання надання ПДЧ має бути суто технічним, а не політичним», –
зазначив Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Україна цінує послідовну політичну підтримку
Альянсу і його держав-членів, зокрема, практичну допомогу на шляху зміцнення ВМС.
«Безпекові виклики у Чорному морі – не проблема виключно України чи Чорного моря. Це
загроза всьому регіону. Коли кораблі Альянсу заходять у Чорне море, це демонструє силу
міжнародної співдружності, яка здатна гарантувати безпеку всього регіону. Надзвичайно
важливо сьогодні бачити у порту Одеси разом з українськими суднами ВМС протимінну
групу країн-членів Альянсу, мінні тральщики Болгарії, Італії, Румунії, Іспанії», – підкреслив
представник Уряду. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою підтвердив
незмінну підтримку України з боку Альянсу та повідомив про запуск нової ініціативи у
співпраці НАТО з Україною, яка має поєднати всі існуючі досі формати співпраці. «Ми маємо
довгострокове партнерство з Україною і час від часу його переглядаємо. У нас вже є річні
національні програми співпраці України з НАТО, Комплексний пакет допомоги, а також
Комісія Україна – НАТО. Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати
та сумістити ці різні формати роботи, зробивши їх більш пов’язаними та узгодженими», –
зазначив Єнс Столтенберг. Він також нагадав про рішення Альянсу, ухвалене навесні, про
надання Україні додаткової допомоги задля розширення співпраці у різних сферах, та
переважно у питаннях, пов’язаних із військово-морським флотом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Читайте також: Є домовленість про повний
перезапуск відносин України із НАТО >>>

Cуд ООН визнав прийнятність скарги України про підтримку
Росією тероризму на Донбасі
08.11.2019

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України
проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму. Відповідне рішення було оголошено сьогодні в Гаазі.
Суд ООН виносив рішення не по суті скарги України, а попереднє - щодо юрисдикції,
тобто про можливість застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму стосовно подій на Донбасі. Суд відхилив заперечення Росії, яка
вимагала від суду закрити справу та стверджувала, що ця конвенція не може бути
застосована щодо її допомоги бойовикам на Сході України. Таким чином, надалі Суд ООН
може перейти до розгляду справи по суті. Сьогодні суд ООН також відхилив аргументи РФ
щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації. Україна ініціювала позов проти Росії в січні 2017 року і вимагає
відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення обох конвенцій. У квітні 2017
року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів,
наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права
кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс
кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою. Серед
звинувачень, висунутих Росії - надання зброї та інших видів допомоги незаконним
збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли
житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського
автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація
щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу
кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання;
обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

Читайте також: Резолютивна
частина рішення Суду ООН >>>

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

4

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

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

 ЄВРОПА & ЄС

Постійна делегація Верховної Ради у ПВ ЦЄІ провела
організаційне засідання
Відбулося установче засідання Постійної делегації ВРУ
в Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди
22.10.2019

Голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна КлимпушЦинцадзе провела установче засідання Постійної делегації Верховної Ради в
Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ).
Під час засідання головою делегації обрано народного депутата Івана Крулька,
заступниками – Павла Мельника та Софію Федину. Також обрано членів постійних
Комітетів і робочих груп ПА ЄВРОНЕСТ. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що
зараз триває дискусія про майбутнє Східного партнерства, і Україна зацікавлена в
диференційованому підході до країн, які мають із Євросоюзом Угоди про асоціації. Вона
побажала делегації злагодженої ефективної роботи в інтересах України і запропонувала
узгоджувати позиції між народними депутатами, залученими до процесів зближення
України з ЄС. Участь у засіданні також взяв попередній глава української делегації в ПА
ЄВРОНЕСТ Борис Тарасюк, який поінформував про структуру та цілі цієї парламентської
асамблеї та про роботу української делегації в попередні роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Керівник Апарату Верховної Ради взяв участь у зустрічі генеральних
секретарів парламентів країн Східного партнерства
23.10.2019

Впровадження мережі Генеральних секретарів країн Східного
партнерства з метою підвищення потенціалу персоналу парламентів стало
однією з головних тем для обговорення.
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний наголосив на важливості і актуальності багатосторонньої співпраці на рівні Генеральних секретарів парламентів.
За його словами, під час зустрічі були обговорені питання щодо перспектив співпраці та
взаємодії з європейськими партнерами, обміну досвідом у проведенні функціонального
аудиту Апарату Верховної Ради, питання дигіталізації, електронного документообігу та
впровадження електронних систем. Під час дискусій було акцентовано увагу на загальних
викликах, які стоять перед апаратами парламентів, та шляхи напрацювання рішень для
ефективної і сталої співпраці. Серед іншого розглядалися можливості організації тренінгів у
рамках багатосторонньої співпраці, здійснення парламентського нагляду та використання
напрацювань у галузі ІТ-технологій, проведення аналізу даних, дигіталізація робочого
процесу тощо. У зустрічі також взяли участь: Войцех Савицький, Генеральний секретар
Парламентської Асамблеї Ради Європи; Тігран Галстян, начальник штабу-Генеральний
секретар Національної асамблеї Республіки Вірменія, Голова мережі Генеральних
секретарів парламенту країн Східного партнерства; Гіві Міканадзе, Генеральний секретар
Парламенту Грузії; Адріан Албу, Генеральний секретар Парламенту Республіки Молдова.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Без демократичних принципів не може бути
стабільної Європи
24.10.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у
Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи.
Про це повідомляє прес-служба ВРУ.
Під час свого виступу він закликав учасників конференції сприяти поверненню до
базових принципів та ідей, закладених засновниками Ради Європи, а саме – дотримання
високих стандартів у сфері прав людини, демократії та верховенства права. Дмитро
Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових
органів Ради Європи, адже подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під
сумнів ціннісні орієнтири цієї організації. «Наша послідовність та принциповість має бути
непорушною, якщо ми дійсно прагнемо до утвердження міжнародного права як цінності. І
єдиною запорукою вільного та демократичного розвитку є готовність забезпечити не на
словах, а на ділі дотримання прав людини, верховенства права та демократичних свобод», –
наголосив Голова Верховної Ради. Дмитро Разумков також звернув увагу учасників
конференції на те, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини
в окремих країнах. Проте Україна, спільно з іншими державами, не готова миритися зі
спробами дискредитації авторитету Ради Європи. «Цілком вмотивованим є рішення щодо
відмови від участі в сесії ПАРЄ Постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту
проти повернення делегації Росії до Парламентської Асамблеї. Це рішення є реакцією на
тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих
територіях», – підкреслив він. На завершення виступу Голова Парламенту України висловив
позицію, що фундаментом розвитку Європи на наступні 70 років має стати концепція
демократичної безпеки на основі принципів Європейської хартії прав людини. «Без
демократичних принципів не може бути стабільної Європи. Переконаний, що відновлення
поваги до таких цінностей має стати наскрізною темою подальших дебатів у цих стінах», –
наголосив Голова Верховної Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна має посилити свою діяльність та роз’яснювальну
роботу в Раді Європи і ПАРЄ

29.10.2019

Відбулись
збори
Постійної
делегації
Верховної
Ради
у
Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи (ПВ ЦЄІ). Про
це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
Під час зборів головою делегації було обрано члена фракції політичної партії «Слуга
народу» Ігоря Марчука, заступником голови – члена фракції політичної партії "Європейська
солідарність" Ростислава Павленка. Також під час засідання члени Постійної делегації
Верховної Ради у ПВ ЦЄІ ухвалили рішення про участь делегації у засіданні Парламентської
асамблеї ЦЄІ у м.Рим 7-8 листопада 2019 року і дали доручення секретаріату розпочати
підготовку до цієї поїздки. Зазначалося, що серед завдань делегації на засіданні
Парламентської асамблеї, - вивчення структури організації, принципів її роботи та пошук
шляхів поєднання українського порядку денного із порядком денним ЦЄІ, зокрема, пошук
міжнародної підтримки з метою протидії збройній агресії і реалізації економічних та інших
проектів. Нинішній склад Постійної делегації Верховної Ради у Парламентському вимірі
Центральноєвропейської ініціативи затверджений Розпорядженням Голови Верховної Ради
України №252 17 вересня 2019 р. відповідно до подань депутатських фракцій. Загалом до
делегації входять сім членів і та сім їхніх заступників. Центральноєвропейська ініціатива
(ЦЄІ) - регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, діяльність якої має на
меті налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціальноекономічній, науковій та культурній сферах та сприяння на цій основі зміцненню
стабільності і безпеки в регіоні. До її складу входять 18 країн – Албанія, Австрія, Білорусь,
Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія,
Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна. Україна
вступила до організації у 1996 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Дмитро Кулеба у Брюсселі назвав п'ять
пріоритетів інтеграції до ЄС
06.11.2019

Віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції
Дмитро Кулеба відкрив П’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, що
розпочалося сьогодні в Брюсселі (Королівство Бельгія).
Він нагадав, що нинішній Уряд є першим в історії України, який включив у свою
офіційну Програму діяльності амбітну мету – досягти економічних копенгагенських
критеріїв членства в ЄС протягом наступних п'яти років. За словами Дмитра Кулеби, Угода
про асоціацію між Україною та ЄС є основою реформ в Україні. Однак значення та потенціал
цієї Угоди значно більші, бо інтеграція України до ЄС на основі цієї Угоди є також і шляхом
до посилення Європейського Союзу. Він подякував ЄС за партнерство: «Ми цінуємо вашу
тверду підтримку та солідарність в умовах триваючої російської агресії, оскільки Росія
продовжує руйнувати нашу країну, незаконно окупувавши Крим та частину Донецької та
Луганської областей, а також поширюючи дезінформацію та ненависть по всій країні», –
наголосив Віце-прем'єр. Він також підкреслив, що Україна цінує підтримку ЄС у проведенні
реформ у країні. Дмитро Кулеба окреслив п'ять поточних пріоритетів інтеграції України до
ЄС. Це, по-перше, секторальна інтеграція. «Я закликаю вас розробити конкретні спільні
кроки, дорожні карти, програми та плани дій для підтримки високої динаміки інтеграції
України до цифрового та енергетичних ринків ЄС, спрощення митних формальностей у
торгівлі з ЄС, а також у сфері юстиції, свободи та безпеки», – зазначив Віце-прем'єр-міністр.
Другим пріоритетом є подолання наслідків зміни клімату та енергоефективність. «Я
представляю Уряд, який сприймає проблему зміни клімату серйозніше, ніж будь-який
попередній. Ми від щирого серця вітаємо Європейську Зелену Угоду. Україна готова стати
надійним партнером ЄС в декарбонізації, включаючи спільну з ЄС енергетичну систему», –
сказав представник українського Уряду. Третім пріоритетом він назвав приведення
положень Угоди про асоціацію у відповідність із реальним зростанням торгівлі, зокрема
шляхом перегляду тарифів, безмитних квот та розширення потенціалу через укладення
угоди ACAA («промисловий безвіз») після завершення відповідних двосторонніх процедур.
Ми сподіваємося якнайшвидше зустріти в Києві місію оцінювання ЄС з питань ACAA», –
зазначив Дмитро Кулеба. Четвертим пріоритетом є європейська інтеграція в регіонах
України – так звана децентралізація євроінтеграції. «Минулого тижня в Маріуполі я брав
участь у відкритті регіонального офісу ЄС. Ваше бачення такої присутності на місцях чудово
відповідає баченню нашого Уряду в частині відкриття офісів європейської інтеграції у всіх
регіонах України. Я був би дуже вдячний, якби Європейський Союз міг нас підтримати у
цьому починанні. Я сподіваюся, ви розділяєте моє переконання, що в інтересах ЄС
об'єднатися з Урядом з метою подальшого поширення європейських цінностей, стандартів,
практик та інструментів, діяти узгоджено, глибше та ефективніше», – підкреслив Віцепрем'єр-міністр. П’ятим пріоритетом є відновлення інфраструктури Донбасу. Дмитро
Кулеба зазначив, що на шляху досягнення цих цілей є багато обмежень, як-то бюрократія,
фінансові та політичні потрясіння, відсутність амбіцій чи надмірні амбіції. «Але слід
пам’ятати вислів: якщо є воля, знайдеться і спосіб. Я розраховую на бажання обох наших
сторін максимально використати Угоду про асоціацію для того, щоб разом рухатися вперед
заради українського народу та Європи в цілому», – наголосив Віце-прем'єр-міністр. Він
також закликав колег як з України, так і з Європейської Комісії скористатися можливостями
цього візиту, щоб встановити прямі контакти: «Чим краще ми знаємо і розуміємо один
одного, тим більше зможемо планувати і досягати разом».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

28.10.2019

Верховна Рада України, спільно з офісом Президента та Міністерством
закордонних справ, повинні посилити кадрову та роз’яснювальну складові
діяльності українських делегацій в Раді Європи та ПАРЄ.
Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час
Погоджувальної ради депутатських фракцій. Коментуючи підсумки участі української
делегації в Європейській конференції глав парламентів країн-членів Ради Європи, вона
звернула увагу на низку кроків, які необхідно здійснити вже найближчим часом, аби
зміцнити позиції України в цій організації. «Необхідно здійснити кадрове посилення
Постійного представництва України при Раді Європи, зокрема, шляхом призначення
керівника місії. Це створення міжвідомчої ad hoc групи високого рівня для координації
діяльності, напрацювання позицій та здійснення роз'яснювальної роботи в Раді Європи.
Слід спільно попрацювати над виробленням чіткої позиції і стратегії щодо участі делегації
Верховної Ради України у роботі зимової сесії ПАРЄ», - наголосила Олена Кондратюк. За її
словами, серед інших нагальних питань, які потребують особливої уваги є організація та
координація діяльності групи "Балтік +", яка солідарна з Україною і послідовно виступає на
її підтримку, та підготовка до візиту в Україну у грудні цього року Генерального секретаря
Ради Європи, пані Марії Пейчинович-Бурич. «Маємо також підтримувати тісну взаємодію з
представниками Венеційської Комісії, місія якої, до речі, 25 жовтня розпочала свій візит в
Україну для вивчення аспектів впровадження закону "Про забезпечення функціонування
української мови як державної", - зауважила Олена Кондратюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.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

 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Британія продовжила на три роки програму навчання
українських військових

Створено депутатську групу Верховної Ради з міжпарламентських
зв’язків зі Швейцарською Конфедерацією
30.10.2019

Організаційне засідання депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків зі Швейцарською Конфедерацією відбулось в кулуарах Верховної
Ради України.
Співголовами групи обрано позафракційного народного депутата Максима Єфімова і
члена фракції політичної партії "Слуга народу" Володимира Воронова. Заступниками
голови на засіданні були обрані: члени фракції політичної партії "Слуга народу" Олег
Семінський, Олександр Трухін і Сергій Іонушас. Секретарем депутатської групи народні
депутати обрали члена фракції політичної партії "Слуга народу" Ольгу Руденко. До участі у
депутатській групі Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків зі Швейцарською
Конфедерацією долучилися 72 народні депутати. Відзначимо, Швейцарія – одна з найбільш
розвинених країн світу зі стабільною економікою. Саме тому країна є привабливою для
інвестицій. Цюріх та Женева – великі бізнес-центри. Саме тут розміщено європейські офіси
багатьох транснаціональних корпорацій. Ринок Швейцарії – далеко не найбільший в Європі,
але в цій країні зареєстровано чимало міжнародних трейдерів, посередників. В країні
працюють світові лідери у галузях фармацевтики, виробництва добрив, предметів розкоші
та ін. У співпраці з такими компаніями, а також представниками малого та середнього
бізнесу є шанс українських підприємств у налагодженні взаємовигідного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Досвід Норвегії використовуватиметься у досягненні цілей
успішного розвитку України
01.11.2019

У Посольстві України в Осло раді вітати учасників програми Фонду
Родини Богдана Гаврилишина, які вивчають політичний, соціальний та
економічний досвід Норвегії як однієї з ефективних держав сучасного світу.
Під час зацікавленої зустрічі учасників програми та дипломатів Посольства було
обговорено такі характеристики норвезького суспільства, як національна згуртованість,
відчуття особистої відповідальності за свою країну та висока продуктивність праці, які є
одними з визначальних чинників успішного розвитку Норвегії. Учасники програми були
також поінформовані про сучасний стан двосторонніх відносин між Україною та Норвегією,
зокрема й про нові ініціативи та проєкти у рамках українсько-норвезького співробітництва.
Нагадаємо, у вересні на полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир
Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг. Учасники зустрічі
відзначили важливість збереження високого рівня взаємодії між двома країнами. Глава
держави подякував Норвегії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України. Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів
до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу. Ерна Солберг
зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень
про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
Посол України в Данії Михайло Видойник здійснив
візит до «Agro Food Park»
04.11.2019

Посол України в Данії Михайло Видойник здійснив візит до одного з
найпотужніших та найсучасніших виробничих кластерів харчової
промисловості Данії – «Agro Food Park».
В цьому кластері діє понад 75 експортоорієнтованих агровиробників з 12 регіонів
Ютландії (1/3 всіх експортерів агропродукції країни), включно з інноваційним та науководослідницьким центром “Arla Foods”, що представляє інтерес понад 11 тис. фермерських
господарств та компаній Данії та Швеції. На зустрічі з Директором Парку п. Сьореном
Медсеном обговорено перспективи розвитку співпраці з агровиробниками та компаніями
харчової промисловості України, а також організації двосторонніх обмінів наукових та
підприємницьких кіл. Відзначимо, 1 листопада Посол України в Данії Михайло Видойник
відвідав штаб-квартиру данської компанії-виробника теплової автоматики, холодильної
техніки, приводної техніки та промислової автоматики Danfoss та провів зустріч з
Президентом відділення компанії, яке спеціалізується на розвитку технологічних рішень
для систем централізоване теплопостачання та охолодження п. Торбеном Педерсеном.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
Відбулася зустріч Вадима Пристайка з Міністром
закордонних справ Швеції
05.11.2019

У рамках робочого візиту до Стокгольму Міністр закордонних справ
України Вадим Пристайко зустрівся з Міністром закордонних справ
Королівства Швеція Анн Лінде.
У ході зустрічі сторони обговорили динаміку двостороннього діалогу, у т.ч. на
високому рівні. Глава зовнішньополітичного відомства Швеції підтвердила незмінність
підтримки шведською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, чітку
позицію щодо збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному
порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ. Окремо позитивно відзначено
результативність зусиль Уряду України у реалізації внутрішніх реформ. Відзначимо, Глава
українського Уряду закликав Міністра з питань розвитку Швеції Петера Ерікссона
підтримати Україну в рамках нової Стратегії допомоги для країн Східної Європи на період
2021-2027, яку розробляє Швеція: «Ми очікуємо, що Уряд Швеції зможе передбачити у цій
Стратегії потреби України. Зокрема, ми плануємо відкриття Офісів з питань європейської
інтеграції в регіонах України і високо би оцінили підтримку цієї ініціативи». Глава Уряду
додав, що Україна претендує стати найбільшим реципієнтом допомоги в рамках нової
Стратегії з огляду на свою відданість європейському вектору та активно впроваджувані
реформи. Олексій Гончарук висловив сподівання, що Швеція підтримає особливий формат
партнерства для України та інших асоційованих країн як учасників Східного партнерства.
Крім цього, Глава українського Уряду порушив питання щодо Угоди ACAA – так званого
«промислового безвізу», ще одного кроку на шляху до майбутнього України, цілковито
інтегрованого до якісних політичного та економічного середовищ Європейського Союзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Міністр оборони Британії Бен Уоллес оголосив, що його країна
продовжить навчальну місію в Україні на три роки до березня 2023 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Операція Orbital, навчальна місія Британії в Україні, була створена після незаконної
анексії Криму Росією, на знак незмінної підтримки Лондоном України. З початку операції в
2015 р. військовослужбовці Британії навчили понад 17 500 військовослужбовців Збройних
Сил України. У вересні міністр оборони Бен Уоллес здійснив поїздку на схід України, де він
відвідав лінію фронту і зустрівся з українськими військовими командирами. "Мій недавній
візит в Донбас наочно продемонстрував не тільки витрати, які несуть підтримувані Росією
сепаратисти, але і рішучість українських Збройних сил захищати свою територіальну
цілісність" - сказав Уоллес. "Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще
на три роки – щоб ми могли навчити ще тисячі українських військовослужбовців" наголосив він. Міністр оборони наголосив підтримку великою Британією суверенітету і
територіальної цілісності України на зустрічах зі своїм колегою Андрієм Загороднюком.
Відзначимо, 29 жовтня у Верховній Раді створено депутатську групу з міжпарламентських
зв’язків зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Посол України: Естонський бізнес охоче інвестує
в нашу промисловість
05.11.2019

Найбільший обсяг інвестицій з Естонії надходить в українську
промисловість, торгівлю та операції з нерухомим майном. Про це розповіла
Посол України в Естонії Мар'яна Беца.
Вона повідомила, що найбільше естонських інвестицій залучається в українську
промисловість – 69,5% від загального обсягу, оптову та роздрібну торгівлю – 12,8%,
операції з нерухомим майном – 7,7%. Водночас, за її словами, українські інвестори
найохочіше вкладаються у сільське, лісове та рибне господарство Естонії. У відповідь на
запитання, які напрямки у відносинах двох країн є пріоритетними, Беца зазначила:
"Насамперед це політичний напрям, політичний діалог між Україною та Естонією”.
“Сьогодні в Києві з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ Естонії Урмас
Рейнсалу. Два візити президента Естонії були в Україну в цьому році. Планується також, що
наш Президент Володимир Зеленський цього року відвідає Естонію. Планується низка
візитів організацій - і урядових, і неурядових - до Естонії з метою перейняття досвіду у
сфері діджиталізації, електронного урядування, електронного резидентства. І в цілому
можу сказати, що на цьому напрямку надзвичайно активна співпраця, надзвичайно багато
делегацій. Іце дуже тішить, тому що Естонія завжди підтримує Україну в усіх міжнародних
організаціях, засуджує незаконну окупацію та анексію Криму, агресивні дії на Донбасі - і, як
і інші країни Балтії, є адвокатом України на всіх міжнародних майданчиках. Ми дуже вдячні
Естонії за створення групи "Балтик плюс" в рамках ПАРЄ для того, щоб відстояти принципи
організації та протистояти російській агресії", - розповіла Беца. За її словами, другим
пріоритетним напрямком є економічний. "Ми маємо якомога більше розвивати економічну
співпрацю, залучати якомога більше інвестицій в Україну. Я вважаю великим досягненням
те, що ми відкрили нещодавно Торгово-промислову палату в Естонії, яка сприяє в
налагодженні контактів між українськими та естонськими компаніями, в налагодженні
бізнесу в Естонії та Україні. Перш за все, це платформа для обміну інформацією щодо зміни
законодавства, щодо пошуку партнерів у тій чи іншій сфері. Вона тільки почала
функціонувати під егідою юридичної компанії "Ільяшев і партнери" за сприяння посольства
України в Естонії”, - додала посол. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Співголови Консультаційного комітету президентів України та Польщі
визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці
05.11.2019

У Львові відбулося XXVIII засідання Консультаційного комітету
президентів України та Республіки Польща у форматі зустрічі співголів. Про
це повідомляє прес-служба Офісу Президента України.
Заступник керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви та державний
секретарь – керівника Кабінету Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського
скоординували кроки сторін у реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав
під час офіційного візиту Президента України до Республіки Польща 31 серпня цього року, а
також визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці. Кшиштоф Щерський
поінформував про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Польщі після нещодавніх
парламентських виборів і підтвердив незмінну підтримку офіційною Варшавою
європейських та євроатлантичних прагнень України. Він також запевнив у готовності
польської сторони й надалі докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності та
суверенітету України. Ігор Жовква окреслив прогрес України у реалізації системних
реформ, зокрема в ухваленні нових законів, а також поінформував про кроки, які здійснює
Володимир Зеленський з метою припинення війни на Донбасі. Заступник керівника Офісу
Президента України подякував за політичну підтримку, яку Польща надає нашій державі на
міжнародній арені, насамперед у рамках Європейського Союзу та НАТО. Окрему увагу
співрозмовники приділили питанням вшанування спільної історичної пам’яті, позитивно
оцінивши прогрес у реалізації відповідних домовленостей, досягнутих на рівні глав держав.
Ігор Жовква висловив сподівання, що одним із результатів перезавантаження українськопольського діалогу буде належне упорядкування місць української пам’яті на території
Польщі. Співголови Комітету обговорили графік контактів між двома державами на
найвищому рівні у найближчій перспективі та домовилися продовжувати роботу з метою
зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Посол України в Угорщині зустрілася
з угорськими бізнесменами
06.11.2019

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп
6 листопада зустрілася з угорськими бізнесменами «Ділового клубу Східної
Європи». Про це повідомляє МЗС України.
У ході зустрічі Л.Непоп поінформувала присутніх про хід реалізації пріоритетів
нового Уряду України та окреслила можливості для інвестування в українську економіку.
Було наголошено, що, попри триваючу російську агресію, Україна здійснює
широкомасштабні реформи, завершено процес формування системи антикорупційних
органів, за останні декілька місяців ухвалено низку законів, важливих для боротьби з
тіньовою економікою, контрабандою, полегшення ведення бізнесу та створення
сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату в Україні. Учасників зустрічі було також
ознайомлено з відео-презентацією інвестиційного потенціалу України. Наприкінці зустрічі
Посол відповідала на запитання угорських бізнесменів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Угорщині

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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Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з
керівництвом парламенту Японії

Україна відкриє дипломатичну установу
в Єрусалимі
23.10.2019

Президент України зустрівся в Токіо з головою Палати представників
(нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осімою та головою Палати
радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто.
Володимир Зеленський подякував керівництву японського парламенту за підтримку
територіальної цілісності та суверенітету України. Він висловив упевненість у ефективності
роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських
зв'язків з Японією. «Вірю, що діяльність групи виведе міжпарламентський діалог між
нашими державами на якісно новий рівень», – зазначив Володимир Зеленський. Сторони
обговорили реформи та залучення інвестицій в Україну. Голова Палати радників Акіко
Санто наголосила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а
японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Глава Української держави
висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні,
зростатиме. Володимир Зеленський привітав Акіко Санто з нещодавнім обранням на посаду
голови Палати радників. Відзначимо, під час робочого візиту до Японії Президент України
зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Сінічі
Кітаокою. Глава держави повідомив, що серед пріоритетів нинішнього керівництва
України – запуск ринку землі, масштабна приватизація, дерегуляція та спрощення всіх
процедур з переходом на онлайн-послуги, ліквідація тіньової економіки та корупційних
схем, вирішення інфраструктурних проблем, оптимізація податкової системи, швидке та
всеосяжне запровадження європейських і міжнародних стандартів. Нагадаємо, під час
перебування у Японії з робочим візитом Президент України Володимир Зеленський та перша
леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Україна є однією з
майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії. Останнє
сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир
Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на інтронізацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Просування українських науково-технічних
розробок в Китаї
25.10.2019

В рамках 22-ї Пекінської міжнародної науково-технічної виставки 24
жовтня 2019 року співробітнитки Посольства взяли участь у роботі
українського стенда. Про це повідомляє МЗС України.
Виставка організована Харбінським китайсько-українським центром науковотехнічного розвитку (один із майданчиків харбінської компанії Hua Yue Dong Fang). На
стенді представлені науково-технічні розробки таких українських наукових та освітніх
закладів як Інститут електрозварювання ім.Патона, Харківський національний університет
радіоелектроніки, Харківський інститут проблем ендокринної патології та інші. Просування
розробок зазначених українських інститутів у Китаї здійснюється на базі підписаних ними
угод та меморандумів про співробітництво з компанією Hua Yue Dong Fang. Нагадаємо, 16
жовтня 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 були представлені презентації з тематики інвестиційного
співробітництва Україна-КНР, а також щодо потенціалу відновлювальної енергетики
України, 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.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії
Учасники міжнародної конференції у В'єтнамі обмінялися
досвідом у сфері культурної дипломатії
30.10.2019

В місті Винь, провінція Нге Ан, 28-29 жовтня 2019 року пройшла
міжнародна конференція на тему: «Спадщина Хо Ши Міна для в’єтнамської
культурної дипломатії».
Захід був організований Департаментом культурної дипломатії та у справах
ЮНЕСКО Міністерства закордонних справ В’єтнаму спільно з Народним комітетом провінції
Нге Ан. У конференції взяли участь посли Анголи, Бангладеш, Індонезії, КНР та Шрі-Ланки,
представник ЮНЕСКО у В’єтнамі, дипломати з Аргентини, Лаосу, Мозамбіку та України,
співробітники Міністерства закордонних справ на чолі з заступником міністра Нгуєн Куок
Кионгом разом з представниками виконавчої влади провінції Нге Ан і делегатами з
Національної академії політики ім. Хо Ши Міна та музею Хо Ши Міна. Третій секретар
Посольства України у В’єтнамі Владислав Переверзєв виступив на заході з презентацією,
присвяченою Тарасу Шевченку, та розповів присутнім про досвід вшанування видатних
українців і просування української культури за кордоном. Учасники конференції
познайомилися з біографією Кобзаря та дізналися про кампанію, що проводиться Україною
для встановлення пам’ятників Т.Шевченку в зарубіжних країнах. 1,384 пам’ятників
Т.Шевченку є найбілішою в світі кількістю монументів, присвячених культурній особі.
Обговорювалася тема ребрендингу зображення Т.Шевченка для його популяризації серед
молоді та представлення в таких сучасних видах мистецтва як вуличні мурали і поп-арт на
прикладі проєкту «Квантовий стрибок Шевченка». Окремо розповідалось про заходи з
відзначення Шевченківських днів та нещодавньої 200-ї річниці з дня народження
Шевченка, які проводили посольства України й українська діаспора в країнах світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у В’єтнамі
Україна підписала безвіз із
Монголією

25.10.2019

Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичну установу - офіс по
просуванню інновацій та інвестицій. Про це повідомив міністр закордонних
справ Ісраель Кац, передає портал prm.ua
Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі.
Основним напрямком діяльності цієї установи буде просування інновацій та інвестицій у
сфері високих технологій. Відкриття офісу з просування інновацій та інвестицій є одним з
підсумків візиту прем'єр-міністра Б.Нетаньяху до Києва влітку 2019 р. Тоді обговорювалася
можливість відкриття окремих офісів у Києві та Єрусалимі. "Ця подія є результатом стійких
відносин у сфері зовнішньої політики між нашими державами. Це є свідченням наміру обох
сторін продовжувати і просувати ці відносини у всіх сферах, приділяючи особливу увагу
економічному співробітництву, а також сфері інновацій та високих технологій", - написав
Кац. Як відомо, посольство України в Ізраїлі розташоване у Тель-Авіві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Міністр інфраструктури провів зустріч із Надзвичайним і
Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран
04.11.2019

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 1 листопада
2019 р. провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської
Республіки Іран Мораді Манучехром.
Сторони наголосили на важливості співробітництва у рамках коридору ПівденьЗахід та продовження ефективного діалогу щодо формування конкурентних взаємовигідних умов організації перевезень вантажів з використанням залізничного та морського
транспорту. Міністр інфраструктури України відмітив зацікавленість у нових логістичних
рішеннях з організації вантажних перевезень транзитом територією Ірану в напрямку Індії,
Пакистану, Афганістану. Міністр підкреслив інтерес України в забезпеченні необхідних
умов для роботи українських моряків за кордоном та висловив готовність до підписання
Меморандумів у сфері визнання дипломів/сертифікатів моряків в найближчий час. Міністр
подякував Іранській стороні за запрошення до м. Тегеран для проведення засідання
спільного комітету представників морської та портової галузі. Іранська сторона висловила
сподівання на подальший розвиток двостороннього співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами МІУ
Президент України провів телефонну розмову
з Президентом Туреччини
06.11.2019

Президент України В.Зеленський провів телефонну розмову з
Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це
повідомляє прес-служба Глави нашої держави.
Під час розмови було обговорено стан підготовки до проведення у Києві чергового
засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України та
Туреччини. Глави держав відзначили обопільну налаштованість на подальше посилення
співпраці в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес. Співрозмовники погодилися з
важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Володимир Зеленський привітав участь
турецьких компаній у виставці «Зброя та безпека-2019», відзначивши важливість співпраці
з Туреччиною у контексті посилення обороноздатності нашої держави. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Консул України в Дубаї провів зустріч з членом
Правлячої Родини Дубая
06.11.2019

Консул України в Дубаї Олександр Хом’як зустрівся з членом
Правлячої Родини Дубая, Головою та Генеральним Директором авіакомпанії
«Emirates Group», Його Високістю Шейхом Ахмедом Бін Саїдом Аль Мактумом.
Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо поточного стану та перспектив
подальшого розвитку співробітництва між Україною та ОАЕ в туристичній та авіаційній
сферах. Серед факторів, які сприяють цьому були відмічені наявність безвізового режиму
поїздок між Україною та ОАЕ та збільшення кількості прямих авіарейсів між країнами.
Відзначимо, 30 жовтня 2019 року Консул України в Дубаї Олександр Хом’як зустрівся з
керівництвом Відділення міграційної служби Дубая в міжнародному аеропорту Дубая. В ході
зустрічі були обговорені питання, повязані з захистом прав та інтересів громадян України
при проходженні ними прикордонного контролю під час в’їзду/виїзду з Дубаю. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Kонсульства України в Дубаї
Зустріч Посла України в Республіці Ірак з начальником Управління
недержавних Міжнародних організацій МЗС Іраку
07.11.2019

Відбулася зустріч Посла України в Республіці Ірак з начальником
Управління недержавних Міжнародних організацій Департаменту з прав
людини Міністерства закордонних справ Іраку.
На зустрічі Надзвичайного та Повноважного посла України в Республіці Ірак Віктора
Недопаса з начальником Управління недержавних Міжнародних організацій Департаменту
з прав людини Міністерства закордонних справ Іраку паном Ахмедом Ісмаїлом Аль-Кураві
сторони обговорили гуманітарну ситуацію в таборах біженців на території Курдистанського регіону Іраку та прилеглих до ного територіях сусідніх держав та низку питань
двосторонньої співпраці, зокрема підготовку порядку денного наступної Асамблеї ООН. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак
Політичні консультації між МЗС України
та Султанату Оман

08.11.2019

У посольстві України у Варшаві у п’ятницю урочисто підписано угоду
між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз. Про це пише
"Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду
Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа. "Угода
передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів
упродовж 180 днів", - повідомив агентству Дещиця. За його словами, Монголія є черговою
країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок. "Ми вже маємо 88
таких країн, а зі спрощеним в’їздом в інші країни – це вже понад 140 країн", - уточнив
дипломат. Дещиця підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогодні дня
між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка була підписана свого часу між СРСР і
Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.
"Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона
фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які
потрібні для подорожей громадян України і Монголії",- констатував Дещиця.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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В місті Маскат 6 листопада 2019 року відбувся перший раунд
двосторонніх консультацій між зовнішньополітичними відомствами
України та Султанату Оман.
Захід відбувся за участі директора Департаменту країн Близького Сходу та Африки
МЗС України М.Д.Щербатюк та керівника Департаменту країн Східної Європи МЗС
Султанату Оман А.М.Аль-Гінаі. Сторони обговорили широке коло питань, пов’язаних із
подальшим розвитком політичної, торговельно-економічної та гуманітарної складових
українсько-оманських відносин, а також розширенням їх договірно-правової бази. Відбувся
відкритий обмін думками стосовно поточних політично-безпекових процесів та тенденцій
на регіональній та міжнародній аренах. У рамках візиту М.Д.Щербатюк також провела
зустрічі із заступником Міністра закордонних справ Оману з дипломатичних питань
Х.А.Аль-Харті, представниками Державного генерального резервного фонду і ТПП Оману та
взяла участь в урочистому прийнятті з нагоди відзначення Дня незалежності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія

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

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

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Відбулися перші українсько-бразильські
консульські консультації
23.10.2019

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
ФОНДОВИЙ РИНОК
КОМПАНІЇ & РИНКИ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
ІНТЕРВ’Ю
БЛОГ

Від МЗС України в консультаціях взяв участь заступник директора
департаменту консульської служби, від бразильського МЗС - заступник
директора консульського департаменту.
У ході консультацій обговорили широкий спектр питань порядку денного. Делегації
відзначили високий рівень двосторонніх відносин і обговорили перспективи співпраці на
консульському напрямку, зокрема питання захисту прав і свобод громадян двох держав. В
ході консультацій було досягнуто згоди щодо шляхів вирішення низки актуальних
консульських питань двостороннього співробітництва. Сторони констатували відсутність
проблемних питань у двосторонніх відносинах в консульській сфері та розглянули
можливість проведення наступного раунду консультацій у Києві наступного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Бразилії
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у
новопризначенної Посла Мексики в Україні
08.11.2019

Президент України обговорив з Послом Мексиканських Сполучених
Штатів Ольгою Беатріс Гарсія Гійен поточний стан і перспективи
двосторонньої співпраці між країнами.
Також обговорено заходи з активізації політичного діалогу, взаємодію у рамках
міжнародних організацій, розвиток співпраці у торговельно-економічній та інших сферах.
Окремо було приділено увагу перспективам встановлення безвізового режиму між
Україною та Мексикою. Відзначимо, на запрошення Губернатора мексиканського штату
Коліма І.Перальта українська делегація на чолі з Послом України Русланом Спіріним відвідала
м.Коліма для поглиблення двостороннього міжрегіонального співробітництва і участі в
урочистій інавгурації українського стенду на 82 ярмарку «Féria de Todos Los Santos 2019»,
на який Україну запрошено презентувати свій туристичний, економічний та культурний
потенціал в якості почесного гостя. В рамках робочого візиту відбулась робоча зустріч з
Губернатором штату, під час якої було обговорено шляхи інтенсифікації співпраці у
торговельно-економічній, науково-технічній, туристичній сферах, розвитку двосторонніх
відносин на регіональному рівні. Крім того, відбулась зустріч з Міністром економічного
розвитку В.Очоа, якого було ознайомлено з економічним та технологічним потенціалом
нашої держави, можливостями, що існують в Україні у торговельній та інвестиційній
сферах, перспективами співробітництва з мексиканськими партнерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
 АТЛАНТИКА
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Тарас Качка провів Дев’яте засідання УкраїнськоАмериканської ради з торгівлі і інвестицій
01.11.2019

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства – Торговий представник України Тарас Качка 1 листопада
провів ІХ засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій.
У заході взяли участь заступник Міністра та заступник Торгового представника США
Даніель Маллені, представники профільних міністерств та відомств України та США, Держдепартаменту США, Посольства США в Україні, а також американсько-українського бізнесу
та галузевих бізнес-асоціацій. Учасники обговорили спільні зусилля щодо формування
сприятливого бізнес-клімату в Україні. Йшлося про збільшення притоку інвестицій,
розширення можливостей двосторонньої торгівлі та доступу до ринків на взаємовигідних
умовах, зокрема щодо сільськогосподарської продукції, включаючи питання безпечності
харчових продуктів. Також у фокусі розмови - питання розвитку системи технічного
регулювання та зняття технічних бар’єрів у торгівлі, розвиток системи захисту прав
інтелектуальної власності в Україні, заходи у сфері санітарії та фіто санітарії. Окрему увагу
було приділено рішенню офіційного Вашингтона поновити поширення на Україну дії
Генералізованої системи преференцій США. Відзначимо, 31 жовтня Міністр розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зустрівся з делегацією
Офісу Торгового представника США на чолі із Заступником Торгового представника
Даніелем Маллені. В ході зустрічі сторони обговорили увесь спектр актуальних питань
двосторонньої взаємодії у торговельній та економічній сферах. Дев'яте засідання
Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій відбудеться 1 листопада 2019 р.
Нагадаємо, 29 жовтня Парламент України ратифікували угоду з урядом США щодо
податкових вимог до іноземних рахунків.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ

Заступник Міністра Сергій Кислиця прийняв помічника Заступника
Міністра закордонних справ Канади
07.11.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 7
листопада в Києві прийняв помічника Заступника Міністра закордонних
справ Канади Пітера МакДугалла.
На зустрічі обговорено широке коло питань українсько-канадського співробітництва
як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Сторони наголосили
на взаємній зацікавленості в подальшому широкомасштабному розвитку співпраці,
підтвердженням чого став візит до Канади Президента України Володимира Зеленського в
липні цього року. Було відзначено вагому підтримку Канади в протидії російській агресії,
забезпеченні суверенітету і територіальної цілісності України, посиленні оборонного
потенціалу, а також сприяння нашій державі в реалізації завдань євроатлантичної
інтеграції та проведення системних реформ. Відзначимо, найближчим часом Канада
передасть Україні озброєння. Раніше Канада відмовилася безкоштовно передавати зброю
Україні, тому воно буде закуплено і має виявитися на нашій землі вже в найближчі дні або
тижні. Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" заступник міністра закордонних справ Василь
Боднар. Він уточнив, що мова йде про покупку зброї, а не про безоплатну передачу. "Зараз
на завершальному етапі знаходиться оформлення документів на поставку снайперських
гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають
складові частини. Ми сподіваємося, що вже в найближчі дні або тижні ця зброя буде в
Україні" , – сказав Боднар. Дипломат зазначив, що це відкриє двері до розширення спектра
військового співробітництва в майбутньому. "Ми також обговорили підстави спеціального
механізму консультацій на рівні міністрів оборони, які могли б предметно говорити про
потребу української армії, передавати цю інформацію канадській стороні і відразу розуміти,
що можливо забезпечити, а що – ні. Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться в
кінці листопада", – додав замміністра. Як повідомлялось, раніше Президент України під час
візиту в Канаду заявляв, що вдалося домовитися про постачання бронетехніки в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
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НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

ФОКУС

Президент підписав указ про заходи з проведення реформ, спрямованих на
стимулювання економічного зростання
09.11.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Про це
повідомляє прес-служба Офісу Президента.
В документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних
економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціальноекономічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного
розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави.
Зокрема, до кінця поточного року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабінет
Міністрів повинен вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та
супроводу законопроектів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку
залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг,
функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності у сфері виробництва
спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.
Крім того, до кінця року очікується розробка урядом проектів законів щодо створення
сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного
мораторію на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців (ФОП) та пом’якшення
їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Також Кабінет Міністрів до кінця
поточного року повинен розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій
України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business) та завершити
процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з
його видобутку та постачання і створення незалежного оператора газотранспортної
системи України. До 31 грудня 2019 року уряд також має забезпечити початок масштабної
приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації. Крім того, згідно з
указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного
реєстру інженерів-землевпорядників. Уряд також повинен забезпечити формування
незалежних наглядових рад усіх державних банків. Також Кабінет Міністрів має затвердити
план заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва. У цьому році повинне відбутися впровадження першого етапу реалізації
проекту «Е-малятко» та перегляд меж госпітальних округів. Крім того, указ передбачає
запровадження до кінця поточного року нової сучасної методології розрахунків
прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів. Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми. До кінця 2019 р. має бути розроблене техзавдання електронної платформи «Е-ветеран». Указ також передбачає впровадження до
кінця поточного року нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони,
що відповідатиме стандартам НАТО, розробку структури плану оборони України. До кінця
наступного року уряд має визначити засади організації та проведення оборонного
планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав – членів
НАТО і ЄС. У сфері зовнішньої політики до кінця цього року та впродовж 2020-го уряд має
втілювати заходи зі зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення
суверенітету та територіальної цілісності й забезпечувати сталу міжнародну підтримку
курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Згідно з указом,
Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року має подати на розгляд
Президентові України пропозиції стосовно змін до Конституції в частині децентралізації
влади. Підписуючи указ, Президент України також наголосив на пріоритетності
продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки
непрацюючих кредитів у банківському секторі та запровадження найкращих міжнародних
практик корпоративного управління у державних банках. «Наша команда, уряд, НБУ, Фонд
гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені
на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію
державних банків через недобросовісних позичальників», – сказав Володимир Зеленський.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Мінекономіки скоригувало макропрогноз
на 2020-2022 роки
23.10.2019

Уряд схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і
соціального розвитку України на 2020-2022 рр. за двома можливими
сценаріями, які розроблено Мінекономіки України.
Такі уточнення були внесені, враховуючи поточну економічну ситуацію та зміни
окремих припущень. Також було враховано пріоритетні реформи, передбачені Програмою
діяльності Уряду, зокрема: запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення, проведення ефективної приватизації, реформування правил функціонування
ринку праці, демонополізація та посилення конкуренції, подальша дерегуляція економіки,
реалізація заходів з просування українського експорту на зовнішніх ринках і зменшення
бар’єрів для експорту українських товарів та послуг. Показники розроблено за двома
сценаріями. Так, сценарій 1 передбачає поступове прискорення економічного зростання та
формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій
перспективі. За цим сценарієм прогнозується: зростання реального обсягу ВВП на 3,7%у
2020 р., 3,8% у 2021 р. та 4,1% у 2022 р.; індекс споживчих цін – 105,5% у 2020 р., 105,3% у
2021 р., 105,1% у 2022 році. Припущення щодо середньорічного обмінного курсу – 27,0 грн
за долар США у 2020 р., 27,2 грн за долар США у 2021 р., 27,5 грн за долар США у 2022 ро. За
умов успішного впровадження реформ для покращення бізнес-клімату успіхи у боротьбі із
корупцією, реформуванні судової системи і захисті прав власності можуть зумовити сплеск
інвестиційної активності, у тому числі за рахунок припливу іноземного капіталу….
Читати повністю >>>
Читайте також: Презентація
За матеріалами прес-служби Мінекономіки Макропрогнозу на 2020-2022 рр. >>>
ю
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У JP Morgan озвучили найбільші ризики
для української економіки

МВФ прогнозує зростання ВВП України –
два роки поспіль "плюс" 3%
28.10.2019

Аналітики JP Morgan поліпшили оцінку курсу гривні до кінця 2019 р.
до 25 грн за долар з 25,5 грн за долар місяцем раніше. Про це йдеться в
оновленому прогнозі холдингу.
У прогнозі йдеться, що в першому кварталі 2020 року гривня може знизитися до 25,5
гривень за долар, у другому — до 26,3 грн/дол і до 27 грн/дол у третьому. За розрахунками
аналітиків JP Morgan, зростання ВВП України в 2019 році складе 4,3%, а в 2020 році темп
зростання ВВП знизиться до 3,8%. На думку експертів, найбільшими ризиками для
української економіки залишаються суди по Приватбанку, які можуть затягнутися на
тривалий період у зв'язку з великою кількістю справ. "Приватбанк залишиться великою
загрозою для співпраці з Міжнародним валютним фондом, швидше за все, протягом трьох
років після узгодження EFF", — заявили аналітики. Вони додали, що очікують укладення
угоди EFF до кінця поточного року, а на початку 2020 — розподілу коштів МВФ. В JP Morgan
вважають, що парламент може прийняти бюджет України до 20 листопада. Вони також
очікують, що закон про криміналізацію незаконного збагачення, який був схвалений у
першому читанні, буде затверджено в остаточному варіанті до кінця поточного року.
Керівництво Офісу президента запевнив послів держав "Великої сімки", що не бачить
підстав для повернення державного "Приватбанку", який до націоналізації належав Ігорю
Коломойському та Геннадію Боголюбову, колишнім власникам. Як повідомляло DT.UA,
темпи економічної активності у світі продовжують знижуватися, МВФ вкотре знизив свій
прогноз зростання світової економіки до 3% — найнижчого показника з часу останньої
глобальної фінансової кризи.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
Согласно базовому макроэкономическому прогнозу рост
экономики Украины в 2020 г. составит 3%
31.10.2019

Согласно базовому макроэкономическому прогнозу, подготовленному
аналитическим отделом Альфа-Банка (Киев), рост экономики Украины в
2020 году составит 3%.
"Мы ожидаем, что в 2020 году украинская экономика сохранит умеренный темп
подъема и увеличится еще на 3% после роста на 3,3% в 2019 году. Это станет пятым годом
экономического роста подряд (дольше непрерывный рост реального ВВП в современной
истории Украины наблюдалось лишь один раз в 2000-х годах) ",- отмечается в прогнозе. По
оценке аналитиков Альфа-Банка, основным двигателем роста экономики в следующем году
будет увеличение потребительского спроса. При этом ожидается дальнейший рост
инвестиционной активности, чему будут способствовать сохранение макрофинансовой
стабильности в Украине и снижение процентных ставок. Сдерживающими факторами для
экономического роста будут охлаждения мировой экономики, некоторое ухудшение
условий торговли, ограниченность прямых иностранных инвестиций, сужение
прибыльности ряда крупных отраслей, усиление напряженности на рынке труда из-за
демографических факторов. Согласно прогнозу аналитиков Альфа-Банка, динамика
индекса потребительских цен замедлится с текущих 7,5% до 6,3% на конец 2020 года.
Валютный рынок сохранит стабильность: среднегодовой обменный курс прогнозируется
близким к показателям 2017-2019 годов. Среднегодовой курс гривни в 2020 году составит
26,65 грн/$1. Экономический рост, сохранение макрофинансовой стабильности, умеренный
бюджетный дефицит и снижение процентных ставок приведут к сокращению долговой
нагрузки на государство. Соотношение государственного долга к ВВП уменьшится с 60,9%
в 2018 году до 52,7% в 2020 году. Как отмечают аналитики Альфа-Банка, в следующем году
Украине нужно выплатить по государственному долгу в иностранной валюте около $9
млрд (с учетом процентных платежей). В частности, эти выплаты включают $3,7 млрд по
суверенным еврооблигациям, $2,8 млрд по облигациям внутреннего государственного
займа в иностранной валюте и $1,4 млрд платежей Международному валютному фонду.
Поэтому обеспечение рефинансирования внешнего долга государства за счет ресурсов
международных финансовых организаций и улучшение доступа к мировому рынку
капитала остается высоким приоритетом финансово-экономической политики.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Нацбанк: зростання ВВП у ІІІ кварталі
уповільнилося до 3,5% р/р
01.11.2019

За оцінками Національного Банку України, у III кварталі 2019 року
зростання реального ВВП України уповільнилося до 3.5% р/р (з 4,6% р/р у ІІ
кварталі). Про це повідомляє finbalance.com.ua
Погіршилася ситуація в промисловості (добувній та металургії) на тлі подальшого
погіршення зовнішніх умов для експортерів. Це, у свою чергу, позначилося на показниках
вантажного транспорту. Також послабилися результати фінансової та страхової діяльності,
передусім через менш сприятливу базу порівняння. Натомість залишалися високими темпи
зростання сільського господарства, які підтримувалися значним урожаєм пізніх зернових
та олійних культур, що компенсувало нижчий урожай картоплі та плодовоягідних культур.
При цьому високий урожай зернових у поточному році був зумовлений збільшенням як
посівних площ під цими культурами, так і врожайності. При цьому зростання ВВП у III
кварталі й надалі підтримувалося споживчим попитом. Це підтримувало високі темпи
зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту. Пожвавлення інвестиційного попиту
підтримувалося капітальними видатками бюджету, а також реалізацією проєктів
будівництва ВДЕ. Значні обсяги експорту зернових культур на тлі низької бази порівняння
минулого року, спричиненої обмеженнями перевезень Азовським морем, зумовили
відновлення зростання оптового товарообороту.
Контекст. Згідно з оновленими макропрогнозами, інфляція знизиться до 6.3% до
кінця цього року, на початку 2020 року увійде у цільовий діапазон (5% ± 1 в. п.) та досягне
середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 р. Водночас економіка України зростатиме на
3,5%-4% у 2019-2021 рр. Прогноз інфляції залишився незмінним порівняно з липневою
оцінкою. Уповільненню інфляції й далі сприятимуть досить жорсткі монетарні умови.
Також зростання цін уповільнюватиметься внаслідок виваженої фіскальної політики,
збереження відносно низьких цін на енергоресурси на світових ринках, підвищення
продуктивності сільськогосподарського виробництва в Україні. Завдяки послідовній
монетарній політиці базова інфляція у 2020-2021 рр. уповільниться до 3,7–3,8%.
Збільшення цін на сирі продовольчі товари також буде помірним (у межах 3–4%), якщо не
станеться значних шоків пропозиції. Водночас регульовані ціни зростатимуть відносно
високими темпами (близько 10%) внаслідок подальшого приведення ставок акцизів на
тютюнову та алкогольну продукцію до європейських рівнів. НБУ підвищив прогноз темпів
економічного розвитку у 2019-2021 рр. За базовим сценарієм, економіка України
зростатиме по 3,5% упродовж цього та наступного року (липневий прогноз – 3,0% та 3,2%
відповідно) і прискориться до 4,0% у 2021 році (липневий прогноз – 3,7%). Черговий
рекордний врожай зернових, стійкий внутрішній попит та зниження вартості енергоносіїв
компенсують вплив уповільнення глобальної економіки і світової торгівлі та менш
сприятливих цінових умов для українських експортерів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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МВФ прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України
в 2019-2020 роках на рівні 3,0%. Про це йдеться у доповіді Фоду за листопад
2019 року під назвою Regional Economic Outlook: Europe.
Згідно з прогнозом валютного фонду, зростання реального внутрішнього продукту
України буде на рівні 3,0%, як цього року, так і в наступному. Проте, вже у 2021 році ВВП
України незначно прискориться - до 3,1%. Як повідомлялося, міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що прогнози
зростання економіки в країні очікуються на рівні 3,5-3,7% у наступному році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Доповідь МВФ Regional
Economic Outlook >>>

Економічне зростання України залишається стійким,
але поміркованим
06.11.2019

На думку Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка
України залишилась стійкою до політичних факторів, але темп зростання
буде дещо поміркованим, як і раніше.
Темп зростання ВВП країни у 2019 р. залишиться на рівні 3,3% і трохи прискориться
до 3,5% у 2020 р. Бурхливий розвиток будівельного сектору та потужне реальне зростання
чистих доходів були серед факторів, які допомогли України впоратися з тиском, обумовленим політичними подіями та геополітичною нестабільністю, що триває. Інфляція споживчих цін уповільнилася до 7,5% у вересні 2019 р., що все одно було вище цільового показника 5%, визначеного регулятором. «Враховуючи, що на 2020-2021 р. припадає погашення
державним сектором значних запозичень в іноземній валюті, нова орієнтована на реформи
програма МВФ є надзвичайно важливою для підтримки очікувань інвесторів та макроекономічної стабільності», зазначається у звіті ЄБРР «Регіональні економічні перспективи».
Згідно зі звітом ЄБРР темп зростання у країнах ЄБРР, які знаходяться на шляху розвитку,
уповільнюється через слабші прогнози для глобальної економіки, тиск, пов’язаний з
уповільненням темпів зростання країн Єврозони та Китаю, напруженість у торговельних
відносинах між США та Китаєм, а також глобальне скорочення обсягів автомобільного
виробництва. Цьогорічне зниження темпів економічного зростання в регіоні ЄБРР також є
наслідком економічної слабкості Туреччини, що триває, а також уповільнення темпів
розвитку в Росії, говориться у звіті. Згідно зі звітом ЄБРР «Регіональні економічні
перспективи» середній темп зростання для всіх країн, в яких інвестує ЄБРР, у 2019 р. складе
2,4% (порівняно з 3,4% у 2018 р.). У 2020 р. він має піднятися до 2,9%, що є трохи нижчим
від попереднього, травневого прогнозу (3,0%) і набагато нижчим від фактичного темпу
зростання у 2017 р., який становив 3,8%. Підвищення темпу економічного зростання
наступного року має відбутися в основному завдяки кращим показникам у Росії та
Туреччині. У звіті прогнозується стабільне зростання у регіоні Південного та Східного
Середземномор’я, де працює ЄБРР. У прогнозі відзначається значна кореляція між
зростанням у країнах Європи, що розвиваються, та трендами, що спостерігаються на
глобальному рівні та у більш розвинених європейських країнах. У ньому підкреслюється,
що глобальні економічні прогнози наразі находяться на найнижчому рівні з початку
світової фінансової кризи. Прогноз розвитку Єврозони є найнижчим з 2013 р. ...
Ukraine’s economic growth remains resilient but modest >>>
За матеріалами ЄБРР
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Мінфін зменшив обсяги державних
запозичень у 2 рази
29.10.2019

Міністерство фінансів України за підсумками традиційного аукціону з
продажу ОВД позики 29 жовтня залучило до бюджету 1,57 мільярда гривень
— це вдвічі менше, ніж під час попереднього аукціону.
Найбільше держава продала довгострокових облігацій з терміном обігу 700 днів. За
цими цінними паперами відсоткова ставка склала 15,36% річних. Загальна сума, яку
вдалося залучити до бюджету від продажу цих облігацій склала 1,39 млрд грн. Також
мінфін продав 1-річні та 3-місячні облігації. Відсоткові ставки за ними склали 17,25% та
15,74% річних відповідно. Нагадаємо, що під час попереднього аукціону з продажу облігацій,
22 жовтня, до бюджету вдалося залучити 3,01 млрд грн. Зазначимо, що напередодні у
Національному банку повідомили, що там почали вважати високий попит на державні цінні
папери України одним з фундаментальних чинників на валютному ринку. Зазначимо, що
від початку 2019 року обсяги інвестицій іноземців у державні цінні папери України значно
зросли. Це призвело до зміцнення курсу гривні, адже, купуючи українські облігації, іноземці
вкладали в економіку України валюту, збільшуючи її Зазначимо, що після проведення
останнього аукціону з продажу ОВДП в Україні суттєво знизився курс гривні. Так, Нацбанк
підвищив курс долара на 35 копійок за день. 27 вересня у Мінфіні повідомили, що планують
зменшувати обсяги випуску облігацій на ринку. Це пов’язано з тим, що план з
держзапозичень на 2019 рік виконали на 90%.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
МВФ отложил финансовую помощь Украине –
The Wall Street Journal
05.11.2019

По данным источников The Wall Street Journal, речь о расследованиях
по выводу денег из банков-банкротов. Собеседники издания LIGA.net
говорят, что это не новая тема в переговорах.
Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине. В Фонде
обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды
долларов из "разграбленных банков". Об этом пишет The Wall Street Journal. "В том числе из
того, который когда-то контролировался близким соратником", - сказал изданию источник,
близкий к переговорам. Отмечается, что в МВФ президенту Зеленскому настойчиво
рекомендовали провести расследование по выведенным деньгам, чтобы выполнить свое
обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием
денег и воровством. Издание утверждает, что МВФ задерживает транш до тех пор, пока не
убедится, что правительство Украины будет настойчиво пытаться вернуть около $15 млрд,
украденных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, которым ранее владел Игорь
Коломойский. Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с
украинской стороны, этот вопрос обсуждался еще во время визита миссии Фонда в Украину
в сентябре этого года. В украинском представительстве МВФ отметили LIGA.net, что даты
повторного визита представителей Фонда в Украину «пока уточняются». Ранее собеседник
LIGA.net в руководстве одной из украинских госструктур, рассказывал, что приезд миссии
планировался на «начало ноября». ...
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Україна спрощує реєстрацію представництв іноземних
суб'єктів господарювання

Президент США підписав указ про відновлення безмитної
торгівлі для українських товарів
24.10.2019

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством юстиції
постанову «Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності в Україні».
Документ істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями
представництва на території України, повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська
на засіданні Уряду. З набуттям чинності постановою плату за реєстрацію представництва
іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів США до 1
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 р. – 1921 грн). Крім того, строк
реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів. Важливо при цьому
зауважити, що для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами
держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб та триватиме до шістдесяти робочих днів з дня подання
документів.
«Ми
спрощуємо
реєстрацію представництв
іноземних
суб'єктів
господарювання в Україні, адже
усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є
фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для
присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку
та підвищать ділову активність», – наголосив Денис Малюська.
Читати повністю >>>
За матеріалами minjust.gov.ua
Україна піднялася у світовому інвестиційному
рейтингу: хто увійшов в топ-10
24.10.2019

Україна піднялася на 64-е місце в рейтингу інвестиційної
привабливості Doing business-2020. Раніше українська держава знаходилося
на сім позицій нижче, повідомляє apostrophe.ua
Позитивні зміни мали 6 показників з 10 індикаторів, повідомили в прес-службі
Світового банку. Кращий прогрес України показала в компоненті "захист міноритарних
акціонерів" і компоненті "отримання дозволу на будівництво". Також експерти побачили
прогрес у таких компонентах, як підключення до електромереж, міжнародна торгівля,
реєстрація майна, доступ до кредитів. "Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020
відразу на 7 позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для
українських підприємців і "зелене світло" для іноземних інвесторів, - прокоментував подію
прем'єр-міністр України. Очолила рейтинг Нова Зеландія. Крім неї в топ-10 потрапили США,
Грузія, Великобританія, Норвегія, Швеція, Данія, Південна Корея, Сінгапур і Гонконг.
Читати повністю >>>
За матеріалами apostrophe.ua

Читайте також: Як Україна зробила стрибок
у рейтингу Doing Business >>>

Україна покращила позиції в рейтингу
зв'язків з інвесторами
25.10.2019

У поточному році оцінка України поліпшила позиції і отримала 40
балів з максимальних 42 в рейтингу зв'язків з інвесторами та відкритості
даних Інституту міжнародних фінансів (IIF).
Так, оцінка України в сфері відносин з інвесторами (investor relations, IR) виросла на
3,5 бала, збільшившись з 36,5 до 40 з максимальних 42-х. Це сталося завдяки продовженню
політики відкритості та прозорості в сфері взаємодії з міжнародними портфельними
інвесторами. Також Україна потрапила до топ-3 країн поряд з Ганою і Угорщиною з
найбільшим прогресом у сфері якості поширення даних суверенними емітентами: оцінка
відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 по 36 з 44 максимальних. В Інституті зазначають,
що прогресу вдалося досягти завдяки частковому впровадженню обліку за методологією
IMF GFSM 2001, оприлюдненню графіка щоквартального погашення державного боргу і
публікації графіка погашення валового зовнішнього боргу. Зазначимо, що IIF розробив 20
критеріїв для оцінки практик відносин з інвесторами (IR) і 23 критерії для оцінки якості
поширення даних суверенними емітентами, представленими на міжнародних ринках
капіталу. Бали за кожен критерій в оцінці IR практик присвоюються на підставі його
відносної важливості з точки зору інвестора. Нагадаємо, в 2018 році Інститут міжнародних
фінансів констатував найбільший прогрес України: оцінка практик України в сфері
відносин з інвесторами зросла на 20 балів, збільшившись з 16 до 36,5 з максимальних 42-х.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Миллиард на развитие регионов: итоги
форума RE:think в Мариуполе
30.10.2019

По инициативе Президента состоялся первый инвестиционный форум
RE:think. Invest in Ukraine, на котором об инвестициях не только говорили, а
и делали реальные шаги для их привлечения.
Миллиарды на развитие регионов. Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и Кабинет министров Украины подписали меморандум о взаимопонимании по
программе финансирования региональных дорог в Украине. Согласно документу, ЕБРР
будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.
Первый транш составит €300 млн. "Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской
области", – пообещал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. ЧАО "Укрзализныця"
после форума начинает подготовку к IPO – выхода на публичный рынок акций.
Восстановление Донбасса и рынок земли – среди приоритетов. Украинские
чиновники и представители местных органов власти международным инвесторам готовность новой власти начать восстановление Донбасса, и партнеры Украины поддержали эти
намерения. Представители правительства Украины также пообещали установить четкие и
справедливые правила для бизнеса. Среди приоритетов и планов: верховенство права и
единые правила игры для всех; честная работа правоохранительных органов для
предотвращения коррупции; не фасадная, а настоящая реформа судебной системы;
уменьшение роли государства в экономике, ориентация на приватизацию, дерегулирование, и "государство в смартфоне"; введение рынка земли как толчок к развитию
украинской экономики. Тема рынка земли неоднократно затрагивалась в выступлениях
иностранных инвесторов и украинских чиновников.
Инвестиции в будуще. В рамках инвестиционного форума также проходило
специальное событие – [IT STAGE]. В ходе пяти панелей ключевые игроки украинской ITсферы и международные инвесторы обсудили важность инвестиций в инновации и
возможности взаимодействия местной власти, бизнеса и IT для развития общественно
полезных технологий. Во время события пять украинских стартапов презентовали
президенту Зеленскому свои идеи развития Донбасса: муниципальный чат-бот Мариуполя
"Citybot Назар", информирующий граждан о состоянии коммунальных дел; IT-платформа
Dosvit, которая помогает громадам создавать современные официальные веб-сайты;
приложение для экстренного вызова помощи ГСЧС-101; мобильное приложение и
программное обеспечение для инфотерминалов Hromada; налитический веб-сервис для
мониторинга работы и выявления коррупции "Открытая власть". …
Читать полностью >>>
Читайте также! Аэропорты, кони и курорты на $14 млрд:
По материалам segodnya.ua
чем Зеленский завлекает в Украину инвесторов >>>
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Президент США підписав указ, яким відновив правила безмитної
торгівлі для окремих товарів українського виробництва. Про це повідомляє
Українська правда з посиланням на указ Трампа.
Президент США Дональд Трамп зробив це, оскільки Україна "забезпечила
адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності". Таким чином, в
адміністрації президента вважають доцільним "скасувати призупинення безмитної торгівлі
для певних українських товарів". Рішення вступає в силу через 5 днів після публікації.
Нагадаємо, у грудні 2017 р. президент США Дональд Трамп вирішив призупинити
безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні. На думку Трампа, Київ
проводив "недостатній" захист прав інтелектуальної власності. Відзначимо, Представник
США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер наприкінці серпня відкликав свою
рекомендацію відновити низку торгових привілеїв щодо України. Про це повідомила газета
The Washington Post з посиланням на свої джерела у вашингтонської адміністрації.
Лайтхайзер, за їхніми відомостями, ухвалив дане рішення після того, як Джон Болтон, що
обіймав на той момент пост помічника президента з нацбезпеки, попередив його, що
американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, буде проти будь-яких заходів, які будуть
вигідні українському уряду. Паралельно з цим Білий дім призупинив виділення Україні
військової допомоги на суму в 391 млн доларів. Як зазначає видання, наразі неясно, чи
звертався Болтон до Лайтхайзеру за дорученням Трампа, а також чи був глава держави в
курсі даної розмови. "Його рішення про надання торгових привілеїв відкликали незадовго
до того, як воно мало лягти на стіл президенту, – повідомило джерело газети. – Болтон
звернувся до Лайтхайзера, щоб заблокувати його". Раніше повідомлялося, що сенатори
Демократичної партії США закликали Пентагон розслідувати затримку фінансової
допомоги Україні. Приводом для цього стали підозри в тому, що президент США Дональд
Трамп намагався використовувати її як важіль тиску на українську владу.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua, segodnya.ua
СБУ підвищить ефективність боротьби з контрабандою
після запуску єдиної електронної бази доручень
06.11.2019

СБУ суттєво підвищить ефективність боротьби з контрабандою та
контролю за переміщенням товарів через кордон після запуску єдиної
електронної бази доручень на проведення митного огляду.
База передбачає централізовані надсилання доручень від правоохоронних органів на
проведення митного огляду товарів і транспортних засобів. Процес відбуватиметься в
електронному вигляді та допоможе зосередити всі запити в одному місці. «Перші
доручення в онлайн-формі надійдуть саме від Служби безпеки України», ‒ наголосив
Голова СБУ Іван Баканов. Упровадження системи дозволить відмовитись від надсилання
правоохоронцями запитів у паперовому вигляді до конкретного митного посту. За такою
процедурою неможливо було відслідкувати проведення митного огляду, і відповідно
збільшувалась кількість зловживань на місцях. Запуск централізованого надсилання через
електронну систему доручень мінімізує такі явища. «Це буде дієвим механізмом для
знищення корупційних схемах на кордоні», ‒ впевнений Іван Баканов. Служба безпеки
України системно реалізує низку ініціатив, спрямованих на забезпечення максимальної
прозорості роботи відомства. Взаємодія з колегами та обопільний контроль у межах роботи
електронної бази доручень ‒ важливий крок для досягнення поставленої мети. Проект
запустився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 861 «Про реалізацію
експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними
органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду)
товарів, транспортних засобів комерційного призначення» від 2 жовтня 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
В Україні набув чинності закон про авторизованих
економічних операторів
07.11.2019

В Україні набули чинності більшість норм закону про зміни до Митного
кодексу стосовно авторизованих економічних операторів № 141-IX. Документ
опублікували у виданні "Голос України".
Закон спрямовано на запровадження в Україні дієвого інституту авторизованого
економічного оператора (АЕО), аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання
Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію. Очікується, що в подальшому
можливе взаємне визнання та використання Україною та ЄС інститутів АЕО. Потенційне
визнання статусу АЕО митними органами країн ЄС могло б забезпечити участь українських
авторизованих українських операторів у так званих безпечних ланцюгів постачання
товарів, надати суттєві спрощення при здійсненні митних формальностей для
відповідального бізнесу, підвищити їхню конкурентоспроможність на зовнішньому та
внутрішньому ринках. Запровадження інституту авторизованого економічного оператора
має забезпечити прозорі і справедливі правила взаємодії бізнесу з митницею. Йдеться про
запровадження процедури спрощеного декларування, зменшення затримок на кордоні,
заздалегідь
зрозумілі процедури
митного
оформлення.
Передбачається, що
співробітництво з міжнародними партнерами підвищить ефективність роботи митних
органів завдяки доступу до сучасних інструментів обміну інформацією та зменшить часові
витрати на контрольні процедури в рамках АЕО. Зауважимо, концепцію АЕО було
запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових
стандартів безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
Повноцінний запуск ЕКА можливий тільки
після змін до законодавства
07.11.2019

Повноцінний
запуск
Експортно-кредитного
агентства
(ЕКА)
можливий тільки після вдосконалення законодавства, питання про
недостатнє фінансування поки що не стоїть.
"В ЕКА немає жодного клієнта. Мене дратує галас навколо ЕКА. Я хочу, щоб агентство
було дієвим. Тому що за своїм дизайном, відповідно до нинішнього законодавства, воно не
може працювати. Тому що не може надавати свої послуги. Потрібно змінювати
законодавство", - сказав торговий представник України - заступник міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, виступаючи на конференції
"Торгові війни: мистецтво захисту". На думку торгпреда, питання недофінансування ЕКА не
стоїть. "Можна збільшити штат і влити туди ще умовні 20 млрд грн, але вони й копійки не
можуть витратити, оскільки не можуть працювати за законом. Друге питання: в них немає
клієнтів. Немає такої компанії, яка прийшла б і сказала: мені точно потрібна ця послуга, ось
така страховка", - зазначив Качка. Торгпред заявив, що вдосконалення законодавства щодо
цього агентства - серед його пріоритетів на найближчий рік. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Президент України передав на приватизацію
п’ять підприємств ДУСі

GfK: Купівельна спроможність українців
найнижча в Європі

28.10.2019

22.10.2019

Згідно з оприлюдненим дослідженням компанії GfK, пересічний
українець після сплати обов'язкових платежів може щороку витратити в
середньому 1830 євро. Про це повідомляє dw.com
Ця сума маже в 37 разів менша, ніж у середньому витрачає мешканець країни-лідера
рейтингу Ліхтенштейну. Там на харчі, проживання, оплату послуг та енергопостачання,
пенсійні заощадження тощо житель може витратити €67550 рік. Окрім Ліхтенштейну,
найвищі показники - у Швейцарії, Люксембургу та Ісландії, найнижчі - у Косові, Молдові та
Україні. За підрахунками, в 2019 р. європейські споживачі у 42 країнах розпоряджалися
майже €10 трлн. Це на 3,5% більше, ніж торік. Загальний середній показник купівельної
спроможності для усіх кран Європи склав €14739 на рік на людину. При цьому результати
лише 16 держав вищі за середньоєвропейські. Дослідження враховує номінальні показники
без поправок на інфляцію. Дослідники розрахували дохід на душу населення після сплати
податків та обов'язкових платежів і з урахуванням субсидій та інших виплат. Україна з року
в рік посідає останнє місце у цьому рейтингу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо
державної політики у сфері зайнятості населення
31.10.2019

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №2168,
який пропонує визначити Мінекономіки головним органом з формування та
реалізації державної політики у сфері зайнятості.
Представляючи законопроект у Парламенті Тимофій Милованов зазначив, що
перерозподіл функцій у сфері трудових відносин, важливий крок для трансформації ринку
праці. “На ринку праці зараз великий парадокс - компаніям не вистачає працівників, в той
час як рівень безробіття по країні складає 8-9%. Все тому, що люди не мають тих
кваліфікацій, що потрібні бізнесу, а бізнес не вміє навчити людей новим навичкам. Сьогодні
економіка не працює на ринку праці і цей факт ми маємо кардинально змінити”, - зазначив
Тимофій Милованов. Також Міністр зазначив, що у планах Мінекономіки перетворення
служби зайнятості на сучасну таргетовану і сервісну систему, де кожна людина оцінивши
свої навички зможе обрати ту професію де є попит з боку бізнесу. Також буде реформоване
трудове законодавство,щоб компаніям було легко створювати нові
робочі місця.
Відзначимо, Державний центр зайнятості констатує позитивні тенденції на ринку праці.
Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у І півріччі 2019 року, у порівнянні з І
півріччям 2018 року, зросла на 202 тис. осіб та становила 16,5 млн осіб. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua, minfin.com.ua
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Міністерство фінансів запустило
проєкт «Е-контракт»
22.10.2019

Міністр фінансів України Оксана Маркарова дала старт проєкту «Еконтракт», який продовжить інформаційну революцію у сфері публічних
фінансів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Невдовзі в системі єдиної «екосистеми» публічних фінансів з’явиться новий
інструмент «Е-контракт», який інтегрує і автоматизує процеси трьох державних систем:
Державної казначейської служби, Міністерства фінансів України (E-data – Spending –
витрати бюджетних коштів), Міністерства економічного розвитку та торгівлі (Prozorro).
«Ми починаємо рухатись від прозорості до підзвітності. У 2015 ми запустили перший
портал – spending. Він дозволив бачити фактично в реальному часі інформацію про те, куди
і скільки коштів за контрактом перерахувала Державна казначейська служба. Потім ми
відкрили дані державного та місцевих бюджетів, інформацію про проекти, які фінансуються
міжнародними фінансовими організаціями», - сказала міністерка фінансів. «Е-контракт»
допоможе впорядкувати процедуру укладання договорів на всіх її етапах – від ініціації до
звітування, а також стане новим інструментом для аналізу даних та контролю за
використанням публічних коштів. Аналіз даних, в свою чергу, є необхідною передумовою
для прийняття ефективних рішень. В системі державних закупівель Prozorro величезний
масив даних щодо договорів, які укладаються між учасниками процесу, поки що
залишається у форматі, непридатному для аналізу. «Сьогодні ми даємо старт проекту, який
покладе цьому край. І у нас з’явиться Е-контракт, який повністю переведе всі договори, що
укладаються на Prozorro і, які ми бачимо в Казначействі, в повноцінну електронну форму»,
- зазначила Оксана Маркарова. Присутній на презентації міністр Кабінету міністрів Дмитро
Дубілет додав, що документи у форматі, який можуть інтерпретувати машини, - це
суттєвий крок уперед для того, щоб різко нарощувати продуктивність людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Перші кроки у напрямку формування переліку пілотних проектів
державно-приватного партнерства
23.10.2019

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро
Романович взяв участь в заході, де відбулось обговорення пріоритетних
проектних пропозицій державно-приватного партнерства (ДПП).
“Зацікавленість потенційних інвесторів та міжнародних компаній у реалізації в
Україні проектів державно-приватного партнерства зростає. Успішна практика роботи з
проектами ДПП є найважливішим завданням для нашої держави, яка прагне стимулювати
інфраструктурний розвиток, залучивши до інвестування гравців світового класу”, відзначив у свої промові заступник Міністра Дмитро Романович. Водночас, він підкреслив
важливість залучення міжнародних фінансових організацій до процесу підготовки та
реалізації таких проектів, що надасть додаткові стимули та гарантії для залучення великих
іноземних інвесторів. “Досвід реалізації проектів ДПП в світі свідчить про їхній значний
інвестиційний ефект для економіки. Так, за даними Європейського інвестиційного банку
(ЄІБ) в країнах ЄС лише за 2018 рік було укладено 39 угод ДПП на суму близько 15 млрд
євро”, - наголосив Дмитро Романович. Заступник Міністра нагадав, що Мінекономіки
створило Агенцію державно-приватного партнерства з метою впровадження механізму
ДПП в усі сфери економічної діяльності та залучення приватних інвестицій у розбудову та
модернізацію інфраструктури, розвиток якої стимулюватиме економічне зростання країни.
Під час свого виступу заступник Міністра також відзначив важливість нещодавно
ухваленого Верховною Радою закону про концесію. Як відомо, концесія є найбільш
поширеною формою ДПП. Так, при підготовці закону був врахований кращий міжнародний
досвід із реалізації концесій. Відзначимо, Уряд схвалив низку дерегуляційних законопроектів
та постанов для спрощення ведення господарської діяльності в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономіки
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про
приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. Про це
на брифінгу повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.
За її словами, Зеленський підписав указ, яким перші комерційні підприємства в
управлінні Держуправління справами передаються Фонду державного майна на подальшу
приватизацію. "Ми починаємо приватизацію із себе. Ми провели інвентаризацію всіх
підприємств Держуправління справами, обрали перші 5, які повністю готові, включаючи
знаменитий готель "Дніпро" та аграрне підприємство, яке було в управлінні
Держуправління справами. Ми їх передаємо до Фонду держмайна. Всі комерційні
підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію,
або будуть передані протягом наступних трьох місяців", – зазначила Ковалів. Вона також
уточнила, що в цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП
"Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі". Ковалів додала, що всі
комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на
приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців. "Наразі ведуться
перемовини стосовно ще 9 об'єктів", – зазначила Ковалів. За її словами, всі отримані від
приватизації об'єктів ДУС кошти будуть спрямовані до держбюджету, звідки будуть
використані для фінансування держборгу і на проєкти соціального розвитку. Нагадаємо, в
січні 2019 р. Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед
компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський
припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші. З початку
2019 р. через електронні аукціони було продано 197 об’єкта малої приватизації.
Президент Володимир Зеленський доручив провести перший конкурс великої приватизації
в Україні до 1 квітня 2020 року. 25 вересня Кабінет міністрів затвердив чотирьох радників з
великої приватизації. 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік
об'єктів, що не підлягають приватизації. 28 жовтня президент підписав закон про
скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Стабільність та робота на оборону: ТОП-50
прибуткових держпідприємств
31.10.2019

YouControl з’ясував в яких сферах працюють ТОП-50 найприбутковіших
держпідприємств, як довго вони на ринку і де розташовані, а також чи
стабільно вони демонструють таку успішну роботу.
Наразі в Україні налічується близько 3,2 тис. держпідприємств. Для порівняння, в
Польщі їх, за даними 2016 р., було лише трохи більше 300. У більшості європейських країн
підприємств, де держава володіє більшою часткою, лише по декілька десятків. А у США,
Австралії чи Японії їх можна перелічити на пальцях рук. Схоже, напрямок руху для України
очевидний, і влада теж має плани щодо реформування сфери управління держвласністю.
Частину держкомпаній планують віддати на приватизацію, тим більше що нещодавно
список заборонених для цієї процедури установ скасували. Якісь підприємства ліквідують
чи реорганізують. Зміни в держсекторі відбуватимуться роками. А доти вони працюватимуть як і раніше – одна частина із вражаючими збитками, а інша – з навіть дуже непоганими прибутками. Мінекономіки оприлюднило перелік 50 держкомпаній з найбільшим
показником чистого прибутку за І півріччя ц.р. У ньому є багато гучних назв: “Нафтогаз”,
“Укрзалізниця”, “Укрпошта”, “Енергоатом”, “Антонов”, аеропорт “Бориспіль”, обленерго. Але
цікаво, в яких сферах здебільшого працюють найприбутковіші держпідприємства? Як довго
вони на ринку та в яких куточках України знаходяться? А чи стабільно вони працюють “в
плюс” і які загалом особливості їхньої роботи? Відповіді на ці питання шукали аналітики
системи з перевірки контрагентів YouControl та галузеві експерти.
Транспортників та енергетиків найбільше серед успішних держпідприємств.
Одразу 18 держкомпаній із ТОП-50 дотичні до транспортного ринку і аж 6 із них працюють
за КВЕДом “Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього
устаткування”. Водночас 5 найприбутковіших держпідприємств здобули “статки” на
розподіленні електроенергії, ще трійка – на її виробництві, двоє – на передачі й один – на
торгівлі. Тож ця сфера, разом із тепловою енергетикою, “зібрали” 12 успішних
держкомпаній. Далі йде промисловість, найбільше підприємств якої працюють над
виробництвом зброї та боєприпасів. Якщо ж звернути увагу на загальний прибуток
компаній за певними галузями, то лідером стане сфера управління, до якої належить
“Нафтогаз”. Лише його прибуток в майже 24,3 млрд грн і перше місце серед ТОП-50
найуспішніших держпідприємств не залишив шансів нікому. Це доводить і те, що
розташоване на другій сходинці “Укренерго” за рівнем прибутку відстає в 13 разів. Чому ж у
ТОПі представлені саме ці сфери діяльності, а не інші? Пояснення пропонує кандидат
економічних наук, викладач Запорізького національного університету Костянтин Денисов:
“У ТОП-50 є багато енергетичних і оборонних підприємств. Перші є природними
монополістами, другі мають високий попит на свою продукцію з огляду на війну проти Росії
та експортний потенціал української зброї”. Також, на думку експерта, своє місце в
рейтингу зайняли і ті держпідприємства, що займаються виробництвом унікальної (ДП
“Антонов”, поліграфкомбінат “Україна”) чи високотехнологічної продукції (КБ “Луч”).
Цікаво й те, кому підпорядковують найуспішніші ДП (держпідприємства). З огляду на війну,
яка триває вже 5 років, не дивно, що органом управління одразу 20 установ із ТОП-50 є
Укроборонпром. Серед ТОП-20 є “Антонов”, “Артем”, “Укрспецекспорт”, “Спецоборонмаш”
тощо. Ще 9 держпідприємств підпорядковані Фонду державного майна України (серед них
декілька обленерго, “Одеський припортовий завод” тощо) й 6 – Мінінфраструктури.
Зосереджені в столиці та вже не новачки. Більшість, а саме 27 держпідприємств
із ТОП-50, зареєстровані в Києві. Однак частина з них має різноманітну географію
підрозділів. Серед них – “Енергоатом” (близько 20 підрозділів, зокрема потужні атомні
станції у Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській областях), “Укрзалізниці” (майже 40
підрозділів), “Укрпошта” (близько 30 підрозділів). А от столичний “Укрспецекспорт” має
представництва навіть у Пакистані, Китаї, Алжирі та в Єгипті. А серед українських регіонів,
окрім Києва, найуспішніші держпідприємства частіше за інших представляли Миколаївську
та Харківську області. “База” держпідприємств в Україні сформувалася в 90-х роках, тоді ж
була зареєстрована більшість підприємств із ТОП-50 найприбутковіших. З 1991 до 1999
року було створено 33 компанії з 50. 12 держпідприємств “родом” із 2000-х років, а п’ятірка
взагалі зареєстрована в 2010-х роках. Та частини компаній новачки лише на перший
погляд. Наприклад, потяги “Укрзалізниці” всім нам знайомі десятиліттями, а дата
створення компанії, відповідно до реєстру, – 2015 рік. Насправді ж уряд 2014 року видав
постанову, якою створив публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” через
злиття Донецької, Львівської, Південної, Одеської, Південно-Західної та Придніпровської
залізниць, а також кількох інших установ. І лише 21 жовтня 2015 року відбулася державна
реєстрація держкомпанії. А от, наприклад, ДП “Адміністрація морських портів України”,
створення якого 2013 року стало результатом реформи морської галузі України, є
правонаступником двадцяти інших компаній-старожилів.
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БІЗНЕС ГРУПИ
 ОСОБИСТОСТІ

Две крупные компании Григоришина начали
процедуру банкротства
22.08.2019

Совладельца Kyiv Food Market Бейлина отправили
под домашний арест
22.10.2019

Суд отправил под ночной домашний арест ресторатора
Михаила Бейлина, которого НАБУ и САП подозревают в причастности
к завладению средствами ГП Укрзализнычпостач (филиал
М.БЕЙЛИН
Укрзализныци).
По словам прокурора САП Виталия Кравца, такое определение 17 октября вынесла
следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая. Его обязали не
отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении своего места
жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, сдать на хранение
загранпаспорта. Бейлин - владелец сети ресторанов La Famiglia и совладелец Kyiv Food
Market, где президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон. В 2015-2016 годах
ресторатор был внештатным советником тогдашнего главы Администрации президента
Бориса Ложкина. В деле о нанесении госпредприятию Укрзализнычпостач убытков на
сумму 20 млн грн и покушении на завладение еще 44 млн грн этого же ГП фигурирует 10
человек, в том числе экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Валерий Ищенко и его
финансовый советник. По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель
обратился к Ищенко с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной
продукции по вдвое завышенным ценам. Нардеп согласился и обратился к Бейлину, чтобы
он оказал влияние на должностных лиц ГП Укрзализнычпостач. «В результате, по
договоренности, должностные лица УЗ помогли заранее определенному ООО победить в
тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам,
которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные», — рассказали в НАБУ.
Читать полностью >>>
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Кто такой Алексей Чернышов: пять фактов
о новом главе Киевской ОГА
22.10.2019

На поле Киевской ОГА замена. Вместо Михаила БноАйрияна, который всего неделю назад рассказывал о своем
желании "перекроить" Киевскую ОГА, область возглавил
А.ЧЕРНЫШОВ
харьковский бизнесмен Алексей Чернышов.
Несмотря на близость к профессиональной политике, Алексей Чернышов человек
достаточно непубличный. И пока многие пытаются понять, чьи интересы Чернышов будет
представлять в обладминистрации, Delo.ua собрало несколько фактов из его биографии.
Чернышову 42 года, он женат и у него есть два сына. Родился и вырос новый глава
Киевской ОГА в Харькове. Там же получил высшее образование - сначала в гуманитарном
университете "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия", а потом в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого ("Правоведение"). В 1999 он прошел профессиональный курс Института управления проектами на
базе компании "Westinghouse". Еще будучи студентом начал работать в компании Telesens,
разраба-тывавшей программное обеспечение для телекоммуникаций. Уже в 2002 вместе с
парт-нерами ему удалось выкупить украинское подразделение, которое в итоге стало
самостоя-тельной компанией. С приходом нулевых у него появился интерес к
недвижимости - после нескольких удачных проектов в Харькове он начинает активно
сотрудничать с концерном AVEC, который принадлежит другому харьковскому бизнесмену,
нардепу пяти созывов Александр Фельдману (в нынешний парламент прошел по
одномандатному округу в Харьковской области, член фракции "Оппозиционная платформа
- За Жизнь"). За несколько лет Чернышов стал председателем Наблюдательного совета
концерна AVEC и должность покинул только в 2013 г. В 2017 он выкупил там долю, став
одним из управляющих партнеров и акционером. Также новый губернатор Киевской
области в 2012 основал инвестиционную компанию Eastgate Development, которая
занимается разработкой и строительством больших торговых центров, а также оптоворозничных парков. Именно эта компания занималась проектом "Киевской бизнес-гавани" масштабного промышленного комплекса, под который в 2013 г. планировали выделить 300
гектаров земли в Деснянском районе Киева. Летом 2019 г. Киевская городская
государственная администрация подписала договор о намерениях наконец реализовать
этот проект. В 2014-м Чернышов основал уже другую инвестиционную компанию "VI2
Partners", офисы которой находятся в Киеве и Вене. Два года назад компания купила долю
акций сети супермаркетов "Фуршет" у французской "Auchan Group". Наконец, в том же году
он основал Kyiv Vision Foundation (поддерживает культурные проекты и занимается
популяризацией Украины в Европе). До прихода в органы власти декларация Чернышова
напоминала классическую отчетность чиновника высших рангов. Здесь, например, есть
квартира в Киеве площадью в 208 квадратов, которую руководитель КОГА купил в 2013
году за 5,3 млн грн. Компанию ей составляет земельный участок в Обуховском районе
Киевской области (куплен в 2016 за 450 тыс. грн) и жилой дом за 944 тыс. грн там же. Из
ценностей губернатор задекларировал семь пар часов (Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin и
другие), коллекцию из 30 картин XX века и около сотни книг издательства Брокгауз-Ефрон.
Однако Чернышов в декларации подчеркивает - все имущество приобретено до начала его
работы в госорганах. Среди указанных в декларации компаний, которыми владеет Алексей
Чернышов, есть и несколько иностранных. Например, Cornicularius Limited (Кипр), Fashion
Retail LTD и Standing Assets S.A. (Британские Виргинские острова). У последней в
собственности, через другую кипрскую фирму, есть недвижимость на рынке "Барабашово"
в Харькове (считается крупнейшим рынком Восточной Европы). Весь прошлогодний
заработок руководителя Киевской ОГА можно разделить на две части - 2,24 млн грн ему
принесла компания VI2 Partners и еще почти 20 млн грн продажа ценных бумаг. При этом
он хранит наличными 750 тыс. долларов, а почти 6,2 млн грн одолжил третьим лицам. Как
опытный застройщик Чернышов не стесняется высказываться об украинском рынке
недвижимости. По его словам, главный негативный фактор этой сферы в нашей стране
связан с тем, что у любого объекта высокие риски потери и рейдерства. Бизнесмен
утверждает, что иногда эти риски напрямую связаны с политикой и спровоцированы
людьми, причастными к власти. При этом Чернышов подчеркивает - практически все
застройщики в Украине вынуждены учитывать фактор коррупции в строительстве, а
коррупционная составляющая достигает 30-50 долларов на каждом квадратном метре.
Правда, не стесняется глава Киевской ОГА высказываться и по смежным темам. Так, после
того, как парламент принял законопроект о введении регистраторов расчетных операций
для физлиц-предпринимателей, он встал на их сторону. Чернышов назвал это не
первоочередным вопросом и подчеркнул - нужно создавать условия для роста малого
бизнеса, а не давить на него. А вот в вопросе госбюджета на следующий год он занял
позицию правительства - Чернышов называет смету далекой от идеала, но связывает это с
"наследием" предыдущего руководства страны. Несмотря на тесную связь с
представителем партии "Оппозиционная платформа - За життя" Александром Фельдманом,
Чернышова сегодня называют человеком бизнесмена Игоря Коломойского. По крайней
мере, такого мнения придерживается экс-парламентарий Сергей Лещенко, который
утверждает - Алексей Чернышов перед назначением проходил "смотрины" у бизнесмена. …
Читать полностью >>>
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Компании Запорожтрансформатор и Луганское энергетическое
объединение инициировали процедуру банкротства. Об этом пишет
К.ГРИГОРИШИН
Finbalance со ссылкой на данные в судебном реестре.
Хозяйственный суд Запорожской области 17 октября открыл производство по делу о
банкротстве Запорожтрансформатор по инициативе самого предприятия по причине
неплатежеспособности. Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его
задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма
внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов - 1,77 млрд грн. По
данным Запорожтрансформатор, предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая
численность персонала - 2500 чел. Через день, 18 октября, Хозсуд Луганской обл. открыл
производство по делу о банкротстве ООО Луганское энергетическое объединение (ЛЭО)
также по заявлению самого предприятия. Долг ЛЭО перед госпредприятием Энергорынок
составляет 5,2 млрд грн. В 2017 г. в ЛЭО заявляли о задолженности потребителей с
оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию на 5 млрд грн. Обе компании
входят в группу Энергетический стандарт российско-украинского бизнесмена Константина
Григоришина. Согласно госреестру, конечным бенефициаром Запорожтрансформатора
числится менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров, а ЛЭО болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец
этих активов - Григоришин.
Читать полностью >>>
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У Конгресі США з’ясовують, чи причетний Фірташ
до фінансування кампанії Трампа
24.10.2019

Демократи Конгресу США вивчають, чи причетний український
олігарх Дмитро Фірташ до фінансування передвиборчої кампанії
Д. ФИРТАШ
Дональда Трампа та Республіканської партії.
"Демократи Конгресу з’ясовують, чи український олігарх (Фірташ - ред.) пов'язаний
з організованою злочинністю, фінансуванням двох соратників Руді Джуліані (Лева Парнаса і
Ігоря Фрумана - ред.), яких підозрювали у тому, що робили незаконні внески у виборчу
кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії", - йдеться у
повідомленні Politico з посиланням на члена Палати представників Джемі Раскіна. Видання
зазначає, що Дмитро Фірташ - заможний громадянин України, обвинувачуваний у
розкраданні коштів української енергетичної компанії, який зараз бореться в суді проти
його екстрадиції в США. Проти нього порушені справи за підкуп. Тепер український олігарх
потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозри, що він може бути джерелом
сумнівного багатства двох американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. Їм
висувалося обвинувачення у незаконному фінансуванні кампанії Трампа і республіканців.
Остаточне джерело їх грошей досі невідомо. В обвинувальному акті сказано лише, що
"іноземець-1", росіянин, надав гроші Парнасу й Фруману для того, щоб вони зробили
пожертви в липні 2018 р. й квітні 2019-го. Зокрема, йдеться про $325 тисяч фонду кампанії
Трампа. Ці гроші, а також внесок у вигляді $15 тисяч на фонд генерального прокурора
Західної Вірджинії Патріка Моррісі, були зроблені від імені компанії з експорту природного
газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона, схоже, не веде жодних ділових
справ. "Зростає інтерес до Фірташа і того, яку роль він відігравав", - сказав Джеймі Раскін.
"Його зв’язок з Володимиром Путіним і Росією також є тим, що потрібно вивчити", - додав
він. Як повідомлялося, 23 жовтня федеральний суд зняв звинувачення із двох спонсорів
передвиборчої президентської кампанії Дональда Трампа – Лева Парнаса та Ігора Фрумана,
яких підозрювали у фінансових злочинах.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Собственник компании Nemiroff стал совладельцем
агрохолдинга "Росток"
24.11.2019

АМКУ разрешил компании Samoran Investments Ltd (Британские
Виргинские о-ва) приобрести акции компании Rostok Agroinvest Ltd
(Кипр), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе
Я.ГРИБОВ
управления компании.
Согласно данным АМКУ, концентрация была осуществлена еще 4 июня 2019 года без
выдачи соответствующего разрешения, учитывая это, 9 октября Антимонопольный
комитет начал дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.
По данным Комитета, Rostok Agroinvest Ltd управляет корпоративными правами субъектов
хозяйствования, в частности входящих в состав группы "Росток". На момент совершения
концентрации конечным бенефициарным владельцем группы был Виктор Купавцев.
Samoran Investments управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования и не
осуществляет деятельности в Украине. Конечным бенефициарным владельцем компании
является Яков Грибов. Вместе с Беллой Финкельштейн он занимается консультированием
по вопросам коммерческой деятельности и управления. Они связаны отношениями
контроля с резидентами Украины, которые занимаются производством изделий из бетона
для строительства, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей деталями
для автотранспортных средств и другими направлениями. Грибов, Финкельштейн и
Анатолий Кипиш также совместно контролируют резидентов Украины, которые
занимаются производством и реализацией водки и ликероводочных напитков (Nemiroff
Vodka Ltd), соевого масла (весь объем которого идет на экспорт) и продуктов переработки
сои, их оптовой реализацией на территории Украины и за ее пределами и др. Как
сообщалось, в ноябре 2018 года суд передал активы агрохолдинга "Росток-Холдинг" в
управления Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления
активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Собственники
агрохолдинга сочли такие действия незаконными и оспаривают их в судах. По данным
юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, обыски на предприятиях группы связаны
с расследованием в отношении бенефициаров компании, которых подозревают в
незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь
компании Nemiroff). ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикальноинтегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и
реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции,
зернотрейдинге. В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных
комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании. Зембанк группы ≈60
тыс. га. Собственники агрохолдинга – Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Виталий Хомутынник подался
в президенты

Конфискованные в Латвии $30 млн следствие
связывает с Юрием Иванющенко
25.10.2019

Экс-нардеп Виталий Хомутынник избран президентом и
председателем правления Всеукраинской федерации гольфа. Об
этом “ОЛИГАРХ” узнал из официального сообщения федерации.

30.10.2019

В.ХОМУТИННІК

Такое решение было принято сегодня, 25 октября, во время заседания Правления
Всеукраинской федерации гольфа. “Гольф очень популярный вид спорта во всем мире, в
следующем году во второй раз за последние сто лет соревнования по гольфу будут
проходить на летних Олимпийских играх в Японии. Я ставлю цель вывести украинский
гольф до уровня мирового. Конечно, сегодня очень трудно догнать европейские страны и
США, поэтому будем делать акцент на детском гольфе, чтобы спортсмены имели
возможность с детства заниматься в таких условиях, чтобы потом становиться чемпионами
и достойно представлять Украину в мире”, – сказал Виталий Хомутынник. Почетным
президентом Всеукраинской федерации гольфа был избран Олег Корбан, который ранее
был президентом федерации. Всеукраинская федерация гольфа создана в 1997 году, имеет
статус Национальной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией
гольфа, Европейской Ассоциацией гольфа, организацией R & A.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Колишній народний депутат Максим Микитась
вийшов з СІЗО.
25.10.2019

Колишній народний депутат Максим Микитась вийшов з
СІЗО. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Спеціалізованої
антикорупційної прокуратурі (САП). Як повідомляється, на нього
М.МИКИТАСЬ
наділи електронний браслет.
"Микитась вийшов із СІЗО. На нього наділи електронний браслет", - повідомили в
САП. Нагадаємо, 25 жовтня за Максима Микитася було внесено заставу в сумі 80 млн
гривень. Зазначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю
запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з
колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної
схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Застава в сумі 5,5 млн гривень була внесена за
Микитася, проте на цьому тижні Апеляційна палата ВАКС взяла його під варту і підняла
суму застави до 80 млн гривень. Крім того, Державне бюро розслідувань підозрює
Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він
використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав
на об'єкти будівництва. Також минулого тижня вийшло журналістське розслідування, в
якому стверджується, що явязанная зі скандальним забудовником Микитасем компанія
отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Находящийся в розыске Константин Жеваго ушел
с поста гендиректора Ferrexpo

Рябошапка вернул в НАБУ дело
банка Бахматюка
31.10.2019

Генпрокурор Руслан Рябошапка вернул в Национальное
антикоррупционное бюро уголовное производство по VAB банку,
О.БАХМАТЮК
конечным владельцем которого является Олег Бахматюк.
«Генпрокурор Рябошапка вернул в НАБУ дело VAB банка. Там 1,2 млрд грн убытков.
Он также отменил постановления о закрытии дел-клонов этого производства», – сказал
директор НАБУ Артем Сытник. Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко забрал у НАБУ
это дело и передал в Национальную полицию. Позже выяснилось, что полиция закрыла это
дело, а также другие, где фигурировали компании Бахматюка. Напомним, по версии
следствия, должностные лица VAB банка якобы завладели 1,2 млрд грн рефинансирования,
которые выдал Национальный банк Украины на финансовое оздоровление банка, чтобы он
не обанкротился и не потерял средства вкладчиков.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Как Аднан Киван стал одним из лидеров украинского
рынка жилой недвижимости
01.11.2019

28.10.2019

Экс-владелец банка “Финансы и кредит” Константин Жеваго
по собственной инициативе оставляет пост генерального директора
К.ЖЕВАГО
компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.
“Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении
временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы
сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из
предприятий, которыми он владел до 2015 года”, - говорится в сообщении Ferrexpo, на
Лондонской фондовой бирже. При этом, поясняется в заявлении компании, совет
директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мэве,
который возьмет на себя все исполнительные обязанности Константина Жеваго в
дополнение к его существующим финансовым обязанностям. Также сообщается, что Мэве
имеет глубокие знания о группе, в течение 11 лет работы в Ferrexpo он сыграл важную
роль в разработке и реализации многих стратегических инициатив, которые обеспечили
финансовое положение компании и ее способность устойчиво развиваться. В свою очередь
Жеваго, являясь крупным акционером компании, останется в совете директоров в качестве
независимого, неисполнительного директора. Данные изменения вступят в силу
немедленно и до дальнейшего уведомления. “Совет директоров, включая г-на Жеваго,
считает, что эта временная смена руководства необходима и в интересах всех акционеров,
чтобы г-н Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не оказывая влияния
на деятельность компании. Г-н Жеваго по-прежнему пользуется полной поддержкой
Совета. Мы очень рады, что г-н Мэйв согласился вступить в должность исполняющего
обязанности генерального директора. Его обширные знания о деятельности группы
обеспечат непрерывность бизнеса, поскольку мы еще больше позиционируем Ferrexpo как
доминирующего игрока на мировом рынке окатышей”, — прокомментировал ситуацию
глава совета директоров компании Стив Лукас, слова которого приводятся в заявлении. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Ярославський готовий приватизувати "Електроважмашу",
"Харківобленерго" та має намір купити банк
29.10.2019

Бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський
зазначає, що його цікавить приватизація держпідприємства "Завод
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
"Електроважмаш" і "Харківобленерго", в його планах також
повернутися у банківський бізнес.
"Цікавий для приватизації "Електроважмаш", "Харківобленерго", - сказав він в
кулуарах Першого інвестиційного форуму в Маріуполі. Ярославський повідомив, що має
намір на території біля ХТЗ створити великий торговельно-промисловий кластер, вклавши
в цей проект за 10-12 років до $1 млрд. Там, зокрема, можна буде розмістити від 6 до 10 тис.
IT-спеціалістів. Бізнесмен також зазначив, що планує повертатися у банківський сектор, але
конкретні плани наразі розкривати не буде, щоб "не відлякати". Ярославський наголосив,
що він абсолютно не закрив для себе тему з футболом, хоча поки що зосереджений на регбі
та регбійному клубі "Олімп". "Займаємося. Якщо вийде повернути бренд збанкрутілого
"Металіста". Процедура банкрутства йде, але їй заважають. Інфраструктуру побудував я
свого часу, вимушений був від неї як би піти, а нині нею користуються, "пиляють", тому
банкрутство невигідне тим, хто крутиться навколо цього", - наголосив він. Відзначимо,
Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового Донецького
аеропорту та озвучив цю ідею президентові України. "Я довго думав і вирішив дати $100
млн і побудувати новий аеропорт у Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію,
наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий
аеропорт на місці зруйнованого повністю старого", - сказав він. Ярославський вважає, що
аеропорт стане символом повернення мирного життя. Бізнесмен наголосив, що реалізація
цього проекту буде можлива після завершення процесу реінтеграції окупованих територій
Донбасу в Україні. Ярославський обговорив ідею в кулуарах форуму із Президентом…
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Более $30 млн, которые недавно решил конфисковать суд в
Латвии, следствие связывает с беглым украинским нардепом Юрием
Иванющенко. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из “Украинской правды”.
Ю. ИВАНЮЩЕНКО
Суд в Латвии уже назначал конфискацию этих денег в 2017 г. Но адвокаты
собственников доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное
рассмотрение. Решения судов о конфискации засекречены и не публикуются, однако в
латвийском реестре обнародовано промежуточное решение. В документе указаны
подробности дела в отношении так называемых денег Иванющенко, которые совпадают с
деталями конфискации $30 млн в октябре этого года. Кроме того, два источники “УП”,
независимо друг от друга, подтвердили, что конфискованные в октябре 30 миллионов
долларов следствие связывает именно с Иванющенко. “Деньги Иванющенко” официально
принадлежат одесситу Дмитрию Пархоменко. Информации в сети о нем почти нет, УП не
смогла связаться с предпринимателем. В начале 2019 года суд отказался конфисковать
“деньги Иванющенко”, однако правоохранители подали апелляцию. Высокопоставленный
источник УП утверждает, что новое руководство ГПУ об апелляции узнало за неделю до
заседания. Собеседник добавил, что ситуация с деньгами в Латвии была очень тяжелой,
прокуратура “ее еле вырулила”. Украинские дело в отношении Иванющенко прокуратура
закрыла в конце августа 2019 г. Суд также отменил арест киевских счетов экс-нардепа. В то
же время, в ответ на запрос УП прокуратура сообщила, что в настоящее время
расследование идет: его передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media

У одесского застройщика Аднана Кивана есть два надежных
помощника - Всевышний и собственные свободные средства. Журнал
НВ выяснил, как он стал одним из лидеров национального рынка
А.КИВАН
жилой недвижимости.
Весной 2010 года возле глубокого котлована, вырытого в самом центре престижного
одесского района Аркадия, остановился дорогой автомобиль. Из него вышла семья - двое
взрослых и трое детей. Подойдя к самому краю гигантской ямы, отец семейства, смуглый
мужчина восточного типа, посмотрел вниз и вздохнул: «Я попал в рабство к этому
шантрапе». Сейчас о том эпизоде своей жизни одесский бизнесмен сирийского
происхождения Аднан Киван вспоминает с улыбкой. А тогда, стоя над ямой, он
действительно считал, что судьба сделала его зависимым от «шантрапы» - этим словом
Киван назвал директора местной фирмы Прогресс-строй. Та должна была выстроить на
принадлежавшем бизнесмену участке жилой комплекс, но свернула работы на этапе
котлована, растворившись во влажном бизнес-климате южного портового города с богатой
бандитской историей. Не отходя от края, Киван в шутку предложил семье проголосовать за
то, чтобы построить на этом месте дом самостоятельно, без фирм-подрядчиков. Родные
поддержали эту идею. Так Киван, владелец компании Kadorr Group, сделал первый шаг на
пути превращения из трейдера и инвестора в застройщика. Выходец из Сирии преуспел в
этом деле - на сегодня он один из ведущих игроков не только по одесским, но и по
национальным меркам. По данным сайта новостроек ЛУН, за последние 21 месяц Kadorr
построила 20 домов с почти 8 тыс. квартир. По числу квартир фирма Кивана в 1,7 раза
обогнала даже застройщика №1 Киева и области - компанию Stolitsa Group. Ближайший же
одесский конкурент Kadorr - фирма Будова - вывела на первичный рынок в 3,4 раза меньше
квартир, чем Киван. В целом за девять лет работы его компания продала клиентам около
50 тыс. квартир, подсчитали в одесской Открытой общественной платформе. Кивану не
помешало даже то, что к строительству он приобщился в кризис: в 2010-м средние цены за
1 кв. м в приморском городе рухнули в два раза по сравнению с 2008-м. И продолжали
снижаться. Дела же самого бизнесмена неизменно шли в гору. На сегодня у него есть
агрокомпания в Днепропетровской области, газета KyivPost, одесское ТВ - 7 канал, а также
четыре бизнес-центра и три торговых центра. Кроме того, предприниматель построил два
коттеджных городка, пару клубных домов, три жилых квартала и 48 жилых комплексов с
единым названием Жемчужина, которые отличаются лишь порядковыми номерами. Еще
восемь ЖК Kadorr Group строит сейчас. По подсчетам инвесткомпании Dragon Capital,
состояние Кивана на сегодня - $275 млн (22-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых
людей Украины. Сам бизнесмен оценивает себя намного дороже - почти в $1 млрд.
Первые $62 млн. Киван родился в декабре 1962-го в Сирии и там же окончил школу.
Принадлежащая бизнесмену газета KyivPost писала по поводу своего собственника, что он
является выходцем из влиятельной сирийской семьи. Сам Киван уклончиво комментирует
эту информацию: говорит, что его отец был уважаемым бизнесменом, а родственник
матери работал то ли министром, то ли замминистра сельского хозяйства Сирии. В Одессу
Киван попал в начале 1980-х, приехав в СССР за высшим образованием. Он окончил
Одесский институт пищевых технологий как раз в тот период, когда началась перестройка.
Бизнесмен рассказывает, что сначала хотел быть дипломатом, поэтому, получив диплом,
поехал в Москву, где предлагал свои услуги посольствам арабских стран. Рассчитывал
молодой выпускник на языковые преимущества - он свободно говорил на арабском,
русском и английском. Однако ни в одно диппредставительство Кивана не взяли. Зато он
получил толковый совет: договориться о сотрудничестве с египетской государственной
делегацией, которая тогда как раз прибыла в Москву решать вопросы оплаты долга перед
СССР. В делегации оказались люди, знакомые с родственниками матери Кивана, и молодой
человек получил свою первую работу. Будущий главный одесский застройщик занялся
посредничеством. Египет в счет погашения долга поставлял в СССР различные товары
через советское госпредприятие Спецтехноэкспорт. Фирма Кивана организовывала весь
процесс за комиссию в 1,5-7% от суммы поставки. Бизнесмен признается, что зарабатывал
на этом более чем достаточно: «В 1990 году Советский Союз еще не распался, а у нас были
огромные деньги - $62 млн». Киван в тот момент раздумывал: а не вложиться ли в
нефтяной бизнес? Но его привлек недорогой украинский металл. …
Аднан и все, все, все >>>
© Екатерина Шаповал
По материалам nv.ua
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Нардеп Ярослав Дубневич подал апелляцию
на 100 млн гривен залога

ЗМІ: Нардепи Льовочкіни були співвласниками банку,
причетного до відмивання $20 млрд
04.11.2019

Народный депутат Ярослав Дубневич обжалует решение
суда о залоге в 100 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
Я. ДУБНЕВИЧ
сообщения “Украинской правды” со ссылкой на адвоката
Дубневича Станислава Пелюка.
“Апелляцию сегодня подали. Залог не внесли еще. Не могу сказать (будут ли вообще
вносить, – УП)”, – заявил адокат. Он добавил, что не говорил о внесении залога со своим
клиентом, потому что это не в его компетенции. При этом Пелюк добавил, что Дубневич
“понимает последствия и понимает, что ему нужно делать”. Он добавил, что если внести
залог будет возможность, то нардеп это сделает, если нет – то “будут действовать в рамках
закона”. Сейчас, по словам адвоката, Дубневич находится дома. На внесение залога у него
есть 5 суток с момента провозглашения решения суда. Отметим, 31 октября Верховная Рада
дала согласие на арест мажоритарщика из Львовской области Ярослава Дубневича.
Представление о снятии неприкосновенности и уголовном преследовании Ярослава
Дубневича было внесено в Раду Генпрокуратурой 17 октября. Выступая с трибуны
парламента, глава ведомства Руслан Рябошапка заявил, что у следственных органов есть
достаточно доказательств того, что Дубневич был организатором преступной схемы с
махинациями на закупках “Укрзалізниці”, в результате которой государству был нанесен
ущерб в размере более чем 93 млн гривен. Информацию о том, что в отношении Дубневича
ведется расследование, еще в сентябре обнародовали в Национальном антикоррупционном
бюро. По мнению детективов НАБУ Дубневич, будучи главой транспортного комитета ВР,
пролоббировал выделение средств на закупку стрелочных переводов для
железнодорожников. Для закупки оборудования была организована специальная схема.
Компания “Корпорация КРТ”, принадлежащая Дубневичу и его старшему брату Богдану,
приобрела переводы у производителя, “Днепропетровского стрелочного завода”, затем
перепродала их другой частной компании, “Арго”, которая в свою очередь продала их
“Укрзалізниці”. Сам товар же был поставлен напрямую с завода конечному покупателю. В
результате такой схемы цена оборудования выросла с изначальных 525,9 млн грн, за
которые его продал производитель, до 637,9 млн грн, которые за него заплатила
“Укрзалізниця”. Помимо этой схемы, правоохранители расследуют и другую деятельность
братьев Дубневичей. 29 октября стало известно, что НАБУ проводит обыски в частном доме
Богдана Дубневича в селе Зубра Львовской области. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media, gordonua.com
Преступление без наказания: что ждет
Петра Дыминского

Что известно о бизнесмене на котрого
покушались в Киеве
07.11.2019

04.11.2019

Сбежавший из Украины скандальный львовский бизнесмен
растерял остатки влияния, пытаясь избежать тюрьмы за
смертельное ДТП под Львовом. Об этом пишет Дмитро Грицай на
П. ДЫМИНСКИЙ
страницах oligarh.media
Одиозные украинские политики и бизнесмены в попытках скрыться от уголовного
преследования все чаще берут на вооружение давнюю практику бегства за границу. Один
из самых известных первопроходцев на этой ниве был экс-первый вице-премьер Украины
Павел Лазаренко, которого в свое время Transparency International включила в топ-10
самых коррумпированных политиков мира. Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году, за
неделю до снятия с него неприкосновенности, но уйти от ответственности ему не удалось –
вскоре он был арестован в США и в 2006 году приговорен к тюремному сроку за отмывание
денег. Американские власти также добились ареста его активов по всему миру на сумму
более $272 млн. Самая значительная волна бегств была зафиксирована в 2014 г. – тогда из
Украины сбежал весь «цвет» рухнувшей Партии регионов во главе с Виктором Януковичем,
осевшим в России. Часть активов беглецов оказалась арестована (в том числе благодаря
правоохранителям европейских стран), часть удалось конфисковать, но все сбежавшие
«регионалы» до сих пор так и не оказались в тюрьме. Отдельно можно упомянуть
персонажей, которые сбежали из страны не по политическим или экономическим, а сугубо
по уголовным мотивам. И первенство здесь, пожалуй, принадлежит одному из
западноукраинских «динозавров», скандально известному львовскому бизнесмену и экснардепу Петру Дыминскому. После Евромайдана он стал одним из «бенефициаров» новой
власти, сумев завести в ряд госструктур близких к нему людей. Среди них СМИ называли, в
частности, Андрея Пивоварского, ставшего министром инфраструктуры в 2014 г. Сам же
Дыминский всячески отрицал наличие у него влияния на политиков. «Я не обращаюсь за
помощью для решения каких-то вопросов по бизнесу…Я пенсионер с правом быть
самостоятельным» – так скромно он говорил о себе в 2016 году, пафосно подытожив, что
«спасти государство может только диктатура закона». Гром грянул 18 августа 2017 г. В тот
день на трассе возле Львова произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина. Петр
Дыминский спешно улетел из страны и осел в Греции – это стало известно из судебных
постановлений по его тяжбе с экс-министром энергетики Украины Игорем Насаликом,
которому пытается насолить львовский олигарх. Его подчиненные в Украине тем временем
начали пытаться замять дело, но тщетно – оно приобрело такой скандальный оборот, что
полицейские под давлением общественности были вынуждены провести объективное
расследование. А совсем недавно как гром среди ясного неба грянула новость о том, что
еще в марте этого года детективы НАБУ провели допрос Дыминского в помещении
украинского посольства в Греции по уголовному производству, где он проходит как
свидетель. Почему следователи в ходе допроса не задержали беглеца, который в Украине
заочно арестован решением суда, остается загадкой …
Читать полностью >>>
© Дмитро Грицай
По материалам oligarh.media
Суд відхилив клопотання ФГВФО
про арешт майна Лагуна
05.11.2019

Госпсуд м. Києва 2 жовтня відмовився задовольнити заяву
Фонду гарантування про забезпечення позову до Миколи Лагуна в
справі №910/7338/19 про стягнення 691,3 млн грн “шкоди, завданої
М.ЛАГУН
юридичній особі її посадовою особою”.
Як третя особа в цій справі фігурує Дельта Банк. Заявлені грошові вимоги ФГВФО
обгрунтовує шкодою, “заподіяною банку рішеннями відповідача про збільшення
статутного капіталу банку за рахунок фіктивних вимог, виведення коштів в результаті
операції з довгострокового погашення субординарного боргу перед компанією
контролером відповідача”. Фонд гарантування просив суд накласти арешт на транспортні
засоби М. Лагуна (PORSCHE, LAND ROVER RANGE ROVER, BENTLEY CONTINENTAL GT), на
корпоративні права учасника ТОВ «Білгород Водоканал» і ТОВ «Білград», на нерухоме
майно (106 позицій). Однак суд вирішив, що “заявником [ФГВФО, - ред.] у заяві про
забезпечення позову не наведено достатніх обґрунтувань та не доведено належними
доказами, що невжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на
транспортні засоби, корпоративні права, земельні ділянки може істотно ускладнити чи
унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених
чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Нардепи від “ОП – За життя” Сергій Льовочкін та Юлія
Льовочкіна через довірених осіб були співвласниками банку Trasta
Komercbanka, який причетний до масштабної схеми, що дозволила
С.ЛЬОВОЧКІН
вивести з Росії мільярди доларів.
Про це йдеться в розслідуванні OCCRP Менеджер президентської кампанії Трампа
брав участь у схемі з приватизації “Укртелекому”: електронні листи. Російська фінансова
“Мегапральня” - це тіньова фінансова оборудка, за допомогою якої з російських банків на
фіктивні компанії вивели понад $20 млрд. Це були гроші організованої злочинності або
кошти, виведені з бюджету Росії впродовж 2011-2014 рр. Уперше про цю схему повідомили
журналісти OCCRP у 2014 р. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме
латвійський Trasta Komercbanka. Як дізналися OCCRP, трохи менше 10% Trasta Komercbanka
належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак, як стало відомо з листувань
Льовочкіних, Трехерн фактично управляв їхнім сімейним бізнесом. Під наглядом Юлії
Льовочкіної він керував майже 40 офшорними фірмами, французькою віллою та колекцією
творів мистецтва, які їм належали. Трехерн мав приховувати, що екскерівник Адміністрації
Президента часів Януковича та його сестра - народна депутатка володіють цими активами.
Саме тому він та інші люди виступали довіреними особами для впливових політиків. “Ніде і
ніколи не варто використовувати ім’я керівників. Усі політики повинні стояти осторонь
бізнесу протягом трьох-п’яти поколінь”, - зазначав Трехерну в електронному листі один із
юристів сім’ї Льовочкіних. Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був ексрегіонал та
діловий партнер Льовочкіних Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Ще 43% банку
належали гендиректору банку Ігорю Буймістеру, якого журналісти також називають бізнеспартнером Льовочкіних. Також, як встановили розслідувачі, у 2010 році Трехерн пояснював
секретареві Юлії Льовочкіній, як правильно скласти підроблений контракт. З його
допомогою потім перераховували кошти через через офшорну компанію Lynform Capital,
яка також фігурувала в розслідуванні про “мегапральню”. Як повідомляло Слідство.Інфо,
ексголова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт домовлявся з Сергієм та
Юлією Льовочкіною про захоплення “Укртелекому”.
Читати повністю >>>
© Марія Горбань
За матеріалами slidstvo.info

Игорь Сало, на которого, по информации СМИ, вечером 6 ноября
было совершено покушение в Киеве, не отличается публичностью,
И.САЛО
информации о нем в прессе относительно немного и вся она
преимущественно имеет негативный контекст.
Известно, что Игорь Сало родился в небольшом селе Балаклея в Харьковской
области, закончил Харьковский фармацевтический институт. В ряде публикаций
сообщается о десятках «отжатых» Игорем Сало предприятий и попытках рейдерских атак.
Среди таких – попытка рейдерства на завод «Индар», занимающийся производством
инсулина, витаминный завод и агрохолдинг. Также имеются сведения о «строительном
кидалове» со стороны Игоря Сало, заказных убийствах и коррупционных «угольных»
схемах. Некоторые издания заявляют о якобы наличии у Сало 8 паспортов, которые он
использовал для того, чтобы скрываться от преследований обиженных бизнесменов в
других странах. Кроме того, Игоря Сало подозревают в связях с российским бизнесом и
спецслужбами, а также «нечистыми на руку» бывшими нардепами и другими политиками.
Известно также, что Сало привлекал внимание сотрудников НАБУ и СБУ, однако до
серьезного уголовного преследования дело так и не дошло. В частности, как сообщают
некоторые СМИ, на Игоря Сало были заведены дела касательно «теневой» торговли углем,
что закупался по завышенной цене в оккупированных районах Донбасса, после чего
поставлялся в Украину через российские таможенные пункты. Сообщается, что Игорь Сало
«благодаря» таким схемам получал немалые прибыли. Как сообщал УНИАН, вечером, 6
ноября на выезде из Киева на Житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил
взрывчатку на крыше 600-го «Мерседеса», и через несколько секунд произошел мощный
взрыв. В результате погиб человек, находившийся в машине, еще два человека - в тяжелом
состоянии. Также задело маршрутку, ехавшую рядом. По предварительной информации,
было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Но
погиб не он, а его охранник.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net

Читайте также: От студентафармацевта до рейдера >>>

Суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського
за 9,2 млрд грн кредитів ПриватБанку
07.11.2019

Апеляційний адмінсуд призупинив розглядати справу за
позовом держави, у якій Україна намагається скасувати рішення
Печерського суду, що визнав незаконними договори поруки Ігоря
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Коломойського за кредитами ПриватБанку на 9,2 млрд грн. Про це
повідомили в НБУ у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».
Нагадаємо, що у квітні 2019 року Печерський суд ухвалив рішення на користь Ігоря
Коломойського, колишнього власника ПриватБанку. Відповідно до цього рішення договори
поруки Коломойського за кредитами рефінансування, які Національний банк видав
ПриватБанку до його націоналізації, розірвали. Загальна сума, на яку Коломойський видав
особисті поруки, складає 9,2 мільярда гривень. Відповідно до даних Національного банку,
суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського до ухвалення остаточного
рішення у апеляції про незаконну націоналізацію ПриватБанку. У цій справі Апеляційний
суд вже призначив колегію суддів. Нагадаємо, що 17 жовтня Господарський суд Києва
переніс ухвалення остаточного рішення у справі про повернення акцій ПриватБанку
Коломойському. У суді вирішили дочекатися результатів апеляції, яку подала держава на
рішення Окружного адміністративного суду, який визнав націоналізацію ПриватБанку
незаконною. Нагадаємо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення
на користь колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня — за
три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив
позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів
України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку. Пізніше Окружний
адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського,
скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб. 20
квітня Печерський суд Києва скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які
Національний банк видав ПриватБанку у 2013 році. Загальна сума цих кредитів складає 9,2
мільярда гривень. Згодом Коломойський подав 5 позовів про скасування своїх борг.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Петр Порошенко начал переписывать свой
кондитерский бизнес на сына

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

07.11.2019

Бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко
перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на
старшего сына Алексея. Об этом сообщается на сайте проекта
П.ПОРОШЕНКО
Центра
противодействия
коррупции
Открытый
реестр
национальных общественных деятелей.
Перед увольнением с должности президента Петр Порошенко 20 мая этого года в
своей декларации указывал себя бенефициарным владельцем ООО ЦентральноЕвропейская кондитерская компания (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября. Эта
компания — одна из главных в структуре корпорации Roshen, так как она является
учредителем ряда других предприятий. Аналитики Центра противодействия коррупции
обнаружили, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан старший
сын президента Алексей Порошенко. Это подтверждает Единый государственный реестр
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там
указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения
корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.
Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его
последней декларации. Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец
начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. Отметим,
Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро
расследований доступ к информации относительно доходов экс-президента Украины Петра
Порошенко за последние пять лет. Об этом сказано в постановлении суда. Ранее директор
ГБР Роман Труба заявил, что Государственное бюро расследований открыло 13
производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. …
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua

Читайте также: Что происходит с флагманским
бизнесом Порошенко >>>

Складна комбінація: Григоришин віддасть Новинському
$300 мільйонів компаніями
08.11.2019

АМКУ не знайшов нічого поганого в заплутаній схемі
передачі акцій різних компаній, пов'язаних з групою «Енергетичний
стандарт» Костянтина Григоришина та «Смарт-холдингом» Вадима
В. НОВИНСКИЙ
Новинського.
Йдеться про спосіб виплати від Григоришина Новинському і його бізнес-партнеру
Володимиру Лук'яненку боргу в розмірі $300 млн. Цю суму Григоришин заборгував у межах
виконання рішення Лондонського арбітражу, яке ухвалене ще в жовтні 2017 р. Суперечка з
2012 р. точилася навколо великого машинобудівного підприємства «Сумське НВО» та
стосувалася опціону на пакет акцій цього підприємства. Ще в жовтні 2018 року Новинський
розповів в інтерв'ю «Українській правді», що група «Енергетичний стандарт» Григоришина
й досі не виплатила йому та Лук'яненку борг, проте тривають переговори про можливий
компроміс. АМКУ дозволив кіпрській Inter Growth Investments Ltd і панамській Great Station
Properties отримати спільний контроль над кіпрською Stremvol Holdings Ltd – власником
83,7% акцій «Сумського НВО». Компанія Great Station Properties отримала дозвіл придбати
понад 25% акцій «Харківобленерго», а також понад 25% акцій підприємства «Харківенергозбут». АМКУ дозволив Inter Growth Investments Limited і Great Station Properties отримати
спільний контроль над маловідомими кіпрськими компаніями Estival Trading Ltd і Osiate
Maritime Ltd. За даними агентства «Інтерфакс-Україна», Stremvol Holdings Limited до 2012 р.
пов'язували з Григоришиним, в чию групу «Енергетичний стандарт» входило «Сумське
НВО». Inter Growth Investments також раніше входила до складу акціонерів сумського
підприємства. Наприкінці 2012 року «Смарт-холдинг» Новинського придбав у Лук'яненка
як у великого акціонера «Сумського НВО» 25% Great Station Properties, яка в свою чергу
володіє 48,9% Stremvol Holdings. Саме Лук'яненко надав «Смарт-холдингу» опціон на викуп
акцій Great Station Properties. Унаслідок цього група стала власником 10% акцій об'єднання,
а в майбутньому могла б контролювати 40%. Garensia Enterprises, яка пов'язана з групою
«Енергетичний стандарт» Григоришина, володіє 29,8% акцій «Харківобленерго».
Читати повністю >>>
© Ольга Мещерякова
За матеріалами thepage.com.ua
 КОМПАНІЇ

Зеленський запросив японську компанію Marubeni
інвестувати в Україну
23.10.2019

Президент Володимир Зеленський запросив японську компанію
Marubeni Corporation інвестувати в проєкти в Україні, у тому числі
будівництво сміттєпереробних заводів та доріг.
«Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні
захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів», – зазначив
Президент і додав, що на початку жовтня в Україні підписано закон щодо стимулювання
інвестиційної діяльності, який має поліпшити інвестклімат. Він додав, що Україна виходить
на завершальну стадію масштабної приватизації. «Ми підготуємо правову базу для
приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на
онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних
схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні
європейських стандартів», – заявив Зеленський. У свою чергу представники Marubeni
Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну
продукцію й розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні
вони також реалізують екологічні проєкти, наприклад постачають сонячні панелі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Держгеокадастр відкрив розширені дані
про земельні ділянки
23.10.2019

Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Інформація
оновлюватиметься автоматично один раз на добу.
Відкритий доступ - за посиланням: https://land.gov.ua/exterritoriality/. Більше того,
там розміщено інформацію про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його
розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної
ділянки, статус розгляду проекту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта
територіального органу Держгеокадастру, що видав висновок. Також функціонал дозволяє
здійснювати пошук за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом
висновку. Відповідну базу створили за дорученням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Це
забезпечить прозорість і публічність у сфері земельних відносин.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КОРИСНІ КОПАЛИН

Держгеокадастр відкрив дані
про геонадра
24.10.2019

На Публічну кадастрову карту нанесли новий інформаційний шар
«Геонадра» – інформація про видані дозволи на користування надрами. Про
це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua
Це суттєвий крок до формування єдиної системи держкадастрів, повідомляє
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів
України. У системі також відображаються наявні обмеження на використання земельних
ділянок. Інформація надається ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України»
та доступна всім громадянам. Посилання на Публічну кадастрову карту:
http://newmap.land.gov.ua. Нагадаємо, що 11 жовтня Держгеокадастр відкрив інформаційні
шари про «Ліси», «Незареєстровані землі» та «Природно-заповідний фонд».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
В Украине ликвидируют Комиссию по
вопросам недропользования
24.10.2019

Кабинет министров Украины внес изменения в процесс подготовки и
проведения аукционов по получению специальных разрешений на
пользование недрами, пишет metallurgprom.org
Проектом предусматривается ликвидация комиссии по вопросам недропользования
при Госгеонедрах, существование которой не предусмотрено Кодексом Украины о недрах,
сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды
Украины. В Минэнерго рассказали, что в проекте постановления «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2018 № 848» речь идет о
новом усовершенствованном временном порядке реализации экспериментального проекта
по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование
недрами путем электронных торгов. Комиссия по недропользованию была создана в июле
2016г. и решала вопросы по предварительному рассмотрению заявлений, предоставленных
субъектами хозяйствования для получения разрешений без проведения аукционов; решала
вопросы о предоставлении и аннулировании разрешений; согласовывала проекты
разрешений; рассматривала другие вопросы, возникающие в процессе обработки
документов, касающихся вопросов недропользования.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив нового
Голову Держгеонадр
08.11.2019

Прем’єр-міністр України представив нового Голову Державної служби
геології та надр Романа Опімаха, повідомляє Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Надрокористування - одна з найбільш корумпованих сфер у нашій країні. У
суспільства не випадково немає довіри до цього органу. Проте я маю довіру до нового
керівника, який має кардинально змінити механізми роботи служби», - наголосив Прем’єрміністр України. Глава Уряду додав, що «країна в досить скрутному становищі, зокрема,
через те, що деякі працівники діяли не в інтересах країни». «Ставлю новому керівнику чітку
задачу. До кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників «схематозів».
Орган повинен стати відкритим, документообіг має бути максимально оцифрований», підкреслив Прем’єр-міністр. Рішення про призначення Голови Держгеонадр ухвалено 6
листопада на засіданні Кабміну. Роман Опімах має понад 15 років досвіду взаємодії з
органами держвлади та роботи зі стратегічного планування і підвищення ефективності
процесів у сфері нафтогазової промисловості. Зазначимо, що раніше Держгеонадра було
передано в підпорядкування Міністерству енергетики та охорони довкілля.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути
можливістьвідкриття R&D-центру в Україні
08.11.2019

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із
засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
Володимир Зеленський зазначив, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які
прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зокрема, він
розповів про проект «Держава у смартфоні» та наголосив, що трансформація України в
успішну країну неможлива без цифрових технологій. Глава держави також висловив
зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій,
адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт. Також, на думку Володимира
Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей
для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba. Так, упродовж останніх років в Україні було
відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing,
Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма
розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у
європейському регіоні. Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих
у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для
створення центру аналізу даних і штучного інтелекту (data analytics & artificial intelligence).
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Е-облік деревини: боротьба з незаконним
обігом деревини триває
21.10.2019

Держлісагентство інформує про запровадження електронного обліку
деревини на державних та комунальних підприємствах, які входять до
сфери управління інших органів влади та обласних рад.
Так, за інформацією оператора Системи електронного обліку деревини (ЕОД) –
державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» до Системи
ЕОД підключено: 11 державних лісогоспів, що входять до сфери управління Міноборони; 3
лісогосппідрозділи ВНЗ Міносвіти; одне держпідприємство Національної академії агронаук;
2 національних природних парка, що входять до сфери управління Міненерго; 1 підрозділ
Держслужби з надзвичайних ситуацій (МВС України); 18 лісогосподарських підприємств
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс»
(Львівська облрада); один спецлісгосп Летичівської рай ради (Хмельницька облрада); три
лісгоспи АПК обласного комунального підприємства «Житомироблагроліс» (Житомирська
облрада); одне комунальне спеціалізоване підприємство Монастирищенської райради
(Черкаська облрада); 1 лісгосп Верховинської райради (Івано-Франківська обл); та ін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держлісагентства

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

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

Добыча энергетического угля на государственных
шахтах упала на 26%

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ. ТРЕЙДИНГОВІ КОМПАНІЇ & БІРЖІ

25.10.2019

ДТЭК Ахметова завершил четырехлетний
процесс реструктуризации долга
31.10.2019

Компания "ДТЭК Энерго" завершает реструктуризацию задолженности, предусматривающую конвертацию части долга в еврооблигации, выпущенные DTEK Finance PLC со сроком погашения 31 декабря 2024 г.
Условия реструктуризации части долга, которая не подлежит конвертации, в
сообщении не уточняются. Завершение реструктуризации будет способствовать росту цен
еврооблигаций. "После завершения оставшейся реструктуризации ДТЭК завершит
долговую операцию, начатую в 2015 г. Это повлечет повышение рейтинга и, следовательно,
станет мощным катализатором роста цен облигаций", – указал Александр Паращий,
руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital. Как сообщалось,
"ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провело обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750
млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на
новый выпуск на $1,275 млрд со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия
выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя
равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка
купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. В конце марта 2017
года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о
долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку
большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их
условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного
механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Садовая Груп" отложила публикацию
отчета за 2019 год
23.10.2019

Компания "Садовая Груп", активы которой расположены в оккупированных районах Донбасса, отложила публикацию квартальных и
полугодового отчета за 2019 год на 1 апреля 2020 г.
Как указано в сообщении на Варшавской фондовой бирже (WSE), перенос
публикации компания объясняет сохраняющейся сложной ситуацией и непрекращающейся
антитеррористической операцией на востоке Украины, в условиях которых невозможно
возобновить работу. Как сообщалось, "Садовая Груп" уже неоднократно переносила сроки
выхода отчетов. В связи с такими нарушениями сроков отчетности WSE с 4 мая 2017 года
приостановила обращение акций Sadovaya Group S.A. (Люксембург, холдинг угольной
компании "Садовая Груп"). Оно было возобновлено лишь с 4 апреля 2018 года, однако 11
мая снова приостановлено. "Садовая Груп" основана в 1995 году. В декабре 2010 года
холдинговая компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25% акций на WSE
по курсу PLN10,44 за акцию и привлекла PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в
долларовом эквиваленте). После публикации отчетности за 2016 год цена акций компании
выросла с PLN0,18 до PLN0,19 за штуку, что соответствовало капитализации в PLN7,76 млн,
однако затем опустилась до PLN0,12.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Після відлучення Кропачова збагачення вугілля
подешевшало на 32-63%
24.10.2019

Державні шахтоуправління із серпня уклали чотири угоди про
послуги зі збагачення вугілля на загальну суму 5,94 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро», передає nashigroshi.org
ПАТ «Лисичанськвугілля» за 3,30 млн грн. замовило ТОВ «Збагачувальна фабрика
«Вугільний енергетичний комплекс» переробку 30 тис т вугілля по 110 грн. за тонну. ДП
«Первомайськвугілля» за 2,24 млн грн. замовило ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач»
переробку 22 600 т вугілля по 99 грн./т. Фактично вугілля за договором зі «Збагачувачем»
перероблятимуть селидівське ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і торецька філія ЗФ «Щербинівська»
ТОВ «Донінтервугілля». ДП «Селидіввугілля» без торгів уклало дві допорогові угоди по 200
тис грн. з тією ж фабрикою «Вугільний енергетичний комплекс» на загальну суму 400 тис
грн. Разом вони передбачають переробку 4 494 т вугілля по 89 грн. за тонну. Ціни на 3263% нижчі за ціну для шахтарів Донбасу і в тому числі вищевказаних підрядників від
фабрик «Мирноградська», «Росія» та «Україна» у 145 грн./т. по контрактам, що укладались
в 2018-2019 роках за часів президента Петра Порошенка. Також по 145 грн замовляло
вуглезбагачення ДП «Львіввугілля» у ПАТ «Львівська вугільна компанія». Попередні
фабрики-підрядники «Україна», «Росія» і «Мирноградська» належать ТОВ «Укрдонінвест»
Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Його називали
представником у вугільній галузі колишнього першого заступника голови фракції БПП та
бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. У липні 2019 року стало відомо про
усунення від контролю за вугільною галуззю бізнесмена Віталія Кропачева, який за часів
Порошенка вважався «смотрящим» від імені Ігоря Кононенка. За даними «Економічної
правди», з ініціативи Ігоря Коломойського новим неофіційним куратором вуглепрому
нібито став бізнесмен Віталій Бєляков. Після того у державних шахтоуправлінь було
змінено керівництво. «Лисичанськвугілля» провело тендер за переговорною процедурою,
оскільки відкриті торги двічі доводилось відміняти через нестачу учасників. Натомість на
відкритих торгах «Первомайськвугілля» переможці змагались лише між собою, причому
ціна угоди зі «Збагачувачем» на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі у 3,50 млн
грн. Фабрикою «Вугільний енергетичний комплекс» із Селидового керує кандидат у мери
міста Гірник і член БПП Ігор Шостак, а володіє компанія «Europian Communications s.r.o.»
(Чехія) Катерини Лисенко. Остання володіє ТОВ «Збагачувальна фабрика 105» сама і ТОВ
«Глобал Ойл Лтд» з Василем Сваричевським та росіянином Олександром Єльцовим із Чехії.
Її матері Тамарі Лисенко та Вікторії Остапенко належить ТОВ «Збагачувальна фабрика №
105», один із найбільших постачальників вугілля для ПАТ «Центренерго». У 2015 році ГПУ
відкрила кримінальне провадження проти посадовців цієї фірми і «Центренерго» щодо
купівлі суміші законно видобутого вугілля з вугіллям із копанок на окупованій території та
виведення отриманих коштів через фіктивні фірми. Також «ЗФ «ВЕК» і «ЗФ № 105»
фігурують у справі щодо купівлі вугілля тюремниками. Тамару Лисенко називали бізнеспартнером братів Клюєвих з експорту вугілля з України. Фірму «Збагачувач» нині
зареєстровано в Києві на директора Анатолія Подопригору із Бучі. Однак раніше вона
належала Олександру Зарицькому, який свого часу керував ТОВ «Центренергобуд» –
сімейною структурою екс-нардепа від Партії регіонів Андрія Орлова. Подопригора керував
ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» з окупованого Донецька, чию угоду за 2015 рік із
«Лисичанськвугіллям» про переробку розірвала прокуратура в суді.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2019 г.
сократили добычу рядового угля на 8% (на 1,99 млн тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 22,86 млн тонн.
Добыча коксующегося угля увеличилась на 1,5% (на 65,8 тыс. тонн) – до 4,53 млн
тонн, тогда как энергетического снизилась на 10,1% (на 2,05 млн тонн) – до 18,33 млн тонн.
В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило
практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала
сентября 2018 года. Согласно данным министерства, в сентябре 2019 года добыча рядового
угля снизилась на 7,7% (на 213,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018
года – до 2,57 млн тонн. При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу
управления Минэнергоугля, за девять месяцев текущего года сократили добычу на 14,2%
(на 445,9 тыс. тонн) – до 2,7 млн тонн. В том числе. добыча коксующегося угля увеличилась
в 1,7 раза (на 260,9 тыс. тонн) – до 635 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на
25,5% (на 706,8 тыс. тонн), до 2,07 млн тонн. Шахты Донецкой области за девять месяцев
2019 года обеспечили добычу 8,06 млн тонн угля (-3,2% к январю-сентябрю 2018 года),
Луганской – 277,4 тыс. тонн (-30,3%), Днепропетровской – 13,46 млн тонн (-9,2%),
Львовской – 999,7 тыс. тонн (-17,2%), Волынской – 56,4 тыс. тонн (-30%). Как сообщалось,
Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по
сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося
угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического –
на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Coal Energy реструктуризирует бизнес и займется отчуждением
захваченных шахт на Донбассе
30.10.2019

Угольная компания Coal Energy приняла решение о реструктуризации
бизнеса и отчуждении активов, находящихся на неподконтрольной
украинским властям территории Донецкой и Луганской областей.
«К настоящему времени компания полностью утратила контроль над этими
предприятиями… Менеджмент ожидает, что это решение окажет положительное влияние
на движение денежных средств, операционные и финансовые результаты компании», —
сообщили в Coal Energy на Варшавской фондовой бирже. Эти активы компании не работают
с 2017 года, принося убытки. Усилия компании будут сосредоточены на работе угольных
предприятий на подконтрольной Украине территории – «Шахте им. Святой Матроны
Московской» и ООО «Техиновация». В компаниии уточняют, что процесс реструктуризации
начался в 2017 году, изменения должны быть отражены в годовом финансовом отчете за
2017 фин. год. В связи с этим дата публикации отчета перенесена на 30 декабря 2019 года.
Чистый убыток Coal Energy за три квартала 2019 года составил $6,1 млн, сократившись на
23,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Компания должны кредиторам
около $70 млн, однако пока они не пользуются правом требования его выплаты. Coal Energy
обьединяла 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Большая
часть активов компании сейчас находится на неподконтрольной территории Донбасса.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
Нардеп, який скупив активи Януковичів, став власником
віджатих у держави запасів вугілля
01.11.2019

Позафракційний народний депутат Костянтин Єфімов та гендиректор
ПАТ «Донбасенерго» Едуард Бондаренко стали співвласниками ТОВ «Шахта
1-3 «Новогродівська».
Як повідомляє видання nashigroshi.org, шахта «Новогродівська» працює на вугільних
пластах, що раніше належали однойменній державній шахті ДП «Селидіввугілля». Єфімов та
Бондаренко стали власниками по 25% в статутному фонді фірми, який складає 1,00 млн
грн. 50% залишається у Валерія Атанова з окупованої Макіївки, який в 2018 року став
одноосібним власником «Шахта 1-3 «Новогродівська». Також Атанов разом з В’ячеславом
Карим є власниками ТОВ «Шахта «Росія». Ця фірма була зареєстрована в один день в 2012 р.
з «Шахта 1-3 «Новогродівська» та за однією адресою. Власником фірм був Олександр
Січінава – тодішній голова наглядової ради «Всеукраїнського банку розвитку» сина
президента Віктора Януковича Олександра. Обидві фірми дублювали в собі назви відповідних шахт державного підприємства «Селидіввугілля». 25 липня 2012 р. Держгеонадр видав
фірмам спецдозволи на 20-річне користування лавами державних шахт: в межах поля
шахти ВП «Шахта №1/3 «Новогродівська», Пласт-n1, I1 та в межах поля шахти ВП «Шахта
«Росія» , пласт-I1. Ці вугільні площі розроблялися державними шахтами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
НАБУ копает под Виталия Кропачева
с китайским акцентом
01.11.2019

НАБУ расследует деятельность горношахтного СП экс-угольного
смотрящего Виталия Кропачева с китайской Sany, которому украинские
угольные госшахты отписали миллиард
Победная поступь ООО «Сани Украина» на тендерах государственных шахт по
закупке оборудования в последние месяцы правления Петра Порошенко привлекла
пристальное внимание следственных органов. Как стало известно «ОЛИГАРХУ»,
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование деятельности указанной
компании, которое уже вышло за пределы Украины. Происходит это в рамках уголовного
производства № 52019000000000367, открытого НАБУ по ч. 5 ст. 191 УК Украины
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением). Как уже писал «ОЛИГАРХ», «звезда» ООО «Сани Украина» взошла летом 2018
года. Тогда взявшаяся фактически из ниоткуда компания с уставным капиталом 1 тыс грн
начала один за другим получать щедрые подряды на поставку горношахтного
оборудования от государственных заказчиков. И прежде всего от предприятий, которые в
тот момент СМИ ассоциировали с бывшим депутатом Донецкого областного совета
Виталием Кропачевым, известным в тот период в определенных кругах в качестве
«угольного смотрящего». Речь шла о ГП «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Шахта им.
Сургая» и «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1», которые в последние месяцы
каденции Порошенко отписали «Сани Украина» заказов ГШО более чем на 1 млрд грн. С
одной стороны, объяснением столь бойко стартовавшего бизнеса тендерного новичка
можно считать прямую связь ООО «Сани Украина» с китайским машиностроительным
гигантом Sany. Украинская компания является официальным дилером компании Sany
Heavy Equipment, входящей в китайский холдинг. При этом 50% доля в ООО «Сани Украина»
опосредованно принадлежит связанной с Sany Шеньянской Инвестиционной Компанией
«Чжунсинтай» через ООО «Сани Украина, тяжелое оборудование», бенефициарами которой
указаны граждане Китая Ликсин Ху и Ху Ся. Впрочем, нужно учесть, что упомянутое ООО
«Сани Украина, тяжелое оборудование» было создано еще в 2012 г и вплоть до 2018 г не
могло похвастаться большими успехами на тендерной ниве. …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oilpoint.com.ua
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Две иностранные компании построят крупнейший
ветропарк в Европе

НАЭК "Энергоатом" увеличил
прибыль в 2 раза
30.10.2019

В январе-сентябре 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. НАЭК "Энергоатом", согласно МСФО, увеличила чистую прибыль в 2,1
раза, или на 2,18 млрд грн, до 4,25 млрд грн.
Чистый доход увеличился на 10,4%, или на 3,29 млрд грн, до 34,77 млрд грн. При
этом в третьем квартале (июль-сентябрь) компания получила 3,14 млрд грн прибыли и
11,48 млрд грн дохода. За 9 мес. админрасходы компании составили 916 млн грн, расходы
на сбыт - 20,92 млн грн. Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2019 г.
сократила чистую прибыль в 2,9 раза (на 2,07 млрд грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. – до 1,11 млрд грн. НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2%
по сравнению с 2017 г. – до 4,63 млрд грн, чистый доход – на 14,5%, до 44,06 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ДАЗВ можуть розділити, щоб урегулювати конфлікт
інтересів з Міненергодовкілля
30.10.2019

Уряд може виокремити з Державного агентства з управління зоною
відчуження сфери поводження з радіоактивними відходами, щоб
врегулювати конфлікт інтересів з Міністерством енергетики..
"ДАЗВ - це й екологія, і робота з відпрацьованим ядерним паливом. Це комплексне
питання, бо є певний конфлікт (енергетичного відомства - ред.) з відпрацьованим ядерним
паливом. Проте у ДАЗВ великий сегмент екологічних питань, які мають залишитися у
(екологічному - ред.) міністерстві. Можливо, якісь елементи будуть виведені з ДАЗВ, а сам
ДАЗВ залишать (під Міненергодовкілля - ред.). На розгляд цього питання треба витратити
більше часу", - повідомив міністр енергетики Олексій Оржель. Відповідаючи на питання, чи
можуть окремі сфери діяльності ДАЗВ бути виведені з агентства та передані під управління
Уряду, Оржель сказав: "Так... Щоб вийти з цього конфлікту інтересів, але екологічні питання
залишити в управлінні міністерства", - прокоментував Оржель. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
Держатомрегулювання та Європейський банк реконструкції
та розвитку. Що на часі?
01.11.2019

Держатомрегулювання провела зустріч із представниками ЄБРР з
обговорення реалізації проєктів будівництва І-го пускового комплексу
нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК1 НБК).
На початку зустрічі Григорій Плачков, Голова Держатомрегулювання, поінформував
представників ЄБРР щодо статусу регулюючого органу, а саме, підпорядкування
Держатомрегулювання Міністерству енергетики та захисту довкілля. «У ситуації, що
склалася Держатомрегулювання підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України
обгрунтування важливості відновлення незалежного статусу регулюючого органу. 23
жовтня прийнято рішення про повернення Держатомрегулювання у своє підпорядкування.
Міжнародна спільнота, громадськість, Держатомрегулювання в очікуванні офіційного
документу», – повідомив Григорій Плачков. Бальтазар Ліндауер, Директор Департаменту з
ядерної безпеки ЄБРР, у свою чергу висловив занепокоєність цією ситуацією та сподівання
щодо якнайшвидшого вирішення питання. На зустрічі обговорили реалізацію проєкту
спорудження об’єкту ПК-1 НБК у рамках Грантової Угоди 002 між Держатомрегулювання та
ЄБРР. Тамара Сушко, заступник начальника Управління безпеки поводження з радіоактивними відходами – начальник відділу зняття з експлуатації – державний інспектор,
координатор проєкту, підкреслила, що усі заходи та роботи будуть завершені до 31.12.2019
р. та проінформувала, що Держатомрегулювання розглянуто подані документи стосовно
ліцензування введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держатомрегулювання
Видобуток уранової руди в Україні
скоротився на 21%
04.11.2019

За дев’ять місяців 2019 року в Україні на 21% скоротився видобуток
уранової руди - до 401,701 тис. тонн. Такі дані розкрило Міністерство
енергетики за захисту довкілля України.
Видобутком та переробкою уранової руди в Україні займається ДП “Східний гірничозбагачувальний комбінат” (Східний ГЗК). За три квартали 2019 року підприємство
переробило більше 400 тис. тонн руди в 684,8 тонн уранового оксидного концентрату на
суму 1,627 млрд грн. ГЗК продовжує скорочувати видобуток руди та виробництво
уранового концентрату - на 21% та 15% відповідно. Це вплинуло на вартість відпущеної
продукції, яка знизилась на 33,7% - з 2,556 млрд грн (січень-вересень 2018) до 1,627 млрд
грн (січень-вересень 2019). Нагадаємо, уряд підпорядкував СхідГЗК під управління НАЕК
“Енергоатом”. Очікується, що це покращить фінансову ситуацію на підприємстві. У 2018
році ГЗК збільшив виробництво уранового концентрату на 41% - до 1179,5 тонн, а
видобуток уранової руди - на 11% - до 719,333 тис. тонн. У 2017 році Східний ГЗК скоротив
виробництво уранового концентрату на 16,8%, або на 169 тонн до 836,1 тонн, а видобуток
уранової руди - на 19,9%, або на 160,4 тис. тонн до 647,3 тис. тонн порівняно з 2016 роком.
СхідГЗК - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки
уранової руди. Розташоване поблизу міста Жовті Води, Дніпропетровська область.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укргідроенерго цьогоріч сплатило майже 2,4 млрд
до бюджетів усіх рівнів
29.10.2019

ПрАТ "Укргідроенерго" за січень-вересень 2019 року сплатило до
бюджетів усіх рівнів 2 392,1 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба
компанії, передає служба новин порталу ukrinform.ua
"Протягом багатьох років ПрАТ «Укргідроенерго» є сумлінним платником податків.
За підсумками роботи 9 місяців 2019 року АТ сплатило в повному обсязі свої зобов’язання
до бюджетів усіх рівнів – 2 392,1 млн грн", - ідеться в повідомленні. Також зазначається, що
чистий фінансовий результат за результатами 9 міс. 2019 року становить 2 266,9 млн грн.
"Прибуткова діяльність Товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним
показником", - наголосили у пресслужбі. Як повідомлялось, Укргідроенерго увійшло до
ТОП-10 державних підприємств за обсягом отриманого чистого прибутку, посівши 3-тю
сходинку з показником чистого прибутку за перше півріччя 2019 року в 1,19 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Норвежская компания NBT и китайская компания CRT подписали
контракты о совместном проектировании и строительстве ветроэлектростанций Зофия-2 и Зофия-3 общей мощностью 750 мегаватт.
"Мы рады подписать контракты EPC с CET на крупнейший проект по ветровой
ветровой энергии в Европе. Мы очень рады сотрудничать с CET и Государственной сетевой
сетью Китая, чтобы построить огромную ветряную электростанцию в Украине, которая
принесет пользу народу Украины и окружающей среде. Мы также хотели бы поблагодарить
ICBC, Exim Bank of China и China Construction Bank за их поддержку и надеемся на тесное
сотрудничество с ними для финансирования наших ветропарков Zophiа", - сказано в прессрелизе NBT. Отмечается, что ВЭС планируют построить в Запорожской обл. на побережье
Азовского моря, возле Кирилловки. На строительство привлекут 500 млн евро от
экспортно-импортного банка Китая, Industrial Commercial Bank of China и China Construction
Bank. Еще 250 млн евро планируют привлечь у других кредиторов. Всего на реализацию
проекта планируют потратить сумму, эквивалентную 1% ВВП Украины. Энергии, которую
будет производить ВЭС, хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 340 тыс. семей.
Читать полностью >>>
По материалам vesti.ua
ДТЕК запустив СЕС на Дніпропетровщині
потужністю 240 МВт
01.11.2019

ДТЕК запустив в роботу Покровську сонячну електростанцію (240
МВт), яка є другою за потужністю СЕС в Європі. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає портал mind.ua
Покровська СЕС буде щорічно виробляти 400 млн кВт∙год «зеленої» електроенергії,
якої достатньо для забезпечення 200 000 приватних будинків або квартир. Завдяки роботі
станції викиди СО2 в атмосферу будуть скорочені на 420 тис. т. в рік, що можна порівняти з
викидами понад 200 тис. авто. У будівництві брали участь 16 підприємств, які отримали
замовлення на суму 48 млн євро. З моменту старту будівельних робіт до введення об'єкта в
експлуатацію пройшло близько 6 місяців. «Для ДТЕК Покровська СЕС – це знак якості і
підтвердження зростаючої експертизи. Використовуючи досвід попередніх проєктів, ми
зібрали професійну команду, обрали і встановили на станції електрообладнання кращих
світових виробників, забезпечили успішну інтеграцію СЕС в енергосистему країни. Це на
100% національний проєкт, побудований українцями для українців. Покровська СЕС –
третій проєкт компанії в геліоенергетиці, інвестиції в який склали 193 млн євро» – зазначив
генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. Покровська СЕС складається з 840 000
сонячних панелей виробництва компанії Risen (КНР), яка входить в Топ-3 кращих
виробників сонячних панелей згідно з рейтингом Bloomberg. Розташована в
Нікопольському районі на території відпрацьованого кар'єру з видобутку руди (437 га).
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
ДТЕК завершив будівництво Приморської ВЕС
потужністю 200 МВт
04.11.2019

ДТЕК завершив будівництво Приморської вітроелектростанції, однієї
з найбільших в країні. 52 турбіни вітропарку загальною потужністю 200 МВт
почали генерувати екологічно чисту енергію.
«ДТЕК – найбільший національний інвестор в «зелену» енергетику України. Ми вже
інвестували в будівництво 1 ГВт сонячних та вітрових електростанцій €1 млрд, – зазначив
Максим Тімченко, генеральний директор компанії ДТЕК. – Наші партнери в проєктах ВДЕ –
світові лідери машинобудівництва, фінансові інституції. Ефективне партнерство дозволяє
залучати в країну іноземні інвестиції, передові технології, досвід та експертизу. Це збільшує
довіру до України, мотивує нових інвесторів вкладати в економіку нашої країни. Запуск
Приморської ВЕС – це черговий внесок компанії у зміцнення енергетичної незалежності
країни, покращення довкілля та життя громад». Станція генеруватиме 700 млн кВт∙г
«зеленої» електроенергії щороку. Цього достатньо для забезпечення потреб в електроенергії 360 тис. квартир, або приватних будинків. Також станція буде сприяти зниженню
викидів СО₂ в атмосферу на 750 тис. т. щорічно. На Приморській ВЕС реалізовані унікальні
технічні рішення, які дозволяють експлуатувати обладнання з максимальною ефективністю. На ВЕС працює перша в Україні діджитальна підстанція. Одинична потужність кожної
вітротурбіни виробництва компанії GE – 3,8 МВт. Інвестиції в проєкт Приморської ВЕС
склали 321 млн євро, з яких 180 млн євро – це позикове фінансування від німецьких банків
під гарантії експортно-кредитних агенств Euler Hermes (Німеччина) та CESCE (Іспанія).
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
DTEK Renewables B.V. разместила дебютный выпуск стандартных
"зеленых" еврооблигаций на сумму €325 млн
06.11.2019

DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") разместила дебютный выпуск
стандартных "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн, купон
определен на уровне 8,5%, доходность - 8,75% годовых.
Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах , спрос превысил
EUR350 млн евро. Другой источник на рынке ранее уточнил, что планируемый объем
размещения составлял EUR300 млн, срок обращения – 5 лет с возможностью досрочного
погашения через два года. Ориентир доходности был установлен в диапазоне 8,5–8,75%
годовых. Организаторы - Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show
проходило в США и Европе, начиная с 24 октября. В документах на сайте компании
указывается, что все привлеченные средства будут направлены на указанные выше цели, в
том числе на рефинансирование ранее полученных средств от банков и акционера. Это
должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных
мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с
примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года. Компания, в частности, намерена
построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции
осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду. "ДТЭК
ВИЭ" также осуществляет активный девелопмент трех проектов в солнечной энергетике
общей мощностью 390 МВт: Васильковской, Павлоградской и Троицкой СЭС. Реализация
этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 20202021 гг. С целью подотчетности использования привлеченных средств компания обязуется
внедрить систему публичной отчетности, которая будет содержать информацию о
проектах и отражать распределение средств по ним. По данным Fitch, на конец первого
полугодия 2019 года на долю "ДТЭК ВИЭ" приходилось 47% установленной мощности ВЭС
(300 МВт) и 10% – СЭС (210 МВт), однако к концу этого года компания намерена увеличить
свой портфель до 1 ГВт, а к концу 2022 года – до 1,9 ГВт.
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

 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОГАЗІ, БІОМАСІ

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Оператор рынка электроэнергии планирует завершить
корпоратизацию до конца 2020 г.

На Ровенщине завершается строительство первого
биогазового комплекса
25.10.2019

В Ровенской области вступило в завершающую фазу строительство
биогазового комплекса для частного свиноводческого хозяйства «Деметра».
Об этом сообщает портал latifundist.com
«Первый в Ровенской области, он привлекает внимание своей относительно
скромной, для сложившихся сегодня в Украине мерок, установленной мощностью - 528 кВт.
Что свидетельствует, не столько о стремлении владельцев свинокомплекса получать
дополнительный доход, как об их заботе об экологии окружающей среды», - пишет эксперт
биоэнергетической ассоциации Украины. Сырьем для выработки электроэнергии на
биогазовом комплексе будут служить навозные стоки свинофермы суточным объемом 41 т
с влажностью 95%, и 26 т кукурузного силоса с влажностью 70%. Напомним, что Zorg Biogas
завершил строительство еще одного крупного биогазового комплекса для сахарного завода
в Украине. Выход на 100% мощности запланирован через 5 месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
На місцевому звалищі Маріуполя запустили біогазові
станцію потужністю 1,2 МВт
04.11.2019

На полігоні твердих побутових відходів Маріуполя запустили першу
чергу біогазової станції потужністю 1,2 МВт. Проект у Лівобережному
районі міста реалізувала Група компаній «Укртепло».
Біогазова станція дозволить істотно зменшити ризик виникнення пожеж на
сміттєзвалищі. «У повітря не потраплятимуть небезпечні токсичні речовини, - зазначають у
компанії. - Також менше токсинів накопичуватиметься у ґрунті навколо полігону». В проект
інвестували понад 2 млн євро. Незабаром у Маріуполі введуть в експлуатацію другу чергу
біогазової станції, зауважує він, додаючи що загалом об’єкт вироблятиме понад 10 млн кВтгод електроенергії щороку. Біогазова станція у Маріуполі стала другою для компанії
«Укртепло». Перший об’єкт почав працювати у 2017 році у Рівному на місцевому полігоні
твердих побутових відходів. Біогазова станція у Рівному щороку видобуває 3-4 млн куб
біогазу, з якого генерують понад 4 млн кВт⋅год електроенергії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ecotown.com.ua
Біогазові потужності з початку року
зросли на 52%
04.11.2019

В Україні встановлено 70 МВт біогазових установок, що на 52%
більше, ніж на кінець 2018 року. Про це портал unn.com.ua повідомляє з
посиланням на дані Держенергоефективності.
"70 МВт біогазових установок встановлено в Україні станом на 1 жовтня 2019 р.", повідомили в Держенергоефективності. Зокрема: 25 МВт – працюють на сміттєзвалищах; 20
МВт – на агровідходах. Досвід провідних країн світу (Німеччини, Данії та інших) свідчить,
що виробництво біогазу - вкрай вигідна справа, адже дозволяє: утилізувати відходи на
підприємствах агросектору; зменшувати обсяги сміттєзвалищ; генерувати енергію для
власних потреб підприємств; заміщувати споживання газу; отримувати органічні добрива
для сільського господарства; скорочувати шкідливі викиди. Для стимулювання розвитку
цієї сфери в Україні ще у 2015 р. запроваджено "зелений" тариф на електроенергію із
біогазу на рівні 12,39 євроценти/кВт-год. Крім цього, законодавством ередбачено, зокрема,
збереження чинного "зеленого" тарифу на електроенергію з біогазу до 2030 р. Нагадаємо,
біогазові потужності торік в Україні зросли на третину - до 46 МВт на кінець 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

АО "Центрэнерго" нарастило чистый
убыток до 1,5 миллиарда
29.10.2019

ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2019 года получила чистый
убыток в размере 1,49 млрд грн против 489,51 млн грн чистой прибыли за
аналогичный период прошлого года.
Чистый доход за девять месяцев уменьшился на 3,9% (на 446,61 млн грн) – до 10,9
млрд грн, а валовый убыток составил 519,59 млн грн против 674,16 млн грн валовой
прибыли за январь-сентябрь 2018 г. Таким образом, в третьем квартале этого года чистый
убыток "Центрэнерго" составил 290,73 млн грн против 50,24 млн грн чистой прибыли за
июль-сентябрь 2018 г. Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" в январе-июне 2019 г. получило
чистый убыток в размере 1,2 млрд грн против чистой прибыли в 439,26 млн грн за
аналогичный период 2018 г. Напомним, "Центрэнерго" по итогам деятельности в 2018 г.
сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,39 млрд грн) по сравнению с 2017 г. – до 499,13
млн грн. При этом "Центрэнерго" в 2018 г. увеличило производство электроэнергии на
38,2% по сравнению с 2017 г. – до 8,68 млрд кВт-ч. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компания "Донбассэнерго" нардепа Ефимова сменило
прибыль убытком на 70 миллионов
30.10.2019

Компания ЧАО "Донбассэнерго" в январе-сентябре 2019 года
получила чистый убыток в сумме 69,26 млн грн против 539,89 млн грн
чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Чистый доход за 9 мес. уменьшился на 4,4% (на 199,93 млн грн) – до 4,37 млрд грн.
Валовая прибыль сократилась в 2,7 раза (на 583,78 млн грн) – до 350,87 млн грн. Как
сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8
раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн. "Донбассэнерго"
владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС
суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго"
заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных
единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест
Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании
принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен
Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным
СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр. В
июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был
продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову.
Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет
Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Глава ГП “Оператор рынка” Владимир Евдокимов рассчитывает на
завершение процесса корпоратизации предприятия до конца 2020 года. Об
этом Евдокимов сказал в ходе общения с журналистами.
“Мы уже включены в перечень предприятий, которые идут на корпоратизацию. До
конца первого полугодия завершим решение основных организационных вопросов.
Поставили себе задание сделать это (завершить корпоратизацию) как можно скорее, до
конца 2020 г. Планируем, что к концу следующего года уже будем иметь наблюдательный
совет, орган управления”, - сказал Евдокимов. Соответствующие сроки обозначены в
стратегии развития предприятия, которая не так давно была направлена на утверждение
Кабинета министров. Корпоратизация ГП “Оператор рынка” является требованием закона
“О рынке электрической энергии”. Согласно ему, после корпоратизации государству
должно принадлежать 100% акций в уставном капитале оператора. Предприятие не
подлежит приватизации или отчуждению в какой-либо другой способ. “Оператор рынка” предприятие, выделенное из ГП “Энергорынок”, с целью обеспечения функционирования
биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового
оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Исполнительная служба арестовала счета
компаний ДТЭК на 2,5 млрд. грн.
25.10.2019

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета
"ДТЭК Донецкие электросети" на сумму 1,2 млрд грн и "ДТЭК ПЭСЭнергоуголь" на сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Арест счетов "ДТЭК Донецкие электросети" связан с долгами компании перед ГП
"Энергорынок", которые образовались в результате выполнения компанией решений
органов власти (Кабмина и СНБО) о поставках электроэнергии и покупку сальдо-перетоков
с неконтролируемой территории Донецкой обл. в 2014-2017 гг.", – сказано в сообщении.
Как утверждают в компании, аналогичные долги сформированы также в других операторов
системы распределения Донецкой и Луганской областей, и на сегодняшний день
составляют суммарно 12 млрд грн. Пути урегулирования этой за должности до сих пор не
определены. "Арест счетов "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" связан с задолженностью компании
перед ГП "Энергорынок", основная часть которой сформирована за долгов государственных
шахт и КП "Компания "Вода Донбасса", поставщика воды для КТ и НКТ Донецкой обл. в
2014-2019 гг.", – сообщают в ДТЭК. В связи с этим долгом управление Исполнительной
службы в г. Угледар провела инвентаризацию имущества "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь":
подстанций, трансформаторов и другого оборудования для дальнейшей принудительной
реализации на торгах. "В случае отсутствия решения сложившейся ситуации, "ДТЭК
Донецкие электросети" не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн
жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200
коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжения.
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" не сможет осуществлять свою лицензионную деятельность,
которая может иметь критические последствия для региона - вплоть до полного
отключения воды КП "Компания " Вода Донбасса" для всех жителей области и возможного
затопления шахт", – заявляют в ДТЭК. В "ДТЭК" обратились к органам власти с просьбой
принять оперативные действия для разблокирования операционной деятельности
компаний и найти решение по урегулированию вопросов долгов. Как сообщалось, ранее АО
"ДТЭК Донецкие электросети" и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" успешно обжаловали в Хозсуде
Донецкой области действия по взысканию с компаний долга перед госпредприятием
"Энергорынок". Ранее ГП "Энергорынок" приводило данные, что к концу 2018 года долг АО
"ДТЭК Донецкие электросети" достигал 5,2 млрд грн. ГП "Энергорынок" в отчетности
приводило данные о задолженности ЗАО "ДТЭК "ПЭС-Энергоуголь" на конец 2018 года на
сумму 2,06 млрд грн. В то же время на конец июня долг ГП "Энергорынок" перед
"Энергоатомом" (оператор четырех действующих атомных электростанций Украины)
составлял 11,7 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
НЭК "Укрэнерго" планирует вложить в развитие
сетей 63 миллиарда за 10 лет
31.10.2019

Проект десятилетнего плана развития НЭК "Укрэнерго", который
компания намерена передать на утверждение регулятору НКРЭКУ,
предусматривает инвестирование в развитие сетей около 63 млрд грн.
Проект Плана учитывает интеграцию в ENTSO-E, развитие ВИЭ и сетей операторов
системы распределения, реконструкцию и модернизацию магистралей, планы по
расширению пропускной способности и выдачи мощности генерации. "До 2029 года НЭК
должно реконструировать 79 подстанций и 1547 км действующих линий электропередачи.
Также в планах строительство свыше 3 тыс. км новых ЛЭП и увеличение трансформаторной
мощности подстанций более чем на 10?%", – отметил директор по эксплуатации и
развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт. Компания сообщает, что из общей суммы
необходимых инвестиций в 62,6 млрд грн уже в следующие три года понадобится 27 млрд
грн. В ближайших планах "Укрэнерго" – строительство ПС 500 кВ "Кременская" с
соответствующим сетевой инфраструктурой, которая должна обеспечить надежность
энергообеспечения севера Луганской области, ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с
подстанцией 750 кВ "Каховская", что позволит выдавать в сеть дополнительно 700 МВт, ВЛ
330 кВ Новоодесская – Арциз и ВЛ 330 кВ Западноукраинская – Богородчаны. В Южнозападном регионе в приоритете строительство ВЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС – ПС 750 кВ
"Винницкая", которая позволит Днестровской ГАЭС работать четырьмя гидроагрегатами в
режимах закачки и генерации. В рамках интеграции в ENTSO-E предусмотрена
реконструкция межгосударственных линий электропередач по проектам совместного
интереса (Project of mutual interest – PMI). В частности, это проект реконструкции ЛЭП 400
кВ Мукачево - Вельке Капушаны (Словакия) с увеличением пропускной способности ЛЭП на
30?%, а также строительство ЛЭП 400 кВ Приморская – Исакча (Румыния). Сейчас по этим
проектам разрабатывается технико-экономическое обоснование. Относительно развития
ВИЭ "Укрэнерго" рассматривает возможность внедрения систем накопления энергии
(Energy Storage Systems) – высокоманевренных мощностей-накопителей, компенсирующих
дефицит мощности в сети. "Укрэнерго" отмечает, что для реализации части проектов
привлекаются кредитные средства международных финорганизаций, первоочередные
проекты финансируются за счет тарифа компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ЄБРР допоможе збудувати в Україні мережу
сховищ електроенергії

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 КОМПАНІЇ

01.11.2019

За підтримки ЄБРР буде підготовлена і подана заявка на отримання
грантового фінансування ЄС для реалізації проекту. Про це повідомляє
служба новин порталу budport.com.ua
На інвестфорумі в Маріуполі було підписано меморандум з ЄБРР про спільну
реалізацію проекту щодо будівництва мережі сховищ електроенергії на 220 МВт. Проект
також стосується модернізації підстанції 220 кВ «Азовська» в Донецькій області. «ЄБРР
приєднається до розробки техніко-економічного обгрунтування проекту з будівництва
сховищ і нормативної бази для забезпечення їх комерційної та прибуткової діяльності в
Україні», – йдеться в повідомленні. За підтримки ЄБРР буде підготовлена і подана заявка на
отримання грантового фінансування ЄС для реалізації проекту. Крім того, «Укренерго»
уклало з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК, належить до структури Світового
банку) консультаційний договір про технічну допомогу щодо розробки механізму аукціонів
для залучення приватних інвесторів, охочих профінансувати будівництво системи сховищ
електроенергії. Проект буде реалізований в два етапи. В першу чергу МФК надасть
системному оператору допомогу у формуванні прозорої та надійної бізнес-моделі щодо
залучення приватних інвестицій для будівництва енергетичних сховищ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Компанія «ДТЕК» викупив 70% перетинів для імпорту
е/е з Білорусі, Молдови та Угорщини
04.11.2019

Компанія «Де Трейдинг» (група «ДТЕК» Ріната Ахметова) викупила
962 МВт з 1,35 ГВт пропускної спроможності міждержавних мереж для
імпорту електроенергії з Білорусі, Молдови та Угорщини.
В ході місячного аукціону за напрямом Білорусь-Україна «Де Трейдінг» викупила 450
МВт перетину. Ще 50 МВт отримала «Юнайтед Енерджі», пов’язана з Коломойським. «ДТЕК»
також отримав доступ до 400 МВт перетину для імпорту з Молдови і 112 МВт – з Угорщини.
Імпортувати е/е з Угорщини також будуть «Некст Ойл Трейд», що отримала 60 МВт
перетину, «Джен АЙ Київ» – 193 МВт, «Еру Трейдинг» – 70 МВт, а також «ТЕК», яка викупила
доступ на 15 МВт. «ДТЕК» звинувачують в штучному підвищенні цін на ринку. Компанія не
використовувала отримані квоти на імпорт е/е в Бурштинський енергоострів. «Юнайтед
Енерджі», яка постачає енергоресурси для підприємств Коломойського і братів Суркісів, в
листопаді збільшить імпорт е/е з Росії в 5 разів.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.ua
Несмотря на заявление Геруса: СМИ сообщили, что импорт
электричества из России увеличился втрое
04.11.2019

Импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему
Украины в начале ноября 2019 г. увеличился по сравнению со
среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки.
Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта
электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился
до 12 млн кВт-ч. В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн
кВт-ч. При этом, по данным источников, объемы импорта электроэнергии из Беларуси в
течение июля-октября выросли в два раза - с 103 до 215 млн кВт-ч. Как сообщал ExPro,
импорт электроэнергии из России начался с первых дней октября. Поставки по
двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон «О рынке
электроэнергии» (18 сентября 2019 г.), по инициативе главы профильного парламентского
комитета Андрея Геруса. Расширение торговли со страной-агрессором был раскритикован
рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам
энергетики и ЖКХ одобрил законопроект № 2236-2, которым предлагается исключить
возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних
договоров, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси. 3
ноября Герус на своей Facebook-странице опубликовал итоги работы рынка
электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления
импортных операций из России и Беларуси. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам capital.ua
 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

НАК "Нафтогаз" розміщує 7-річні євробонди
на $500 млн під 7,625%
05.11.2019

НАК "Нафтогаз" заявив, що 4 листопада, було визначено ціну його 7річних єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. США на рівні 7,625%
річних. Про це повідомляє портал finbalance.com.ua
Як констатує НАК, йому вдалося отримати найнижчу ставку відносно до суверену
серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. "Відсоткова ставка лише
на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з
аналогічним терміном погашення. Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, в травні
та листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і
регулюється у відповідності до вимог 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоїв Нафтогазу
довгостроковий кредитний рейтинг B з позитивним прогнозом, що відповідає суверенному
рейтингу України. Єврооблігації випускає Kondor Finance plc з єдиною метою надання
позики для Нафтогазу на 500 млн дол. США. Піковий попит на єврооблігації Нафтогазу
перевищив пропозицію у 2,9 рази. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої
Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки", - йдеться в
повідомленні "Нафтогазу". Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада,
після завершення стандартних юридичних процедур. Організатором випуску виступив Citi.
Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO,
White & Case, Avellum, Linklaters та Allen&Overy. В липні 2019 р. Нафтогаз розмістив два
випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 р. та на суму 335 млн дол.
з погашенням у 2022 р. Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" в заяві про захист і зустрічні
позовні вимоги до російського "Газпрому", спрямовані в Стокгольмський арбітраж, вимагає
переглянути транзитний тариф з 13 березня 2018 року до кінця 2019 року на суму $11,8
млрд плюс відсотки і виплатити ще $448 млн плюс відсотки в межах інших зобов`язань,
повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Як повідомлялося,
Стокгольмський арбітраж у кінці лютого 2018 року за результатами двох арбітражних
суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов`язав російську
компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд. "Газпром" подав апеляцію на дане рішення до
апеляційного суду округу Свеа (Швеція). Проте, в звітності компанія вказала, що
зарезервувала повну суму штрафу за транзитним контрактом з українською стороною. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Ukrainian Energy LLC пробурит три разведывательные скважины
на Варвинском месторождении
24.10.2019

Зарегистрированная в США «ЮКРЕЙНІАН ЕНЕРДЖІ, ЕЛ.ЕЛ.СІ.»
пробурит три скважины на Варвинском углеводородном месторождении на
территории Полтавской и Черниговской областей.
Как говорится в сообщении в Едином реестре по оценке влияния на окружающую
среду, на этапе геологического изучения проведут трехмерное сейсмическое исследование
как минимум 700 кв. м площади участка. Затем будет проделано три скважены для сбора
данных по бурению, испытаниям и добыче. Работы проводятся в рамках конкурса на
добычу на условиях раздела продукции на Варвинском участке. Площадь договорного
участка составляет больше 3,4 тыс. кв. км. При бурении планируется использовать
роторный и турбинный способ при помощи бурового верстака с электричным приводом. В
качестве альтерантивы могут использовать дизельный верстак. По данным YouControl,
UKRAINIAN ENERGY LLC зарегистрирована 26 июня в Далласе, США. Ее уполномоченное
лицо – Давыдов Юрий Евгеньевич. Бенефициарными владельцами компании являются
Antrin Resources, Aspect Holdings и International Fund FO. Кабмин продлил конкурс на
разработку Груневского, Ахтырского и Ичнянского углеводородных участка до февраля
2020 года. Также была упразднена комиссия по недроиспользованию при Госгеонедрах.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
Депутати дозволили оточенню Фукса розширити межі
газових родовищ, отримані без аукціонів
25.10.2019

Депутати Полтавської облради 24 жовтня підтримали заяви семи
фірм щодо надання їм без аукціону спецдозволів на користування надрами.
Про це написало видання «Зміст».
Депутати змогли поставити на голосування питання надрокористування тільки з
повторної спроби. Голова обласної ради Олександр Біленький розповів, що фірми уклали
соціальні договори, згідно з якими бюджет Полтавщини отримає 14 млн грн. Також він
зауважив, що це не нові родовища, а лише розширення існуючих. Зокрема депутата
погодили заявки: ТОВ «Гео вертикаль» на геологічне вивчення Давидівсько-Лелюхівської
площі; ТОВ «Надра вест груп» на геологічне вивчення Бутівсько-Миргородської площі; ТОВ
«Юноліт ойл» на геологічне віивчення Фльорівсько-Ювілейної площі; ТОВ «Гео коннект» на
геологінче вивчення на території Новосанжарського, Решетилівського та Полтавського
районів; ТОВ «Профі нафт» на геологічне вивчення Руновщінської площі; ТОВ «Транс сет
гео» на геологічне вивчення Вільшанської площі; ТОВ «Бест гео тех» на геологічне
вивчення Гулаківської площі. Перелічені родовища раніше належали компанії «Голден
Дерік», що за часів президентства Віктора Януковича була близькою до екс-міністра
Едуарда Ставицького та без конкурсів отримала три десятки родовищ в Полтавській
області. Після зміни влади вона втратила ліцензії, але змогла більшу частину їх відсудити,
що співпало зі зміною власників фірми. Тепер ЗМІ називають фірму, що змінила назву на
«Іст Юроуп Петролеум», підконтрольну бізнесмену Павлу Фуксу через кіпрську «Хартлог
Лімітед», 33% належали державній «Надра України», яка вийшла з засновників в останній
день 2018 року. Після цього державна частка відійшла ТОВ «Авант трейд лімітед» Марія
Мартиненко, яка з 2018 року називає себе директором групи «Іст Юроуп Петролеум», а
фірма переоформила 19 спецдозволів на інші юрособи. Більшість спецдозволів діють до
2037 року. ТОВ «Транс сет гео» та ТОВ «Бест гео тех» на початку цього року були переписані
на сейшельські компанії, їх бенефіцарами вказані мешканці Білої Церкви Алла Мініна та
Олександр Кириленко. Урядова постанова №615 передбачає, що без аукціону фірма може
отримати спецдозвіл на родовище в разі розширення меж видобутку до 50% її території.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой глубокой скважины
с применением инновационных технологий
28.10.2019

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №75 Семиренковского
месторождения, применив ряд современных технологий, часть из которых
использованы в украинской газодобывающей отрасли впервые.
Это позволило достичь рекордно коротких сроков бурения – скважина глубиной
5470 м на месторождении со сложными горно-геологическими условиями была пробурена
за 3,5 месяца. При бурении наклонно-направленного участка использовалась роторноуправляемая система компании Schlumberger PowerDrive X6. Благодаря использованию
данного оборудования был реализован проектный S-профиль скважины в мягких породах
юрских и триасовых отложений в интервале 1200-2825 м, при этом была достигнута
высокая точность траектории скважины с отклонением от геологической цели менее 1
метра. Также использование роторно-управляемой системы позволило сократить срок
бурения секции под обсадную колонну в интервале 300-2825 м, который составил
рекордные 11 дней. Также ДТЭК Нефтегаз применил оборудование OverDrive System CRT
компании Weatherford, которая позволяет проводить вращение обсадной колонны с
одновременной циркуляцией бурового раствора. За счет этого было достигнуто
значительное сокращение рисков геологических осложнений и времени спуска обсадной
колонны по наклонно-направленному стволу. …
Читать полностью >>>
По материалам ДТЭК Нефтегаз
АО "Укргазвыдобування" ввело в эксплуатацию пять скважин на
месторождениях Харьковской и Полтавской обл.
29.10.0219

АО "Укргазвыдобування" после капитального ремонта ввело в
эксплуатацию пять скважин на месторождениях Харьковской и Полтавской
областей суммарным суточным дебитом 0,7 млн куб. м.
"С учетом того, что цена на газ на международных рынках значительно понизилась,
УГВ сосредоточивается на проектах, которые позволяют за короткий срок получить
максимальный результат. Для этого мы осуществляем тщательную подготовку и
планирование операций по интенсификации добычи и подбор наиболее эффективных
скважин-кандидатов среди истощенного фонда, который насчитывает более 2500
скважин", - цитируется директор компании по добыче Алексея Нестеренко. При этом, в
частности, дебит 0,32 млн м³ получен на скважине Котелевского месторождения после
выполнения изоляции обводненных пластов и перехода на другие горизонты, 0,1 млн куб.
м – на скважине Розпашнивского месторождения по результатам ловчих работ по изъятию
оборванных насосно-компрессорных труб, еще 0,3 млн м³ – на скважинах Куличихинского,
Степового и Семенцевского месторождений после выполнения водоизоляционных работ и
перехода на другие горизонты. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2018 г. увеличило
добычу газа на 1,2% (176,2 млн куб. м) по сравнению с 2017 г. – до 15 млрд 419,6 млн куб. м.
Доля компании в общем объеме добычи в Украине по итогам 2018 года составила 73,8%...
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

АО «Черноморнефтегаз» решил
возобновить бурение

Burisma Group завершила буріння свердловин на Ракитнянському
і Карайкозівському родовищах
30.10.2019

АО «Черноморнефтегаз» объявило тендер на бурение газовой скважины
550 м на Стрелковом месторождении (Херсонская обл.). Соответствующая
документация была обнародована на ProZorro 29 октября.
Ожидаемая стоимость работ «под ключ» оценена в 65 млн грн. Проектная глубина
скважины по вертикали 550 м, по стволу — 870 м. Стрелковое месторождение — это
единственный лицензированный участок «Черноморнефтегаза», к которому компания
физически имеет доступ. По данным государственной службы геологии и недр, на этом
месторождении пробурено 9 скважин. Напомним, после аннексии Крыма Российской
Федерацией «Черноморнефтегаз» потерял основные активы и с 2014 г. преимущественно
занимался сбором доказательств для получения компенсации в международном суде.
Группа НАК «Нафтогаз Украины» подала в трибунал при Постоянной палате Третейского
суда в Гааге исковое заявление о возмещении $5 млрд убытков, причиненных захватом
Российской Федерацией активов в Крыму.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Дочерняя компания словацкой Nafta купила разрешение
на добычу газа на Полтавщине
30.10.2019

Дочерняя компания словацкой Nafta – ООО "Нафта РВ" – выиграла
спецразрешение на выставленную на электронные торги Ватажкоскую
нефтегазовую площадь в Полтавской области.
В ходе торгов в системе "ProZorro.Продажи" компания "Нафта РВ" предложила за
лицензию 6,85 млн грн. Единственным конкурентом победителя аукциона было ЧП
"Оптима Ресурс", которое не повышало цену со стартовых 6,79 млн грн. После оформления
необходимых документов "Нафта РВ" получит участок недр для геологического изучения и
дальнейшей исследовательско-промышленной разработки сроком на 20 лет. Согласно
материалам к аукциону, перспективные ресурсы газа по категории С3 на Ватажковском
участке оценивались в 3,09 млрд куб. м. Рекомендовано пробурить две поисковые
скважины глубиной 5700 м и 6300 м. Nafta – ведущая в Словакии компания по разведке и
добыче углеводородов, компания также работает в Чехии, Германии, Австрии и Украине.
Основной акционер Nafta – холдинг EPH чешского бизнесмена Даниела Кретинского.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АО "Укрнафта" получила 363,8 млн
чистого убытка
31.10.2019

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,832 млн
чистого убытка против 4 млрд 725,968 млн грн чистой прибыли за
аналогичный период 2018 года.
Чистый доход за 9 мес. снизился на 21,2% (на 5 млрд 733,536 млн грн) – до 21 млрд
320,465 млн грн, валовая прибыль на 33,2% ( 5 млрд 236,056) – до 10 млрд 533,238 млн грн.
"Основными факторами ухудшения результата стали невозможность реализовать весь
объем добытой нефти и конденсата на государственных биржевых аукционах, а также
растущие расходы на обслуживание налогового долга", – сообщили в компании. Согласно
отчету, объем добычи нефти с конденсатом за 9 мес. увеличился на 5,3% (57 тыс. тонн) – до
1 млн 134,741 тыс. тонн, газа – на 9% (на 73 млн куб.м) – до 870,893 млн куб. м. В то же
время объем реализации нефти с конденсатом снизился в 4,2 раза – до 285,6 тыс. тонн (1
млн 93,4 тыс. тонн годом ранее), газа – вырос почти в двое – до 578,1 млн куб. м,
нефтепродуктов – в 2,4 раза – до 640,6 тыс. тонн. "Эта цифра (объем реализации нефти с
конденсатом – ИФ) отражает существенное сокращение спроса на нефть "Укрнафты" из-за
нерыночного ценообразования на государственных биржевых аукционах, где компания
обязана продавать весь объем добытой нефти", – отметили в "Укрнафте", добавив, что с
начала года из-за отсутствия покупателей не состоялись 8 из 15 биржевых аукционов.
Объем недополученного чистого дохода компания оценивает в 4 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТОВ «Надра Карбон» придбала ЗахіднотокарськоКраснянську площу
31.10.2019

ТОВ «Надра Карбон» запропонувала 1,65 млн грн. і одержала перемогу
в аукціоні на придбання Західнотокарсько-Краснянської площі, що в
Луганській обл., зі стартовою ціною 1,53 млн грн.
Строки користування даної ділянки з метою промислової розробки та подальшим
видобуванням нафти і газу – 20 років. В даному аукціоні брали участь дві компанії: ТОВ
«Дашава» і ТОВ «Надра Карбон». За результатами сейсморозвідки, які були виконані
сейсморозвідувальними партіями ПГРЕ ВДО «Укргеофізика» в 1980-1982 рр,
Західнотокарсько-Краснянська структура представляє собою типовий нафтогазоносний
об’єкт, екранований розривними порушеннями. Перспектива ділянки в нафтогазоносному
відношенні оцінюються досить високо, враховуючи, що він розташований поряд з
Дружелюбівським нафтогазоконденсатним та Зайцівським газоконденсатним родовищами.
За аналогією з вищеназваними родовищами, можна зробити висновок, що пасткові умови
на Західнотокарсько-Краснянській структурі у московському ярусі спостерігаються у
горизонтах: М-2, М-3, М-5, М-6; в башкирському комплексі – у горизонтах: Б-2, Б-3, Б-4. А
також можливі пасткові умови у візейському та серпуховському ярусах, які необхідно
довивчити пошуковим бурінням. Перспективні ресурси природного газу в межах площі
оцінені спеціалістами в 900 млн куб м.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Cadogan закрыл сделку по продаже
«Газдобычи»
01.11.2019

Cadogan Petroleum PLC завершила сделку по продаже одной из
дочерних компаний в Украине ООО «Газдобыча». Об этом свидетельствуют
данные Единого госреестра юридических лиц Минюста Украины.
Новым владельцем компании c 29 октября стало ООО «Укринвест Групп». Эта
компания аффилирована с группой «Скела Терциум» Сергея Белашова. Сумма сделки, по
информации Cadogan Petroleum PLC, составила $2,8 млн. ООО «Газдобыча» в 2001–2016 гг.
владело лицензией на разработку Покровской нефтегазоносной площади (49,5 км. кв) в
Полтавской области. Сadogan Petroleum основана в октябре 2004 г. частными инвесторами
для реализации проектов в нефтегазовом секторе стран СНГ. Cadogan Petroleum является
оператором по подготовке и разведке газоконденсатных месторождений на площади 121
км2 Днепровско-Донецкого бассейна. В Украине в группу компаний входит «АстроинвестЭнерджи», имеющая 40% в Загорянской площади по разведке и разработке (E&D). ПРК
«Газдобыча» (доля 70%) занимается E&D Покровской площади. «Захидгазинвест» (доля
15%) включает производственные площади (Дебеславетская и Черемховская), а также E&D
лицензии на Реклинецкой, Жужелянской, Черемховско-Струпковской, Баулинской,
Филимоновской, Куринной, Сандугеевской, Яковлевской площадях.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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Міжнародна енергетична група Burisma у вересні завершила бурові
роботи нової свердловини №9біс на Ракитнянському родовищі у Харківській
області. Глибина об’єкту – 3900 м.
При бурінні цієї свердловини Burisma Group використовувала американський
верстат Garden Denver (GD). «Варто відзначити не лише якість буріння, але й високий темп
роботи: свердловина №9біс була пробурена менш, ніж за два місяці, тоді як середній термін
таких робіт становить 3-4 місяці. В результаті ми отримали якісну та продуктивну
свердловину», – зазначила директор Ради директорів Burisma Group Карина Злочевська.
Наразі свердловина №9біс Ракитнянського родовища перебуває у режимі випробування,
але у компанії вже відзначають високий приплив вуглеводнів, що на 50% перевищив
очікуваний. Добовий результат становить 330 тис. кубометрів і відповідає висновкам
геофізичних досліджень. У вересні Burisma Group завершила буріння ще однієї нової
свердловини №42 глибиною 5490 метрів на Карайкозівському родовищі (Харківська
область). «Під час буріння цієї свердловини виникли деякі складнощі. Але завдяки досвіду
та професійним діям наших спеціалістів, а також – оперативному втручанню геологів,
буріння було скориговано, що дозволило на глибині 5380 м досягти очікуваних
продуктивних горизонтів», – повідомила Карина Злочевська.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА

Уряд передав "Магістральні газопроводи"
під управління Мінфіну
24.10.2019

Кабінет міністрів України передав управління корпоративними
правами "Магістральних газопроводів України" від Міністерства енергетики
та захисту довкілля до Міністерства фінансів.
"Управління корпоративними правами АТ "МГУ" передано від Міністерство
енергетики та захисту довкілля України до Міністерство фінансів України. Це важливий
крок в виконанні Україною зовнішніх зобов’язань та обов’язковий базис для підписання
наступної транзитної угоди. Тепер незалежність майбутнього оператора буде забезпечено
після передачі корпоративних прав до АТ "МГУ". Над чим активно працюємо зараз", повідомив голова "МГУ" Олександр Лісниченко. За його словами, це рішення стало
черговим кроком з виконання Дорожньої карти по відокремленню транспортної функції
(анбандлінгу). Нагадаємо, парламентарі під час пленарного засідання ухвалили за основу
проект закону №2239-1 (альтернативний до №2239) про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА

Приватівці остаточно довели суду, що вони не змовлялись
на нафтових аукціонах
23.10.2019

Касаційний господарський суд визнав недійсним рішення
Антимонопольного комітету щодо змови між учасниками аукціонів на
придбання нафти «Укрнафти» в частині вини ТОВ «Галнафта».
Суд припустив, що розподіл лотів між учасниками аукціонів за певною
«територіальною ознакою» зовсім не обов’язково мав бути наслідком домовленості, а міг
мати економічне підґрунтя, зумовлене виробничими факторами. Таким чином суд відкинув
аргументи АМКУ щодо пов’язаності фірм. У тому числі те, що компанії надавали одна одній
гроші для участі у цих аукціонах. Також суд не взяв до уваги, що директор «Галнафти»
представляв інтереси «НПК-Галичина» на аукціонах і при наданні пояснень у справі АМКУ
(весь перелік ознак пов’язаності нижче). На переконання суду, АМКУ мав довести, але не
довів, в сукупності: наявність протиправної домовленості між «Галнафтою» та іншими
суб’єктами господарювання, спрямованої на усунення, недопущення чи обмеження
конкуренції в процесі аукціонів; що предметом такої домовленості був саме зміст цінових
пропозицій; що мала місце фактична відсутність конкурсу/конкуренції внаслідок
узгодження учасниками відповідної поведінки, а не зумовлена специфікою конкретного
товарного ринку; що через відмову «Галнафти» придбавати лоти за цінами, що вищі за
стартові, настали негативні наслідки у вигляді спотворення результатів торгів….
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Україна не змогла оскаржити у Верховному суді РФ
рішення про компенсацію "Татнафті"
23.10.2019

Верховний суд РФ відхилив касаційну скаргу України, в якій
оскаржуються рішення судів нижчих інстанцій щодо спору про компенсацію
"Татнафті" $112 млн і відсотків у рамках справи "Укртатнафти".
Україна оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю, ухвалене в
березні 2019 р., і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 21 червня
за тією самою справою. У скарзі Україна скаржилася на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Водночас у рішенні Верховного суду йдеться: "Підстав для
перегляду ухвалених у цій справі судових актів у судовому засіданні Судової колегії з
економічних спорів Верховного суду Російської Федерації не встановлено". "Татнафта"
розпочала арбітражний розгляд проти України в 2008 році відповідно до російськоукраїнської угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій через ситуацію навколо
"Укртатнафти", створеної відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році
на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акції "Укртатнафти" належало структурам,
близьким до "Татнафти", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6%
акцій належало безпосередньо "Татнафті". Проте в результаті судових розглядів в Україні
частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві
з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія
Боголюбова. У 2014 році арбітраж ухвалив рішення на користь "Татнафти" та зобов'язав
Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки.
Відтоді Україна в міжнародних судах намагається оспорити це рішення. У 2017 році
аналогічне клопотання - про приведення у виконання рішення суду - "Татнафта" подала до
Високого суду Лондона, який задовольнив клопотання компанії. У 2018 р. королівський суд
Лондона відхилив апеляцію України та присудив відшкодувати "Татнафті" судові витрати,
в результаті сума відшкодування на користь російської компанії зросла до $146 млн. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

Украина вместе с иностранными инвесторами хочет построить
первый в стране СПГ-терминал
25.10.2019

При самых благоприятных прогнозах терминал сжиженного газа в
Одесской области может быть введен в эксплуатацию не ранее 2025 года. Об
этом сообщает портал inventure.com.ua
Эксперт по инвестициям в энергетику аналитического центра "Украинский
институт будущего" Наталья Кацер-Бучковская заявила, что Украина активно пытается
реанимировать проект по строительству первого в стране СПГ-терминала в Одесской
области, в связи с чем, проводит переговоры с инвесторами и иностранными компаніями.
Наталья Кацер-Бучковская отметила, что терминал на базе плавучей регазификационной
установки планируется разместить в дунайском порту Рени на юго-востоке Украины на
границе с Молдовой. Первая очередь терминала будет иметь мощности до 2 млрд.
кубометров в год с возможностью увеличения до 6 млрд. кубометров. У Украины также
появится возможность экспортировать регазификационный СПГ на рынки соседних стран,
включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Молдову, используя
существующие маршруты для доставки российского газа в Евросоюз. Пока главной
проблемой является маршрут, по которому суда будут достигать порта, поскольку им
нужно пересечь пролив Босфор и, следовательно, войти в исключительную экономическую
зону (СЭЗ) Турции. Нынешнее сближение между Россией и Турцией стало дополнительным
препятствием для Украины в ее стремлении получить доступ к этому маршруту.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua

01.11.2019

Діяльність підпільних виробників бензину та дизпалива, які завдали
збитків державі на понад 5 мільйонів євро, блокувала Служба безпеки
України. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальне виробництво здійснювалось
на нафтопереробних заводах у Харківській та Полтавській областях. Офіційно ці
підприємства виробляють нафтопродукти не підакцизної групи. Зловмисники також
використовували резервуарні потужності у цих регіонах. Ділки реалізовували нелегальну
продукцію без сплати акцизу через підконтрольні комерційні структури на АЗС у восьми
областях. За попередніми підрахунками, лише у 2019 р. організатори протиправного
механізму незаконно виготовили та реалізували за підробленими документами понад 20
тисяч тонн палива. Під час слідчих дій у організатора оборудки, бухгалтера та в офісному
приміщенні правоохоронці вилучили документацію та чорнові записи, які доводять
здійснення незаконної діяльності, та печатки підприємств, задіяних у схемі. Також
виявлено більш ніж 260 тисяч доларів США, 500 тисяч гривень та понад 40 золотих злитків
різної ваги. На трьох заводах у місті Мерефа Харківської області, містах Сагайдак та
Кременчук на Полтавщині накладено арешти на активи ділків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
ПАО «Укртатнафта» купила 500 т сжиженного
газа «Роснефти»
04.11.2019

Шебелинский ГПЗ нарастил переработку
на 3,5% за 9 месяцев
28.10.2019

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-сентябре
увеличил переработку нефтяного сырья на 3,5% относительно
аналогичного периода прошлого года – до 361,1 тыс. тонн.
В сентябре переработка ГПЗ снизилась до 28,3 тыс. т, что на 22% ниже результатов
сентября 2018 года. Производство бензина за девять месяцев выросло на 21,4%,
дизтоплива – на 1,1%, мазута – на 31,7%. До 114,6 тыс. т , 67 тыс. т и 28,7 тыс. т
соответственно. Загрузка мощностей завода за 9 месяцев составила 48,2% — на 1,5% ниже
показателей годом ранее. В 2018 году Шебелинский ГПЗ также сократил переработку
газоконденсата на 8% относительно 2017 года – до 454 тыс. тонн. Шебелинский ГПЗ —
основной нефтеперерабатывающий актив АО «Укргаздобыча», которое принадлежит
«Нафтогазу». В октябре Шебелинский ГПЗ запустил новый реактор гидроочистки
дизельного топлива из катализаторной системы от ведущей международной компании
UOP, который увеличит мощность блока гидроочистки на Шебелинском ГПЗ до 200 тысяч
тонн в год. Завод также выпустил новое низкотемпературное дизтопливо.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
АО “Укртатнафта” Игоря Коломойского сократила
чистый убыток в 7 раз
28.10.2019

АО “Укртатнафта” в 2018 г. компания сократила чистый убыток в 7 раз до 321 млн грн, по сравнению с результатом 2017 г. (2,28 млрд грн убытка). Об
этом говорится в финотчетности компании за 2018 г.
Чистый доход от реализации продукции в 2018 году сократился на 8% (на 2,65 млрд
грн) - до 35,96 млрд грн. При этом себестоимость реализованной продукции увеличилась
на 20,4% (на 6,9 млрд грн) - до 40,86 млрд грн. Расходы на закупку нефтяного сырья в
структуре себестоимости выросли до 89% с 85% в 2017 году. Финансовое состояние
компании остается сложным: ликвидность обеспечивается за счет кредитных средств. В
2018 г. “Укртатнафта” получила финансовую помощь в размере 2,3 млрд грн, в 2017 г. - 4,97
млрд грн. В конце прошлого года она договорилась о беспроцентной отсрочке долга в 5,8
млрд грн на 10 лет до 2028 г. При этом Кременчугский НПЗ компании “Укртатнафта” в 2018
г. сократил выпуск дизтоплива на 8,4% - до 511 тыс. тонн, увеличив производство бензинов
на 4% - до 590 тыс. тонн. Производство авиационного топлива на НПЗ за отчетный период
увеличилось на 22,8% или на 41,7 тыс. тонн - до 224,4 тыс. тонн. Выпуск мазута сократился
на 28,8% или на 94,3 тыс. тонн - до 244,7 тыс. тонн. В 2018 году компания начала выпускать
малосернистый мазут. Данные о производстве битумов и других нефтепродуктов не
раскрываются. Всего объем переработки нефтяного сырья на НПЗ в 2018 г. сократился на
5% - до 2,34 млн тонн. Исходя из данных в отчетах за 2017 и 2018 годы, существенно
изменилось соотношение между выпуском бензинов марки А-92 и А-95: производство А-95
выросло на 44,9% - до 249,22 тыс. тонн, А-92 - сократилось на 13,8%, до 340,76 тыс. тонн.
Как сообщалось, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на
прокачку нефти магистральными трубопроводами, “Укртатнафта” сообщила о планах
нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на
переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока
реализованы не были. Основным препятствием для увеличения объема переработки для
“Укртатнафты” остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы
компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку
акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
В Киеве налоговики прикрыли две
подпольные нефтебазы

ПАО «Укртатнафта», 1 ноября, по базису ж/д-переход Соловей-Тополи,
ввезла 486 т сжиженного газа поставкой в ж/д цистернах. Об этом сообщили
источники издания НефтеРынка.
Как сообщают трейдеры, это пилотная партия LPG производства НПЗ российской
нефтегазовой компании «Роснефть». Напомним, что в конце сентября 2019 года
«Укртатнафта» отгружала белорусские бензины и ДТ производства Мозырского НПЗ оптом
со ст. Пролески, Бориспольский район. 26 сентября на площадке «Украинской
энергетической биржи» компания проводила торги по реализации 510 т ДТ и 300 т LPG,
отгрузкой с перевалок в Одессе – ПАО «Одессанефтепродукт», и терминал ООО
«Укрлоудсистем». 18 сентября 2019 года, «Укртатнафта» начала продажи пропан-бутана с
первой партии из США отгрузкой с терминала «Укрлоудсистем». Как ранее сообщила на
международной конференции UKRAINIAN PETROLEUM MARKET 2019 начальник
управления сырьевого обеспечения и реализации ПАО «Укртатнафта» Дарья Скакалина,
при сохранении текущей конъюнктуры рынка предприятие продолжит трейдинг
импортным ресурсом нефтепродуктов – дизтопливом и сжиженным газом. «Если ситуация
на рынке не изменится, то в данных конкурентных условиях сложно будет всем. У нас будет
избыток бензинов, но производить только ДТ и газ мы (Кременчугский НПЗ - НР) не имеем
возможности. Поэтому будем бороться за рынок. В рамках переработки и импорта, для того
что бы обеспечить рынок, а в первую очередь те предприятия, которые имеют с нами
контакты и стратегические предприятия», – заявила она.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Компания Тигипко подала заявку на покупку
Херсонской нефтеперевалки, – СМИ
06.11.2019

Группа ТАС подала заявку на участие в аукционе по покупке
Херсонского нефтеперевалочного комплекса, выставленного на продажу
Государственной исполнительной службой.
Заявку подало ООО "Неон Финанс", 100% уставного каптала которого принадлежит
"ТАС Эссет Менеджмент" бизнесмена Сергея Тигипко. Компания была зарегистрирована 1
октября 2019 года – за 18 дней до объявления аукциона по продаже Херсонской
нефтеперевалки, на который она подала заявку. Всего по состоянию на 6 ноября заявки
поступили от семи участников, названия которых официально не раскрываются. "Неон
Финанс" является пока единственной компанией, которая уплатила гарантийный взнос в
размере 8 млн грн и была допущена к аукциону. Аукцион по продаже перевалочного
комплекса состоит 18 ноября на площадке СЕТАМ. Это будет вторая попытка
Исполнительной службы реализовать объект. Стартовая цена составляет 161,3 млн грн
($6,4 млн). Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по
взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленном
Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн
грн без учета процентов и штрафных санкций. 26 июля 2019 года суд передал Херсонский
нефтеперевалочный комплекс в управление Агентству розыска и менеджмента активов
(АРМА). 23 августа без проведения открытого конкурса АРМА передала в управление этот
объект ООО "Вествайт Трейд". Позже Национальное антикоррупционное бюро начало
расследование в отношении должностных лиц АРМА. Через некоторое время издание "Наші
гроші" сообщило, что владельцем "Вествайт Трейд" является брат одного из менеджеров
группы WOG Игоря Авершина – Вячеслав Авершин. По другим данным, к компании может
иметь отношение бенефициар бизнеса компании "Гран При Ойл" Петр Пинкас. Херсонская
нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и
арестована Печерским райсудом Киева 16 апреля 2014 года, а с осени 2014 года – на
основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном управлении ГП
"Предприятие по обеспечению нефтепродуктами". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

01.11.2019

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области заявили о
прекращении деятельности двух незаконных производств топлива на
территории столицы. Об этом пишет “ОЛИГАРХ”.
Отмечается, что должностные лица одной из местных компаний организовали
подпольные производства топлива на территории двух киевских нефтебаз. В дальнейшем
незаконно изготовленное топливо реализовывали через ряд подконтрольных компаний.
По результатам обысков, проведенных на территории указанных нефтебаз, в офисном
помещении и по месту жительства фигурантов деятельность подпольных производств
прекращено. Кроме того изъято почти 1,2 тыс. т дизельного топлива, 23 т газового
конденсата, используемого для переработки в дизельное топливо, 10 печатей и 15
факсимиле группы подконтрольных компаний, через которые осуществлялась реализация
топлива, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности,
компьютерную технику и мобильные телефоны. Изъятые топливо и газовый конденсат
общей ориентировочной стоимостью более 35 млн. грн. переданы на ответственное
хранение. Продолжается следствие. Как сообщалось ранее, “Приватбанк” продал девять
нефтебаз за 15,6 млн. Нефтебазы находятся в Сумской, Житомирской, Кировоградской и
Запорожской областях. «Общая начальная стоимость лотов составляла 9,4 млн грн, но
благодаря конкурентным и открытым торгам удалось дополнительно заработать 6,2 млн
грн. Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению. Хорошее приобретение
для наших клиентов и выгодная сделка для банка. Для Приватбанка мы уже заработали за
время нашего сотрудничества 161 млн грн», – сказал гендиректор ГП «СЕТАМ».
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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Підпільні виробники підакцизного пального завдали
збитків держбюджету на €5 млн

Читайте также: ГП «Укртранснафтопродукт»
ушло в банкротство >>>

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

У Вінниці відкрили першу
"безпілотну" АЗС
01.11.2019

У Вінниці 1 листопада відкрили першу цілком автоматизовану
заправну станцію. Комплекс працює без допоміжного персоналу, а всі
операції автовласники виконують самостійно.
На реалізацію проекту пішло два роки. У 2017 році виконавчий комітет Вінницької
міської ради надав вихідні дані – містобудівних умов та обмежень на проектування, тоді ж
провели громадські слухання, де учасники дали згоду на зведення подібного комплексу.
Весь цей час тривала робота із отриманням інших необхідних документів та будівництва. І
ось відкриття. Як розповів редакції сайту Vinbazar.com представник компанії "Global Energy"
Максим Поліщук, АЗС працює за принципом самообслуговування. Водій приїздить, обирає
паливо (ДП, 92 чи 95 - ред.), вставляє пістолет у бак, а далі на терміналі вводить потрібну
суму та вносить кошти. Розрахуватися за пальне можна готівкою, за допомогою PayPass,
банківською або спеціальною паливною карткою. За кожне заправлення клієнт отримує
чек. Розробники переконують, що подібна автоматизована заправка перша в Україні.
Знаходиться вона за адресою вулиця Максимовича 21. Протягом наступних днів на АЗС
перебуватиме консультант, який допомагатиме водіям. За місяць обіцяють облаштувати
віддалену підтримку через спеціальні пристрої на самій станції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vinbazar.com

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
 РОДОВИЩА ПІСКУ

 РОДОВИЩА ГЛИНИ

Окружной админсуд Киева отклонил иск ООО «Донгипс»
по Торскому участку огнеупорных глин

АТ «Укрзалізниця» планує видобувати пісок
в Ковельському районі

24.10.2019

22.10.2019

Надати гірничій відвід для видобування піску у Радошинському
родовищі просить депутатів Волиньради «Укрзалізниця». Про це йшлося на
засідання профільної комісії Волинської облради.
До обласної ради звернулося АТ «Укрзалізниця» щодо надання гірничого відводу
для розробки Радошинського родовища піску. Члени комісії рекомендували погодити
звернення. Відзначимо, раніше АТ «Укрзалізниця» отримало в оренду на 16 років дві
земельні ділянки Радошинського кар’єру, що у Ковельському районі, площею майже 40
гектарів. Ділянки призначені для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, під
кар’єр для добування піску, розташованих за межами населених пунктів Радошинської
сільської ради Ковельського району. Нагадаємо, в жовтні 2017 р. Ковельською місцевою
прокуратурою ініційовано позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності
відокремленого підрозділу «Радошинський кар’єр», що входить до ПАТ «Укрзалізниця».
Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №
12017030110001191 від 24 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.
240 КК України (Порушення правил охорони надр). В ході досудового розслідування
встановлено, що 28 грудня 2007 року Державною службою геології та надр було видано
спеціальний дозвіл за № 4662 на користування надрами ДП «Управління промислових
підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» для видобування
пісків у Радошинському родовищі у межах ділянки № 2, площею 152,3 га. На підставі п.п. 1, 4
п. 22 постанови КМУ № 615 від 30.05.2011 року «Про затвердження Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами», 31 серпня 2016 року дію дозволу
тимчасово припинено. Втім, незважаючи на цей факт, підприємство систематично здійснює
тут незаконне видобування корисних копалин. Держгеонадрами внесено подання на
анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином, ВП
«Радошинський кар’єр» упродовж восьми місяців незаконно видобувався пісок, який в
подальшому реалізовувався. За цим фактом і було відкрито кримінальне провадження.
Протиправними діями підприємства заподіяно шкоди інтересам держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
У столиці припинено діяльність з незаконного
намиву піску з озера Заплавне
23.10.2019

Прокуратурою припинено діяльність по незаконному заволодінню
ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель – річкового піску з озера
Заплавне на території Дарницького району.
Під час проведення огляду місця події вилучено земснаряд, за допомогою якого
здійснювався намив піску, та вантажний автомобіль «DAF» з підготовленим для вивозу
піском. Також для проведення усіх необхідних експертиз з місця події вилучені зразки
ґрунту, який намивався. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України
(Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель). Досудове
розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Відзначимо, згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду від 19 вересня, детективи
НАБУ в рамках кримінального провадження №52019000000000766 встановили, що
службовці АРМИ, ДП «СЕТАМ» у змові з прокурорами ГПУ та іншими невстановленими
особами, зловживаючи своїми службовими обов’язками, під виглядом досудового
розслідування кримінального провадження №62019100000000094, не маючи ухвали
слідчого судді про дозвіл на реалізацію речових доказів у цій кримінальній справі та
письмової згоди власника майна, заволоділи чужим майном – власністю ТОВ «Корпорація
Віп Хауз» – річковим піском загальним обсягом 3,63 млн кубічних метрів, загальною вагою
5,81 млн тон, вартістю 465,19 млн грн. В НАБУ вважають, що відбулося відчуження
річкового піску за явно заниженою у вісім разів ціною на підконтрольне представникам
ГПУ, АРМА та «СЕТАМ» підприємство, з метою подальшого його продажу стороннім особам
за ринковими цінами. В рамках кримінального провадження №62019100000000094 ДБР
розслідувало незаконний видобуток річкового піску на території 22 земельних ділянок на
території Вишеньківської сільради Бориспільського району Київської області у межах
кадастрового кварталу 3220881300:04:005. Ця земля на праві власності належить ТОВ
«Корпорація Віп Хауз». За даними ДБР, станом на 10.04.2019 на 22 ділянках перебувало 1,61
млн кубічних метрів породи, що у перерахунку на тони складає 2,58 млн тон. Згідно з
протоколом огляду від 25.04.2019, мінімальна вартість піску складає 207,13 млн грн. 2,58
млн тон річкового піску було визнано речовим доказом, і у квітні на нього було накладено
арешт. Згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва, 6 червня суд задовольнив клопотання
прокурора відділу ГПУ Руслана Саврова і передав арештовані 2,58 млн тон піску АРМІ. Як
з’ясували журналісти, відразу у червні відбулися торги через ДП «СЕТАМ», і арештований
пісок продали усього за 27,39 млн грн. Це була стартова ціна. Причому на торги подавалися
5 учасників. Трьох з них відхилили, одному повернули платіж і єдиний учасник, що
залишився, купив пісок, не піднявши ціну ані на копійку. «СЕТАМ» не відкриває ні учасників
торгів, ні переможця. Але журналісти знайшли документ, в якому є назва підприємствапереможця. Це ТОВ «Центр Білінгових Систем», яку не вдалося знайти за місцем реєстрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua
Нелегальний видобуток піску на Тернопільщині завдав
збитків державі на 20 млн грн
01.11.2019

Нелегальний видобуток корисних копалин у промислових
масштабах на десятки мільйонів гривень блокувала на Тернопільщині
Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці будівельної компанії
організували видобуток піску у стихійному кар’єрі. Розробку з використанням важкої
техніки ділки розпочали у безпосередній близькості до дитячого спортивного майданчика
та навчального корпусу одного з тернопільських вишів. За висновками експертів видобуток
копалин відкритим методом поруч із об’єктами інфраструктури не лише завдавав шкоди
навколишньому природньому середовищу, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей,
що знаходились поруч. Зловмисники здійснювали видобуток без жодних відповідних
дозволів. Пісок надходив у тіньовий обіг і використовувався у житловому будівництві та
ремонті дорожньої інфраструктури. За попередньою інформацією, нелегальну продукцію
реалізовували без сплати обов’язкових платежів комунальним та державним
підприємствам. За попередніми підрахунками вартість завданих державі збитків становить
майже 20 млн грн. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 240
(порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України,
правоохоронці вилучили чорну бухгалтерію, яка підтверджує оборудку фігурантів справи із
незаконним видобутком та реалізацією піску. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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Владелец группы «Голден гейт бизнес» Валентин Шеветовский не
смог сделать хозяина СКМ Рината Ахметова «колоссом без глиняной ноги».
Об этом пишет Егор Кажанов на портале oligarh.media
Окружной админсуд Киева отклонил иск ООО «Донгипс» к Госгеонедр, в котором
истец требовал отменить полученное ЧАО «Дружковское рудоуправление» в феврале 2013
г. спецразрешение на пользование недрами Торского участка огнеупорных глин площадью
470 га. «Донгипс» указал, что лицензионная площадь этого участка накладывается на
территории, которые принадлежат ему и другим юрлицам, отметив, что еще в декабре 2018
г. Верховный суд признал противоправным решение Донецкого облсовета №6/15-358,
принятое в 2012 г, о согласовании выдачи спорной лицензии Дружковскому рудоуправлению. Инициатором спора была аффилированная с «Донгипсом» компания «Голден Клей»,
которая, в свое время купила земельные участки в Константиновском р-не Донецкой обл.,
на которых было запланировано добывать глину. Но эти планы перечеркнула выдача
лицензии Дружковскому рудоуправлению. Владельцем обеих структур, объявивших
«гипсовую войну» Дружковскому рудоуправлению, является киевский бизнесмен Валентин
Шеветовский. Он известен как собственник группы «Голден гейт бизнес», которая
инвестировала в различные направления, и в том числе керамический бизнес. Так,
Шеветовскому принадлежит керамическая группа Golden Tile, в которую, кроме
одноименного ООО, входят Харьковский плиточный завод, Майдан-Вильский комбинат
огнеупоров и компания «Шахтобуд». Golden Tile называет себя крупнейшим в Украине и
Восточной Европе производителем керамической плитки, с объемом выпуска продукции
около 24 млн кв. м в год. Впрочем, оппонент у Шеветовского оказался куда весомее.
Дружковское рудоуправление входит в UMG Investments, которая объединяет активы
группы СКМ Рината Ахметова, добывающие глину и известняк. По утверждению UMG
Investments, она является игроком №2 на мировом рынке белых пластичных глин с долей в
6%. Казалось бы, после вердикта ВСУ в судебном споре вокруг решения Донецкого
облсовета «Донгипс» имел неплохие шансы сделать финальный рывок и оставить
противника без глиняной лицензии. Но у юристов Ахметова оказалось другое мнение.
Дружковское рудоуправление вступило в спор в качестве третьего лица и предоставило
суду щедрую аргументацию своей правоты. Главным доводом стало то, что истец
пропустил сроки обращения в административный суд за защитой своих прав – о
нарушении своих прав «Донгипс» узнал 16 апреля 2015 года, получив письмо Дружковского
рудоуправления. В нем компания Ахметова предлагала компании Шеветовского, как
владельцу земельных участков, находящихся в пределах специального разрешения на
пользование недрами, заключить договор на проведение разведывательных работ, на что
«Донгипс» ответил отказом. Кроме этого, с подачи Дружковского рудоуправления суды в
2016-2017 г обязали «Догнипс» заключить с ним такой договор. Наконец, в Дружковском
рудоуправлении подытожили, что выдача ему спецразрешения №4320 никак не влияет на
права и обязанности истца, и является лишь поводом для заключения договора. В итоге суд
принял решение отказать «Донгипсу» в его иске, сохранив предприятию Ахметова его
лицензию, которая будет действовать как минимум до февраля 2023 года.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
 РОДОВИЩА ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ

Винница превратится в Аляску: на месте упавшего
метеорита будут добывать алмазы
25.10.2019

В Винницкой области, вблизи райцентра Ильинцы будут добывать
алмазы. Залежи обнаружили на месте падения метеорита между селами
Луговое Ильинецкого и Иваньки Липовецкого районов.
"Ищем инвесторов для масштабной добычи, - говорит заместитель городского
головы Ильинцев Олег Дмитрик. - Исследования показали там залежи алмазов. Но сами не
сможем этим заняться". Метеорит упал более 400 млн лет назад, его приблизительный вес
составлял 40 млн т. Он углубился в землю на 800 м. Ученые начали изучать эту местность
еще в 1980-х. В Ильинецком кратере ранее нашли самый крупный в мире агат размером
14,5х25х32 см. Он сохраняется в естественном музее немецкого Берлина. В долине красные
камни берут на сувениры. Местные строят из него дома и хвастаются, что стены зимой
держат в доме тепло, а летом - прохладу. "К кратеру проложили туристический маршрут. В
последние годы увеличилось количество посетителей", - говорит руководитель районного
управления земельных ресурсов Владимир Слипчик.
Читать полностью >>>
По материалам vinnitsa.znaj.ua
Правоохоронці зупинили роботу ТОВ, яке видобувало
бурштин в Олевському районі
02.11.2019

На Житомирщині приватне товариство на землях сільськогосподарського призначення облаштувало кар’єр та видобувало бурштин:
вилучено 20 мішків каменю-сирцю та спецтехніку.
«Коростенською місцевою прокуратурою спільно з Олевським відділенням поліції та
ГУНП в обл., за участю спеціалістів Державної екологічної інспекції Поліського округу, ГУ
Держгеокадастру в області проведено обшук у місці здійснення товариством з обмеженою
відповідальністю незаконного видобування бурштину в Олевському районі. Обшуком,
санкціонованим ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду, було охоплено 36
ділянок земель сільськогосподарського призначення загальною площею майже 30 га, що
поблизу села Замисловичі», - йдеться у повідомленні прокуратури області. За результатами
обшуку, у місцях здійснення діяльності приватним товариством виявлено та вилучено 20
мішків незаконно видобутого бурштину-сирцю, господарську документацію, 5 мотопомп,
35 пожежних рукавів, шланги, 6 одиниць спецтехніки, у тому числі 4 екскаватори, які
можуть свідчити про ймовірну незаконну діяльність службових осіб товариства. …
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.info
СБУ попередила контрабанду майже
270 кг бурштину
04.11.2019

Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області незаконне
переправлення за кордон оптових партій «сонячного» каміння. Про це
повідомляє прес-центр СБУ.
За оперативною інформацією, учасники групи організували протиправне
переміщення бурштину через державний кордон для продажу. Для транспортування
товару поза пунктами пропуску вони використовували автомобілі підвищеної прохідності.
Правоохоронці попередили незаконні дії зловмисників та виявили поблизу держкордону
майже 270 кілограмів бурштину, підготовленого до контрабандного переправлення.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та
притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Операція
проводилась спільно з підрозділами внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та ДФС.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Интерпайп отрапортовал об успешной реструктуризации
евробондов и других долгов

Украинская металлургия: новое
погружение
25.10.2019

Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась
под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из
предыдущего. Об этом пишет minprom.ua
Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и
результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест,
налоговых платежей.
Между молотом и наковальней. Неблагоприятная конъюнктура послужила
катализатором: вялый спрос со стороны конечных потребителей вынуждает стальных
производителей снижать цены. С другой стороны, стоимость железной руды как основного
сырья продолжается оставаться на относительно высоких уровнях. Так, цена рулонного
проката в США по фьючерсным биржевым контрактам упала с 721 долл./т на 3 января до
508 долл./т на 18 октября. На Шанхайской фьючерсной бирже календарный год для г/к
рулона начался с 530 долл./т по состоянию на 2 января, прошел пик 13 мая на отметке 605
долл./т и далее продолжилось пике до 473 долл./т на 21 октября. Г/к рулон у
производителей из СНГ (к которым информагентство Platts относит и Украину) в
черноморских портах на условиях FOB в январе стоил в диапазоне 490-500 долл./т, в конце
сентября – просел до 435-455 долл./т. При этом запросы покупателей в среднем на 20
долл./т ниже, чем предложения от производителей и трейдеров. В ЕС в начале октября
цены опустились до 420-440 евро/т, тогда как в начале года уверенно превышали 500
евро/т. С ценами на сырье все наоборот. Еще в начале года китайские металлурги были
готовы платить по 74 долл./т за железорудную мелочь Fe62 на условиях CFR. Во второй
половине октября котировки находились на 90 долл./т, а максимальные значения
протестированы в июле на уровне 123 долл./т. Аналогичная картина наблюдалась и на
других региональных рынках, для которых китайские цены служат ориентиром. Снижение
котировок коксующегося угля твердых сортов с 213 долл./т в январе до 197 долл./т в
октябре (CFR Китай) лишь отчасти компенсировало ценовой удар по металлургическим
компаниям, попавшим в классические ножницы: когда сырье на рынке дорожает, а готовая
продукция – наоборот, дешевеет. Образно говоря, стальные производители оказались
между молотом и наковальней. При этом больше всего пострадали компании, не имеющие
вертикальной интеграции. …
Заложники госрегулирования. Не менее проблемно обстоят дела у мирового
лидера, концерна ArcelorMittal. Его подразделение ArcelorMittal South Africa 25 сентября
объявило о закрытии своих заводов в ЮАР и сокращении там более 2 тыс. рабочих мест.
Одной из причин названо отсутствие эффективных мер со стороны правительства ЮАР для
защиты внутреннего рынка от китайского импорта. В свою очередь, ArcelorMittal Brazil еще
с середины лета сократила действующие мощности по меньшей мере на 2,5 млн т в год изза плохих рыночных условий. По данным бразильских СМИ, полностью остановлены
предприятия в Juiz de Fora и Monlevade. Но, конечно же, самые жесткие меры пришлось
принимать в европейском дивизионе. В первой декаде октября ArcelorMittal сообщил об
уменьшении загрузки мощностей испанского завода Aviles до 50% – по крайней мере до
конца текущего года, из-за падения цен на его продукцию. Также объявлено о сокращении
выпуска толстолистового проката на еще одном испанском заводе концерна, Gijon.
Комментируя принятые решения, ArcelorMittal заявил, что квоты Еврокомиссии на импорт
листового проката в страны Евросоюза слишком велики, и это создает избыток
предложения. Кроме того, ArcelorMittal Poland с сентября приостановил работу
аглофабрики, доменного и конвертерного цехов на металлургическом комбинате в
Кракове. В этих подразделениях заняты 1,2 тыс. чел. По словам генерального директора
компании Герта Веербека, простой продлится несколько кварталов. Отдельно он отметил:
важное влияние на решение о закрытии производства оказывает высокая цена на
электроэнергию – в 2 раза выше, чем в соседней Германии. Примеру Лакшми Миттала
последовали и другие игроки на европейском рынке. Компания Liberty House летом
объявила о сокращении на 20% объемов производства на металлургическом комбинате
Liberty Ostrava в Чехии. Причиной назван рост затрат на сырье и увеличение на 80% платы
за выбросы углекислого газа. Американская US Steel Corp. в конце сентября сообщила, что
выплавка чугуна на ее комбинате в словацком Кошице не возобновится по крайней мере до
конца года. Причина – существенно выросли расходы из-за повышения тарифов на
электроэнергию и 5-кратного роста платежей за выбросы углекислого газа по сравнению с
летом 2018 г. В связи с этим US Steel анонсировала сокращение 2,5 тыс. рабочих мест на
словацком комбинате к концу 2021 г. – чтобы таким образом уменьшить затраты. И это в
дополнение к уже проведенным сокращениям 1,8 тыс. человек персонала. К подобной
тактике решили обратиться и в концерне Thyssenkrupp, крупнейшем стальном
производителе Германии. Новый генеральный директор Мартина Мерц 11 октября на
встрече с топ-менеджментом объявила о планах сократить 6 тыс. сотрудников. Программа
сокращений заработает с 1 января 2020 г. Также как минимум до конца года прекратила
выплавку чугуна итальянская Arvedi на заводе Siderurgica Triestina в Триесте. Годовая
мощность его доменного производства составляет 450 тыс. т. Как и в предыдущих
эпизодах, одна из причин – подорожание квот на выброс парниковых газов в ЕС. Из этого
следует, что практически во всех случаях, связанных с остановкой металлургических
предприятий, к неблагоприятным рыночным условиям добавлялось негативное влияние
государственного регулирования в виде повышения тарифов и недостаточного уровня
защитных мер (пошлин и квот).
Украинские реали. Все эти факторы работают и против украинского горнометаллургического комплекса. Это и постоянно растущая стоимость грузоперевозок у
железнодорожного госмонополиста ПАО "Укрзализныця", и самые высокие в черноморском
регионе портовые сборы, и электроэнергия, резко подорожавшая для промпредприятий
после перехода к новой модели энергорынка в июле. Плюс рассмотренное выше падание
цен на внешних рынках – а туда поставляется более 80% продукции ГМК Украины.
Неудивительно, что и в Украине Днепровский меткомбинат (г.Каменское,
Днепропетровская обл.) в начале октября приостановил часть основных мощностей. В
качестве причины указаны глобальный кризис на рынке металлопродукции, снижение
рентабельности и нехватка оборотных средств. С 5 октября остановил часть основных
цехов и Днепровский металлургический завод (г.Днепр). Здесь причиной названа
предстоящая модернизация производства и капремонты. Однако при этом в сообщении
предприятия отмечается, что время для проведения ремонтов выбрано с учетом низкой
текущей конъюнктуры рынков сбыта для продукции завода. И, наконец, в первой декаде
октября стало известно об остановке кураховской "Электростали" – снова-таки из-за
неблагоприятных условий на рынках металлопродукции. Хотя фактически предприятие не
работало уже в сентябре, когда выплавка составила всего 3 тыс. т при номинальной
мощности 25 тыс. т в мес. Очевидно, что в такой ситуации удержать на плаву одну из
важнейших отраслей украинской экономики можно только благодаря специальным мерам
поддержки со стороны властей: "замораживанию" транспортных и энергетических
тарифов, отказу от повышения налоговой нагрузки, включая снятие с рассмотрения
Верховной Радой скандального законопроекта №1210, повышающего рентные платежи на
добычу железной руды в 4-5 раз.
Читать полностью >>>
© Игорь Воронцов
По материалам minprom.ua

23

25.10.2019

Компания Interpipe Holdings Plc Виктора Пинчука сообщила 25
октября об успешном завершении реструктуризации существующей
задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.
В результате реструктуризации существующая задолженность группы «Интерпайп»
была уменьшена, а оставшаяся задолженность была изменена и пересчитана в виде серии
новых облигаций и нескольких новых кредитных линий. В рамках реструктуризации
Interpipe Holdings выпустил новые облигации на сумму 309 192 058 долларов под 10,25% со
сроком погашения в 2024 г. и кредитом на 45,808 миллиона долларов с погашением в конце
2020 г. В соответствии с согласованными условиями реструктуризации, существующий
выпуск еврооблигаций на 200 миллионов долларов под 10,25% со сроком погашения в 2017
году были погашены (и впоследствии аннулированы) в связи с выпуском части новых
облигаций и ценных бумаг с исполнением. Отдельно и в качестве условия
реструктуризации также были списаны существующие долговые обязательства
«Интерпайпа» по оборотному капиталу, а остаток рефинансирован в два
реструктурированных объекта оборотного капитала. В дополнение к реструктуризации
акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в «Интерпайп» на сумму 50
миллионов долларов США и предоставили дополнительное резервное обязательство в
размере 20 миллионов долларов США. «Группа продолжает свою деятельность, уделяя
основное внимание ключевым стратегическим инициативам, таким как реализация
инвестиционной программы, диверсификация своего географического присутствия и
ассортимента продукции с целью укрепления своего положения в качестве ведущего
производителя труб и колес на традиционных рынках и увеличения продаж. своей
продукции на мировых рынках», - говорится в пресс-релизе компании. …
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
ГК "Метінвест" скоротила виручку на 10%,
EBITDA – на 18%
02.11.2019

Виручка Metinvest B.V. в серпні 2019 р. знизилася на 9,8%, або на $93
млн, у порівнянні з попереднім місяцем - до $853 млн. Про свідчать
попередні результатами фінансової звітності компанії.
Згідно зі звітністю, показник EBITDA за підсумками серпня становив 119 млн
доларів, що на 17,9% (на 26 млн доларів) менше, ніж у липні поточного року (145 млн
доларів). Згідно зі звітом, скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи за серпень
2019 року склала "мінус" 43 млн доларів (в липні "мінус" 26 млн доларів), зокрема "мінус"
17 млн доларів - від участі в СП 9 млн доларів); EBITDA гірничодобувного дивізіону - 163
млн доларів (у липні - 174 млн доларів), зокрема від СП - 25 млн доларів (34 млн доларів).
Витрати керуючої компанії - 6 млн (7 млн доларів). Загальна виручка в серпні-2019
складалася з виручки метдивізіону розміром 687 млн доларів (у липні - 721 млн доларів),
гірничодобувного - 316 млн доларів (346 млн доларів), внутрішньо групові продажі - 150
млн доларів (120 млн доларів). Загальна заборгованість компанії у серпні скоротилася на
52 млн доларів у порівнянні з липнем - до 2,679 млрд доларів із 2,731 млрд доларів. При
цьому обсяг коштів скоротився на 65 млн доларів - до 238 млн доларів з 303 млн доларів.
Використані в інвестдіяльності грошові кошти склали 59 млн доларів, використані у
фінансовій діяльності - 43 млн доларів. Крім того, "Метінвест" за рахунок перепродажу
квадратної заготовки (виробленої ДМК корпорації "ІСД" - ІФ) у серпні обсягом 67 тис. тонн
отримав 29 млн доларів, також від перепродажу 191 тис. тонн плоского прокату - 103 млн
доларів, 56 тис. тонн довгого прокату - 30 млн доларів, 96 тис. тонн чушкового чавуну - 35
млн доларів. Відзначимо, Метінвест достроково погасила $75 за лінією передекспортного
фінансування. Після цього погашення загальна сума заборгованості за цією лінією
становить 406 мільйонів доларів США. Цей крок демонструє уважне ставлення Групи до
обслуговування боргу, а також звільняє Метінвест від планових виплат суми основного
боргу протягом наступних декількох місяців, що забезпечить більшу фінансову гнучкість
Групи в період зниження цін на сталь. Цей платіж є плановим використанням частини
чистих надходжень від нещодавнього випуску облігацій у двох валютах, що був здійснений
з метою подовження строків погашення єврооблігацій Групи та отримав значну підтримку
світової спільноти інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Читайте також: Ми заходимо в найжорсткішу кризу
за останні 10 років - гендиректор Метінвеста >>>

ArcelorMittal в ближайшие 5 лет инвестирует
в АМКР $1,8 млрд
05.11.2019

В ближайшие 5 лет компания ArcelorMittal планирует вложить в
модернизацию производства на горно-металлургическом комбинате
«ArcelorMittal Кривой Рог» $1,8 млрд.
«Компания ArcelorMittal инвестировала в покупку предприятия $4,8 млрд., а в
модернизацию производства – $4,4 млрд. Еще $1,8 млрд. будут вложены в ближайшие пять
лет», - подчеркнул заместитель генерального директора АМКР по металлургическому
производству Александра Иванова в ходе встречи с генеральным консулом ФРГ в Донецке
Штефаном Кайлем. По его словам, особую ставку предприятие делает на изменения в
агломерационном производстве, на которое приходится около 70% выбросов в атмосферу.
«Мы изменили свое первоначальное решение и вместо реконструкции аглофабрики
решили построить фабрику окомкования. Это позволит нам закрыть не одну устаревшую
аглофабрику, а две, снизить выбросы не на 38%, а на 54%. Иными словами, мы выбрали
более предпочтительный экологический проект. Для этого был получен кредит от
Европейского банка реконструкции и развития на 350 млн евро», - рассказал Иванов. По его
словам, будет продолжена и реконструкция второй аглофабрики стоимостью $170 млн. Из
шести агломашин три уже обновлены, на очереди четвертая по счету. Весь проект будет
завершен до конца 2021 года. Кайль в свою очередь напомнил, что компания ArcelorMittal
является не только весомым иностранным инвестором в Украине, но и представляет
крупнейшие немецкие инвестиции в стране – через «АрселорМиттал Дуйсбург»,
зарегистрированную в Германии. «Я понимаю, что вам досталось в наследство очень
сложное предприятие, с проблемами, которые тянутся еще с советских времен. И понимаю,
что сложно завершить процесс модернизации в короткие сроки, необходимо на это время, отметил генконсул ФРГ. – В то же время предприятие взяло на себя ряд обязательств,
которые рано или поздно необходимо выполнить. Самое главное, что у вас есть стремление
улучшить экологическую ситуацию». Отметим, «АрселорМиттал Кривой Рог» одним из
первых в Украине внедрил мобильную систему контроля за техническим состоянием
производственного оборудования. Для его осмотра в цехах компания купила 29
портативных устройств, инвестировав в проект около 1 млн грн. С их помощью можно
оперативно выявлять технические аномалии и устранять их – избегать аварийных
простоев и, как следствие, финансовых потерь. Для первичной диагностики оборудования
(регулярных осмотров) на предприятии создали мобильные инспекции. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Запорожкокс увеличил производство
продукции на 0,7%

Украина увеличила производство марганцевого
концентрата на 8%
22.10.2019

С января по сентябрь Украина произвела 1225,76 тыс. т марганцевого
концентрата, что на 8% больше, чем за 9 мес. 2018 г.. Об этом сообщает
Украинская ассоциация ферросплавов УкрФА.
Покровский ГОК выпустил 831,67 тыс. т марганцевого концентрата и 91 тыс. т
марганцевого агломерата. Производство агломерата комбинат снизил на 44,6%. Второе из
двух украинских предприятий этого профиля - Марганецкий ГОК - произвело 394 тыс. т
марганцевого концентрата, что на 7,6% меньше, чем за 9 мес. 2018-го. Покровский ГОК
(бывший Орджоникидзевский ГОК) добывает 70% марганцевой руды в Украине. Сырьевая
база представлена западным участком Никопольского месторождения марганцевых руд
(запасы - 429,1 млн т). Марганецкий ГОК добывает марганцевую руду открытым и
подземным способами (в соотношении 80%/20%). Сырьевая база представлена восточным
участком Никопольского месторождения (балансовые запасы - 253 млн т).
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

07.11.2019

ЧАО "Запорожкокс" в январе-октябре текущего года увеличило
производство продукции на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 686,82 тыс. тонн.
В октябре произведено 70,04 тыс. тонн доменного кокса, тогда как в предыдущем
месяце - 70,9 тыс. тонн. "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине
кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов.
Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс. "Метинвест" является вертикально
интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа
СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Полтавский ГОК увеличит уставный
капитал на 62,3%

НЗФ и ЗЗФ суммарно сократили выпуск
продукции на 0,9%

22.10.2019

ЧАО "Полтавский ГОК" намерено увеличить уставный капитал на
62,3%, или 1,19 млрд грн., путем дополнительного выпуска акций без
осуществления публичного предложения.
Соответствующий выпуск акций зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам
и фондовому рынку Украины решением от 18 октября. На момент принятия решения об
эмиссии уставный капитал ПГОК составлял 1,9 млрд грн. и был разделен на 191 млн акций
номиналом 9,96 грн. Источники увеличения уставного капитала - денежные средства в
иностранной валюте. Срок размещения акций - с 4 октября по 20 ноября этого года. Как
сообщалось, с начала июля этого года акции Ferrexpo на LSE подешевели почти в 2,1 раза до 1,35 фунта за акцию, что является самым низким уровнем с января 2017 года. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Отведение шахтных вод ЗЖРК осуществляется
согласно экологическим нормам
28.10.2019

Отведение шахтных вод ЗЖРК осуществляется согласно экологическим нормам, закрепленным действующим природоохранным законодательством Украины, сообщается в пресс-релизе компании.
В Запорожье состоялась пресс-конференция "Утлюкский лиман и ЗЖРК: мифы и
реальность", в рамках которой запорожские экологи и ведущие специалисты НАН Украины
проанализировали эффективность работы гидротехнических сооружений из отведения
шахтных вод ЗЖРК, расположенных на Утлюкскому лимане Запорожской обл. Главный
специалист из охраны окружающей среды ЗЖРК Валерий Самойлов отметил, что ЗЖРК в
очистке шахтных вод применяет наиболее экологический и эффективный способ – путем
отстаивания и естественного испарения. Эффективность этой системы подтверждают и
ведущие специалисты НАН Украины. 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

Собственник ПФК отслеживает ситуацию с запретом
экспорта никелевых руд в Индонезии
30.10.2019

Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в
украинские активы почти вдвое
31.10.2019

Ferrexpo plc в январе-июне 2019 г. вложила свыше 2,7 млрд грн в
развитие подконтрольных ей ГОКов, что на 92,9% превышает инвестиции в
эти активы за аналогичный период 2018 г.
Согласно утвержденной советом директоров инвестпрограммы, Ferrexpo за январьиюнь 2019 года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа
(ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) свыше 1,819 млрд грн (более $70,9 млн), в развитие
Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo
Belanovo Mining, FBM) – свыше 837 млн грн (более $31,1 млн). Основными капинвестициями
ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 426 млн
грн (более $15,2 млн) и крупных стратегических проектов более чем на 847 млн грн (более
$38,1 млн), компоненты более чем на 546 млн грн (более $17,4 млн). Средства ЕГОКа и
БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по
капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.
"В 2019 году группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с
утвержденной советом директоров инвестпрограммой. В рамках данной программы группа
сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Metso (Финляндия, США) –
дробильное оборудование, Atlas Copco (Швеция) – буровые станки, Zeppelin (США) – горная
техника, Wenco (США) – ПО для горной техники, Komatsu (Япония) – большегрузные авто,
Liebherr (Германия) – краны грузоподъемностью 200 тонн, Metal 7 (Канада) – специальное
технологическое оборудование для цеха переработки окатышей (ЦПО), ABB (Швеция) –
электрооборудование и др. компаниями", - констатирует пресс-служба.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Южный горно-обогатительный комбинат нарастил выпуск
железорудного концентрата на 5,7%
05.11.2019

Южный горно-обогатительный комбинат в январе-октябре 2019 г.
нарастил выпуск железорудного концентрата на 5,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 9 млн 582,2 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия, за 10 месяцев года выпуск агломерата упал на
32,8% - до 945,8 тыс. тонн. В октябре 2019 г/ объем производства концентрата возрос на
7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г/ - до 1 млн 9,4 тыс. тонн, в то время как
выпуск агломерата сократился до нуля. Как сообщалось, ЮГОК в 2018 году снизил выпуск
концентрата на 0,2% по сравнению с 2017 г/ - до 12 млн 246,9 тыс. тонн, агломерата - на
6,1%, до 1 млн 746,3 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из основных производителей
железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и
обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с
содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов - по итогам
января-сентября 2019 г. суммарно сократили выпуск продукции на 0,9% по
сравнению с тем же периодом 2018 г. - до 772,61 тыс. тонн.
За указанный период выпуск силикомарганца снизился на 2,6% - до 633,96 тыс.
тонн, но возрос ферромарганца - на 10,8%, до 64,06 тыс. тонн. Кроме того, производство
ферросилиция (в пересчете на 45%-й) возросло на 0,2% - до 56,37 тыс. тонн, но снизилось
металлического марганца - на 10,7%, до 5,11 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других
ферросплавов на 51% - до 13,11 тыс. тонн. Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская
обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-сентябре суммарно
произвели 1 млн 225,76 тыс. тонн марганцевого концентрата, что выше на 8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом МГОК за девять месяцев
текущего года произвел 394,09 тыс. тонн концентрата (снижение на 7,7% по сравнению с
январем-сентябрем-2018), ПГОК - 831,67 тыс. тонн (рост на 17,5%). Кроме того, ПГОК
выпустил 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 44,6%, чем в январесентябре-2018. Как сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 г. суммарно нарастили выпуск
продукции на 0,8% по сравнению с 2017 г. - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск
силикомарганца возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на
30,6% - до 79,48 тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44
тыс. тонн, металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15
тыс. тонн других ферросплавов, тогда как в 2017 году - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза).
ПГОК и МГОК в 2018 году суммарно произвели 1 млн 521,9 тыс. тонн марганцевого
концентрата, что на 6,8% больше, чем в 2017 году. При этом МГОК в 2018 году произвел
570,44 тыс. тонн концентрата (рост на 4,6% по сравнению с 2017г), ПГОК - 951,46 тыс. тонн
(рост на 8,2%). Кроме того, ПГОК произвел 196,60 тыс. тонн марганцевого агломерата, что
выше предыдущего года на 21,3%. ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал
бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод
ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

В компании Solway Investment Group, владеющей ООО "Побужский
ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), внимательно
отслеживают ситуацию с запретом экспорта никелевых руд в Индонезии.
"На данный момент можем сказать лишь то, что сообщения из Индонезии поступают
противоречивые и неоднозначные. Мы внимательно следим за развитием ситуации с
временной приостановкой отгрузок никелевой руды и предпринимаем меры по
наращиванию закупок руды из других стран. Что касается ПФК, то на данный момент
предприятие обеспечено рудой, чтобы выполнить производственную программу текущего
года", - пояснили в компании. Согласно данным Государственной фискальной службы,
Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт никелевых руд и концентрата в
натуральном выражении на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до
973,595 тыс. тонн. При этом импорт осуществлялся из Гватемалы (45,31% поставок в
денежном выражении) и Индонезии (54,69%). В Украине никелевую руду перерабатывает
ПФК. Ранее планировалось в 2019 году переработать 1,572 млн тонн руды, произведя 85,1
тыс. тонн ферроникеля, что в эквиваленте составит 18,1 тыс. тонн никеля. Как сообщалось,
Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды председатель совета Индонезии по координации инвестиций Бахлиль Лахадалия заявил,
что запрет вступает в силу 28 октября. "Правительство и ассоциации производителей
никеля договорились остановить экспорт немедленно, и других уведомлений по этому
вопросу не будет",- отметил Лахадалия. Однако уже на следующий день заявлено, что
Индонезия все же разрешит горнодобывающим компаниям продолжать экспорт никелевой
руды до официального вступления в силу запрета 1 января 2020 г. При этом власти страны
намерены более внимательно проверять грузы, отправляемые на экспорт. Экспорт
никелевой руды из Индонезии будет приостановлен примерно на две недели, чтобы власти
могли провести проверку в связи с резко возросшей очередью на отправку никелевой руды
из страны, заявил во вторник индонезийский министр-координатор по морским делам
Лухут Панджайтан. Министр энергетики и минеральных ресурсов Арифин Тасриф сообщил,
что правительство страны не будет выдавать новых разрешений на экспорт до тех пор,
пока не завершит проверку, а также пока не подтвердит наличие прогресса в сооружении
предприятий для переработки руды. Накануне цены на никель резко подскочили после
заявления председателя совета Индонезии по координации инвестиций Б.Лахадалии о
немедленном запрете на экспорт никелевой руды. Ранее власти заявляли, что запрет
вступит в силу 1 января 2020 г. ПФК работает на давальческом сырье, руда поставляется из
Гватемалы и Индонезии. Украинская руда не подходит по физико-химическим
характеристикам и отрицательно отражается на работоспособности оборудования. ПФК единственное в Украине и б.СССР предприятие, производящее в промышленном масштабе
ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд. ООО "ПФК" создано на базе
имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года
предприятие приобрела компании Solway Investment Group. Группа Solway имеет
диверсифицированный бизнес, владея основными активами в горнодобывающем и
металлургическом секторах. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Підконтрольний Ахметову меткомбінат змусили повернути
$47 млн ліванському інвестору

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

28.10.2019

АМКУ предоставил разрешение Вадиму Ермолаеву
оформить контроль над рядом компаний
24.10.2019

АМКУ предоставил разрешение бизнесмену Вадиму Ермолаеву
(гражданин Кипра) оформить контроль над рядом компаний, в частности,
производителем поковок из стали ООО "Днепропресс Сталь".
Согласно информации на сайте АМКУ, он также предоставил Ермолаеву разрешение
на приобретение контроля в компании Licita Trading Cо Limited (Кипр), которая ведет
инвестиционную деятельность и связана отношениями контроля через бенефициарного
владельца с украинской компанией-грузопопевозчиком. АМКУ отмечает, что Licita Trading
контролируется гражданами Кипра и Украины, но после концентрации физлицогражданин Украины утратит контроль над этой компанией. Контроль над ООО
"Днепропресс Сталь", по информации АМКУ, в настоящее время осуществляет гражданин
Украины. Согласно госреестру, совладельцами ООО с уставным капиталом 52,95 млн грн
указаны Aurand Investment Ltd (48%), Vernard Holding Ltd (41%) и КУА "Альтус Ассекс
Активитис" за счет ЗНВПИФ "Альтус Каскад" (11%), а конечным бенефициаром указан
гражданин Украины Александр Супрун. ООО "Днепропресс Сталь" создано на базе завода
тяжелых гидравлических прессов НПО "Днепропресс", основанном в 1955 г. В настоящее
время это металлургический завод с полным циклом производства поковок из
нержавеющих, легированных, жаропрочных сталей и сплавов от выплавки до готового
изделия. Продукция используется в трубной промышленности, энергетическом и общем
машиностроении, атомной энергетике, нефтехимии, судостроении. Завод с 2014 года ведет
программу модернизации, инвестором которой называет Ермолаева. АМКУ также
разрешил Ермолаеву опосредованное приобретение (через компанию Flotilla Services
Limited) контроля над ООО "Торговая компания "Агроспейс". ТК "Агроспейс" занимается
оптовой торговлей сельскохозяйственными машинами и оборудованием. Представляет на
рынке Украины сельхозтехнику от корпорации AGCO, а также почвообрабатывающую и
посевную технику европейского и американского производства Farmet и Great Plains. По
информации госреестра, конечным бенефициаром "Агроспейс" является Александр
Портретный. Известный бизнесмен Ермолаев - основатель торгово-промышленной
корпорации "Алеф", объединяющей более десятка самостоятельных разнопрофильных
бизнесов, в том числе заводы по производству строительных материалов, фурнитуры,
профиля для окон, дентальных имплантатов, вин. Ей также принадлежит ряд торговоразвлекательных, торгово-деловых и жилых комплексов в Днепре. Бизнес-сфера
деятельности В.Ермолаева охватывает реализацию строительной техники, сельхозтехники
различных брендов, торговлю сельхозкультурами, а также прием, переработку и хранение
сельхозкультур в Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях, предоставление
транспортных услуг для перевозки грузов и аренду нежилой недвижимости в
Днепропетровской и Киевской областях. Бизнесмен также сдает в аренду
железнодорожные вагоны, предоставляет информационные услуги в медицинской сфере и
услуги организации турниров по киберспорту.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Набсовет "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь"
вывел из правления трех его членов
25.10.2019

Набсовет завода "Днепроспецсталь" в связи с комплексной
реорганизацией и кадровыми изменениями на предприятии вывел из
правления трех его членов и назначил четырех новых.
Из правления выведены Александр Панченко, Сергей Касьян и Юлия Деева. В свою
очередь членами правления с 23 октября сроком на три года назначены заместитель
председателя правления по экономической безопасности Андрей Катеруша, заместитель
предправления – директор по персоналу Максим Зиновкин, замдиректора по экономике и
бюджетам финансово-экономической службы Сергей Барабаш, начальник отдела
имущества и ценных бумаг Виталий Трюхан. В другой информации отмечается: "С целью
достоверного информирования работников общества и создания благоприятного климата
в трудовом коллективе администрация предприятия сообщает, что меры по изменению
кадрового состава руководителей направлены на улучшение структуры управления, а
никак не связаны с изменением собственника предприятия". "По официальной
информации отдела имущества и ценных бумаг, за последние 10 лет акционеры завода не
менялись и в ближайшем будущем меняться не будут", - констатируется в информации
предприятия. Служба персонала акцентирует: предприятие взяло курс на устойчивое
развитие. "Поэтому мы вновь напоминаем, что на ЧАО "Днепроспецсталь" не только не
будет сокращений по инициативе администрации, но и открыт набор по многим
профессиям. Мы приглашаем людей, которые хотят работать и зарабатывать", резюмируется в пресс-релизе. Как сообщалось, НС "Днепроспецстали" 24 апреля 2019 г.
назначил и.о. предправления его первого заместителя - директора по финансам и
экономике Сергея Кийко, уволив с должности Виталия Корниевского. Кийко вступил в
должность с 1 мая. Кроме того, годовое собрание акционеров ЧАО 23 апреля привлекло
"Эрнст энд Янг" для финансового аудита. Набсовет "Днепроспецстали" 24 июля текущего
года повторно утвердил решение об увольнении и.о. предправления Виталия Корниевского
с 1 августа 2019 года в связи с окончанием срока контракта, заключенного до 31 июля 2019
г. На этом заседании НС также решил избрать главой правления первого заместителя
председателя правления – директора по финансам и экономики Кийко с 1 августа т.г.
сроком на три года. Днепроспецсталь завершила 2018 г. с консолидированным чистым
убытком в размере 428,449 млн грн, тогда как в 2017-м получила 61,023 млн грн чистой
прибыли. Консолидированный доналоговый убыток достиг 515,193 млн грн при
доналоговой прибыли за 2017 г. 83,915 млн грн. Непогашенный убыток к концу года
составил 2 млрд 353,527 млн грн. Чистый доход в 2018 г. возрос на 18% - до 9 млрд 630,917
млн грн. "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и
поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. По
данным предприятия на конец 2018 года, его акциями владели компании Wenox Holdings
Ltd. - 47,1128%, Gazaro Ltd. – 16,5197%, Boundryco Ltd. - 11,0131%, Middleprime Limited –
9,7902% и Crascoda Holdings Limited - 6,6826% (все - Кипр). Ранее сообщалось, что
международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала
принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", прежде находившийся под мандатом
группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International,
бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе
депутат Госдумы РФ Александр Бабаков. По данным агентства "Интерфакс-Украина", на
середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".
Уставный капитал ЧАО составляет 49,720 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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International Transit S.A.L. (Offshore) (ITO), що входить в LITAT Group
(Ліван), домоглася визнання права на заборгованість від ПАТ "Дніпровський
металургійний комбінат" в розмірі майже 47 млн доларів.
Ву березні 2017 р. Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) не виконав своїх
зобов’язань і не поставив сталеву продукцію, передоплату за яку отримав на початку 2017
р. в розмірі приблизно $38 млн. Контрактом поставки передбачалося, що всі спірні питання
щодо його виконання будуть вирішуватися Арбітражним інститутом Торгової палати
Стокгольма. Останній у вересні 2018 р. визнав, що меткомбінат, а також його поручитель –
корпорація "Індустріальна спілка Донбасу" (ІСД), несуть солідарну відповідальність щодо
виплати ІТО заборгованості за контрактом поставки в розмірі приблизно $47 млн, що
включає також відсотки та штрафні санкції. "На засіданні 17 жовтня 2019 р. Верховний суд
залишив без змін ухвалу Київського апеляційного суду від 14 червня 2019 р., якою було
визнано та надано дозвіл на виконання в Україні вище згаданого рішення міжнародного
комерційного арбітражу. Таким чином, правомірність і справедливість вимог іноземного
інвестора щодо повернення заборгованості з боку ДМК була визнана як міжнародним
комерційним арбітражем, так і українським судом", – заявляють в компанії. При цьому в ITO
звернули увагу, що напередодні звернення до Стокгольмського арбітражу, у серпні 2017
року ДМК уклав договір доручення з ПрАТ "Донецьккокс", що входить до групи компаній
"Метінвест". Відповідно до умов договору, "Донецьккокс" нібито мав виконувати
зобов’язання, взяті "Дніпровським меткомбінатом" перед ITO в рамках контракту поставки.
"Ймовірно, Договір доручення, який має ознаки фіктивного договору, було укладено з
метою перенесення розгляду справи по суті в українські суди, замість вирішення
споруміжнародним комерційним арбітражем в Стокгольмі. Для цього, шляхом подання
зустрічного позову, "Донецьккокс" через суд вимагав визнати контракт поставки
недійсним з надуманих підстав. А оскільки ця компанія не є стороною контракту поставки,
і, відповідно, не зв’язана арбітражним застереженням, "Донецьккокс" спільно з ДМК
знехтував його умовами та ініціював процес в українському суді (справа №905/2247/17)", –
стверджують в компанії. За її інформацією, на засіданні 19 квітня Східний апеляційний
господарський суд Харкова виніс фінальне рішення на користь ITO – скасував рішення суду
першої інстанції про визнання контракту недійсним. Повідомляється, що 5 листопада 2019
року відбудеться засідання в іншій справі №905/2550/17, яка була ініційована ITO з метою
визнання недійсним договору доручення між ДМК і "Донецьккокс". "Договір доручення є
фіктивною угодою, яку було укладено з метою подачі позову до українських судів та
подальшого оголошення основного контракту поставки недійсним", – наголошують в ITO.
Наразі справа розглядається Касаційним господарським судом. Нагадаємо, 31 травня 2019
року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про
банкрутство ДМК. На початку жовтня 2019 року Дніпровський меткомбінат оголосив про
зупинку основних виробничих потужностей.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Прокатні потужності Дніпровського метзаводу
повністю завантажені - Ярославський
29.10.2019

Прокатні потужності Дніпровського метзаводу (ДМЗ, Дніпро)
повністю завантажені. Про це повідомив Олександр Ярославський, власник
інвестиційної групи DCH, в яку входить ДМЗ.
«Ми не зупиняли прокатне виробництво. Скільки виробляли, стільки і виробляємо»,
- сказав у коментарі НВ Бізнес Олександр Ярославський під час інвестиційного форуму RE:
think, який проходить в Маріуполі. За його словами, ДМЗ виробляє товарну продукцію з
напівфабрикатів, придбаних на вільному ринку. Олександр Ярославський уточнив, що
одним з постачальників є Група Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова. Відповідаючи на
запитання про перспективи відновлення роботи доменного і сталеплавильного переділу,
власник DCH сказав, що багато чого буде залежати від ринкової ситуації. Нагадаємо, з 5
жовтня 2019 року Дніпровський МЗ змінить режим роботи, що передбачає зупинку частини
основних цехів. «На Дніпровському МЗ заплановано низку великих інвестиційних проектів.
Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання
і зниження навантаження на навколишнє середовище», — цитується в повідомленні
компанії Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ. В компанії не уточнюють яких
саме переділів торкнеться зупинка і як довго вона триватиме. Однак, за даними НВ Бізнес,
це стосується доменного, сталеливарного виробництва і частини прокатних цехів. У
повідомленні уточнюється, що реалізації проектів буде передувати масштабна
дослідницька і ремонтна робота. Період часу для її проведення обрано, в тому числі з
урахуванням низької поточної кон’юнктури ринків збуту продукції заводу. У компанії
нагадують, що інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і
рудника «Суха Балка» в Кривому Розі) передбачає інвестиції в розмірі $300 млн. протягом
найближчих 5 років. ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (Дніпро) групи DCH
Олександра Ярославського — одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.
Нагадаємо, що 1 березня 2018 року група EVRAZ Романа Абрамовича, Олександра Абрамова
і Олександра Фролова продала Дніпровський МЗ групі DCH харківського бізнесмена
Олександра Ярославського. В травні 2017 року Evraz Group SA підписала угоду про продаж
Kadish Limited (головна компанія Євраз Суха Балка) компанії Berklemond Investments Ltd,
яка входить до складу DCH Group Ярославського.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Азовсталь откажется от использования морской воды
в доменном производстве
30.10.2019

МК "Азовсталь" в ближайшие год-два откажется от использования
морской воды в доменном производстве. Об этом сообщил генеральный
директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.
Ю.Рыженков подчеркнул, что сегодня меткомбинат уже минимизировал
использование морской воды. "Сейчас уже на 70% мы ушли от использования морской
воды, – сообщил он. – В ближайшее время – год, два – мы полностью закроем этот цикл, и у
нас морская вода не будет использоваться в производственном процессе". Топ-менеджер
также сообщил, что проект модернизации аглофабрики на ММК им.Ильича, которая
является самым большим загрязнителем воздуха в городе, реализован уже на 70%. "Это
крупнейший экологический проект, мы его в ближайшее время закончим. Сейчас он в
очень активной фазе, можно сказать, на финальной стадии. Вчера у нас была возможность
показать представителям министерства, что мы делаем, что это не просто слова", – сказал
он. Кроме того, "Метинвест" реализует программу по очистке конвертерных газов на
мариупольских меткомбинатах. "Тут у нас есть два направления. Первое – это
модернизация существующих систем очистки для достижения мировых практик с точки
зрения выбросов. Но, одновременно с этим, мы находимся в активной фазе по "Азовстали"
(и вскоре начнем на ММК им. Ильича) реализовать системы аспирации конвертеров,
которые позволят убрать и неорганизованные выбросы", – рассказал Ю.Рыженков.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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МК «Запорожсталь» нарастил производство
чугуна и стали

ОГХК увеличил прибыль на 42,8%, ЗАлК
— снизил на 18,8%
01.11.2019

В октябре «Запорожсталь» увеличила производство чугуна, стали и
проката. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает служба
новостей портала uaprom.info
Так, в октябре «Запорожсталь» произвела 394,8 тыс. тонн чугуна, что на 7% больше,
чем в сентябре; 349,1 тыс. тонн стали (+5,9%); 296,5 тыс. тонн проката (+4,2%). С января по
октябрь 2019 года произведено 3 614,3 тыс. тонн чугуна (-2% к АППГ), 3 381 тыс. тонн
стали (-1,5% к АППГ), 2 834,3 тыс. тонн проката (-5,3% к АППГ). Как сообщалось ранее,
горно-металлургическая группа Метинвест бизнесмена Рината Ахметова купила 47% акций
металлургического комбината Запорожсталь у аффилированных компаний. В частности,
компания Metinvest B.V. приобрела 47% акций Запорожстали, а компании Brandfeld finance
limited и Lasartico holdings limited (обе — Кипр) вышли из состава акционеров. По данным
СМИ, руководителем кипрских компаний является генеральный директор Метинвеста
Юрий Рыженков. По итогам 2018 года Запорожсталь увеличила производство стали на 4,6%
до 4,1 млн т, чугуна — на 15,6% до 4,39 млн т, проката — на 10% до 3,54 млн т по сравнению
с 2017 годом. В июле 2012 года группа Метинвест вместе с группой инвесторов стала
собственником свыше 50% акций Запорожстали (Метинвест — 49%, группа инвесторов —
1% акций), а также ранее принадлежащих группе Индустриал акций в ряде других горнометаллургических предприятий. При этом Метинвест заявил, что в будущем планирует
завершить консолидацию контрольного пакета (приобрести 1% акций комбината,
принадлежащих группе инвесторов, сконцентрировав 50,0032% акций). Ранее сообщалось,
что Метинвест завершил сделку по продлению сроков погашения своих еврооблигаций, в
результате чего привлек около $350 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info, nv.ua
Перший рулон пішов: модернізований стан «1700»
ММК імені Ілліча запущено в експлуатацію
06.11.2019

У Маріуполі Група Метінвест запустила після реконструкції стан
«1700» (ЛПЦ-1700) на ММК ім.. Ілліча. У запуску взяли участь представники
країн-споживачів гарячекатаного рулонного прокату.
Під час реконструкції цех практично повністю оновився: обладнання та технології
поставила компанія Primetals Technologies Austria. Інвестиції в проект становлять $110 млн.
Масштабна реконструкція ЛПЦ-1700 стартувала в 2017 році і проходила в кілька етапів. На
першому етапі в експлуатацію введено нагрівальну піч №1 і встановлено великовантажну
пневматичну моталку. На другому – встановлено проміжний перемотувальний пристрій
«coilbox», гідрозбиви, реверсивну чорнову кліть та інше технологічне обладнання. Також
виконано посилення та модернізація блоку чистових клітей прокатного стану. Нову
реверсивну кліть з обладнанням для вертикального обтиску сляба оснащено
автоматизованою системою управління, що дозволяє стабільно отримувати якісний підкат
для чистової групи клітей. «Сoilbox», встановлений після чорнового блоку стану, виконує
проміжне змотування довгих розкатів під час прокатки важких рулонів. Завдяки
реконструкції стану «1700» меткомбінат розширив виробничі можливості – сляби
товщиною 250 мм, які виробляє нова машина безперервного лиття заготівки №4,
прокатуватимуться в конкретному розмірному діапазоні, а маса рулону збільшиться до 30
тонн. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков: «Для нас реконструкція
стану «1700» меткомбінату імені Ілліча – це розширення сортаменту, затребуваність
продукції та комфорт для споживачів. Черговий крок компанії в завтрашній день. Для нас
важливі наші клієнти. Ми модернізуємо, щоб якість завжди була на висоті. Знаходимо
індивідуальний підхід, надаючи нашим споживачам найвищий рівень сервісу». Генеральний
директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко: «Виробництво тонколистового прокату на стані
«1700» відкриває нові можливості для розширення сортаменту холоднокатаної продукції, а
також збільшення обсягів виробництва оцинкованого листа й рулону. Тепер ми зможемо
збільшити вагу рулонів майже у три з половиною рази порівняно з продукцією, що
випускалася до реконструкції». …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Харківський новачок напівтаємно продав «Електроважмашу»
міді на 163 мільйони грн.

28.10.2019

ЧАО “ОГХК” в январе-июне 2019 г. нарастило чистую прибыль на
42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 234,859
млн грн (за 6 мес.-2018 - 164,479 млн грн).
Как сообщается в материалах Министерства развития экономики, торговли и
сельского хозяйства, ПАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат”
(ЗАлК) в январе-июне 2019 года получил чистую прибыль в размере 317,231 млн грн, тогда
как в аналогичном периоде прошлого года она составляла 390,898 млн грн (снижение на
18,8%). В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита,
составила 114,887 млн грн., чистый доход от реализации продукции — 3,214 млрд грн,
стоимость необоротных активов — 3,374 млрд грн. ГП “Объединенная горно-химическая
компания” начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство
Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов
ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО “ОГХК”, 26 декабря 2018
года — из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные
рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО
“ОГХК” — 1,944 млрд грн. Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку
компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд
госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК
к приватизации будет “BDO корпоративные финансы” в составе консорциума Baker
McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую
прибыль в размере 3,534 млн грн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине
производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала
российская группа “СУАЛ”. В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК “РусАл”,
созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО “РусАл”, “СУАЛа” и
швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о
расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в
государственную собственность. По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в
собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО “ЗАлК”, у компании Velbay Holding Ltd.
(Кипр, контролируется ОК “РусАл”, РФ) — 29,5363% акций. Уставный капитал ПАО “ЗАлК”
составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции — 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПКФ "Велта" получила специальное разрешение на пользование
недрами месторождения титановых руд
31.10.2019

ПКФ "Велта" получила от Госгеонедр специальное разрешение на
пользование недрами Лекаревского месторождения титановых руд
(Новомиргородский район, Кировоградская обл.).
Как сообщается в пресс-релизе компании, это титановое месторождение новое,
ранее "Велта" не разрабатывала его. При этом уточняется, что данный ресурсный актив
находится в 6 км от уже работающего Бирзуловского горно-обогатительного комплекса
компании. Номинальная мощность Лекаревского ГОКа планируется на уровне 120 тыс.
тонн ильменита в год. Таким образом, с запуском нового комплекса компания "Велта"
увеличит собственные мощности до 390 тыс. тонн титанового сырья в год. "Мы получили
знаковый документ для запуска строительства Лекаревского комплекса. Этот процесс
длился пять лет, и то, что мы имеем на своем столе лицензию на добычу, свидетельствует
про постепенные системные изменения в государственных органах. Добывающая
промышленность Украины имеет большой инвестиционный потенциал и может стать
драйвером развития всей страны", - прокомментировал ситуацию генеральный директор
"Велты" Андрей Бродский в пресс-релизе. Сообщается также, что новый горнообогатительный комплекс откроет 350 рабочих мест дополнительно к 500 постоянно
работающим на Бирзуловском ГОКе. Капитальные инвестиции планируются в рамках $30
млн. ООО "ПКФ "Велта" создано в 2000 г. с целью развития Бирзуловского месторождения
ильменита для добычи рудных песков и производства из них ильменитового концентрата.
В июне 2007 г. компания получила в Министерстве охраны окружающей природной среды
специальное разрешение на промышленную разработку (добычу) Бирзуловского
месторождения сроком на 20 лет. Компания также имеет разрешение на разработку
Лекаревского месторождения в Кировоградской области. ГОК по добыче и переработки
ильменита компании "Велта" введен в эксплуатацию в декабре в 2011 года, промышленные
отгрузки ильменита начались в апреле 2012 г. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

20.10.2019

ДП «Завод «Електроважмаш» у вересні-жовтні уклав дві угоди з ТОВ
«Купрум Капітал Груп» про поставку міді на загальну суму 162,68 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2020 р. поставлять 502,1 т колекторного профілю у середньому по 324
грн./кг. У лютому ц.р. «Електроважмаш» замовляв ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Укрпромвпровадження» колекторний профіль на 11% дорожче – по 360 грн./кг. У звітах
про укладення договорів не оприлюднено специфікації з цінами за одиницю та детальними
характеристиками товарів, у тому числі країною їхнього походження. Створена в серпні
2019 року харківська «Купрум Капітал Груп» уперше отримала державні підряди. Ця
компанія належить киянину Ігорю Нужненку та Ігорю Рудману з Краматорська Донецької
області, а директоркою є Юлія Запара. За даними «YouControl», Рудман володіє ТОВ
«Проморенда» з Бахмута Донецької області, а Ігор Нужненко раніше володів ТОВ «Спектра
Аутсорсінг Ллс» (припинено) разом із Костянтином Нужненком.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Фонд госимущества сделал шаг к
приватизации ОГХК
25.10.2019

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) забрал государственную
Объединенную горно-химическую компанию в свое управление. Об этом
сообщает пресс-служба ОГХК, передает biz.liga.net
"Фонд государственного имущества утвердил передачу 100% акций акционерного
общества "Объединенная горно-химическая компания" от Минэкономразвития под
собственное управление для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении ОГХК.
"Процесс пошел довольно динамично. Идем навстречу инвестору, что очень нас радует", –
прокомментировал событие и.о. председателя ОГХК Александр Гладушко. Следующий шаг,
которого ожидают в компании - передача депозитарием акций ОГХК Фонду госимущества.
В госкомпании оценивают свои активы в 3,4 млрд грн. ГП “Объединенная горнохимическая компания”, в управление которого переданы Вольногорский горнометаллургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горнообогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), начала фактическую деятельность с
августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в
управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было
преобразовано в ПАО “ОГХК”, 26 декабря 2018 года — из ПАО в ЧАО.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

26

Порода і публічність мають значення - Арсен Ільїн,
директор Карпатської рудної компанії
01.11.2019

Компанія «Карпатська рудна компанія», яка входить до групи
компаній «Avellana Gold» - єдине золотовидобувне виробництво в Україні.
Говоримо з її директором, Арсеном Ільїним.
Про видобуток золота у Закарпатті ЗМІ розповідали ще наприкінці 90-х рр. Починало
роботу на Мужіївському родовищі спеціально створене ДП "Закарпатполіметали". Проте
обсяги видобутку були занадто малими, а згодом суд визнав підприємство банкрутом. Інші
спроби інвестувати у родовище виявилися марними. Протягом останніх трьох років, з 2016го, у Мужієві працює американський інвестор. Компанія Avellana Gold планує вкласти в
Україну 140 мільйонів доларів і вже побудувала тут сучасну збагачувальну фабрику,
отримала усі необхідні ліцензії, платить податки і за оренду землі. Avellana Gold розпочала
свою роботу з екологічного проекту, першочерговим завданням якого є утилізація
"відвалів". Ці запаси Мужіївського родовища — сукупність пустих порід і засмічених руд,
складованих на поверхні за роки проведення тут геологорозвідувальних робіт, ще з часів
Радянського Союзу. Відвали містять у собі сульфідні мінерали заліза, свинцю та цинку. За
майже сорокарічний термін їх зберігання, частина з них окислилася під впливом природніх
факторів. Для збереження довкілля навколо родовища компанія Avellana Gold розробила
екологічно чисту технологію з утилізації даних відвалів, з яких усі важкі метали буде
вилучено у концентрат, а відходи максимально використають як сировину для
виготовлення будматеріалів та для інших цілей. Про єдине золотовидобувне виробництво
в Україні ми розмовляємо з Арсеном Ільїним — директором Карпатської рудної компанії,
яка входить до групи Avellana Gold і займається безпосередньо виробництвом. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами delo.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Высший антикоррупционный суд перенес заседание
по делу директора ЗТМК Владимира Сивака
01.11.2019

Апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда
Украины перенесла рассмотрение апелляции в деле директора «ЗТМК»
Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн грн.
На этой неделе коллегия судей должна была рассматривать апелляцию прокуроров
САП, но в связи с болезнью одного из судей колегии, было решено перенести рассмотрение
на 18 ноября. Специализированная антикоррупционная прокуратура требует обжалования
приговора Заводского суда Запорожья, которым оправдали руководителя «Запорожского
титано-магниевого комбината» Владимира Сивака в обвинении по растрате денежных
средств предприятия на сумму в 492 млн грн. Прокурор пятого отдела САП Вадим
Сидоренко отметил, что сторона обвинения будет настаивать на полноценном и
объективном рассмотрении данного дела. По прогнозам оно продлится не одно судебное
заседание. «Не думаем, что 18 ноября все будет закончено и мы формально одним
заседанием все не рассмотрим. Мы планируем проводить определенное судебное следствие
в апелляции. Предполагаю, что это будет два-три заседания. У нас есть много доводов,
будем настаивать на исследовании доказательств», - прокомментировал прокурор Вадим
Сидоренко. Апелляция изначально попала в местный апелляционный суд, а с момента
начала работы Антикоррупционного суда по закону подлежит рассмотрению у них. Ранее
адвокат Юрий Иващенко заявлял ходатайство в ВАСУ о возвращении материалов
уголовного производства для получения разъяснения приговора суда первой инстанции.
Судьи Апелляционной палаты Антикоррупционного суда отказали в этом прошении. …
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Літієве родовище від оточення Кононенка перейшло до людей, що
допомагали йому з медіахолдингом

Украинский экспорт стали в США резко обвалился
в 3 квартале из-за пошлины Трампа
23.10.2019

В 3 квартале 2019 года украинские металлургические предприятия
резко сократили поставки готовой металлопродукции в США. В сравнении
со 2 кварталом поставки упали в 2,6 раза.
Согласно данным Таможенной статистики, падение экспорта произошло по всем
товарным позициям и составило 32,1 тыс. т, тогда как кварталом ранее этот показатель
был на уровне 84,1 тыс. т. При этом в августе отгрузки украинской метпродукции в США
практически прекратились, составив символические 2,6 тыс. т. Как отмечает президент
Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, поставки
украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату,
в десятки раз по трубам. «Тот объем стали, который сейчас поставляется на американский
рынок, крайне незначителен. Он намного меньше, чем Украина могла бы поставлять в США.
Это тем более важно, поскольку сейчас мировая экономика замедляется, спрос на сталь
падает, и поэтому критически важно бороться за каждую тонну экспортных поставок», считает А.Каленков. По его словам, основной причиной такого сокращения стало действие
25%-ной пошлины на импорт стали, введенной администрацией президента США Дональда
Трампа. «Ряд стран получили индивидуальные квоты, в рамках которых они могут
беспошлинно поставлять продукцию в США. Я думаю, что Украина тоже может
претендовать на такой подход США как стратегический партнер», - говорит президент
«Укрметаллургпром». А.Каленков считает, что Украина может инициировать
возобновление переговоров с представителями администрации США о послаблении
действия квоты для украинских металлургов. «Укрметаллургпром» уже обратился в
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой начать
диалог по этому поводу с Офисом торгового представителя США.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

07.11.2019

Михайло Жернов став новим власником ТОВ «Петро-Консалтінг», що
володіє спецдозволом на розробку Шевченківського родовища літію в
Донецькій області. З кінця вересня директором фірми є Ігор Лук’янов.
Відповідна інформація була внесена до Єдиного держреєстру в кінці серпня.
Михайло Жернов прописаний в окупованому Донецьку, він керуючий партнер
інвестиційної компанії «Millstone&Co.» (Польща), яка працює на ринку M&A (злиття і
поглинаня). Зараз бенефіціаром компанії вказаний поляк Роберт Квятковський. Але
минулого року, коли польська компанія стала власником «Телерадіокомпанія «Погода ТБ»,
її бенефіціаром було вказано саме Жернова. ТРК «Погода ТБ» мала ліцензії на мовлення
телеканалу «Business», який ЗМІ пов’язували з екс-першим віце-прем’єр-міністром Сергієм
Арбузовим. В липні 2018 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не
продовжила телеканалу дію ліцензії на цифрове мовлення. Пізніше «Телерадіокомпанія
«Погода ТБ» змінило назву на «ТВІ.Т2». Також нові власники телеканалу «Business» через
ТОВ «Тві.сат» стали власниками ліцензії на супутникове мовлення телеканалу «TVi».
«Українська правда» з посиланням на джерела стверджувала, що інвестором рестарту «TVi»
в 2018 році був бізнесмен Віталій Кропачов, який мав спільний інтерес в сфері енергетики з
екс-народним депутатом Ігорем Кононенком. Тоді телеканал очолив Дмитро Носиков,
якого біглий екс-нардеп Олександр Онищенко називав медіаменеджером Кононенка. Поляк
Роберт Квятковський після купівлі телеканалів в Україні зізнався, що це перший досвід
«Millstone&Co.» щодо інвестицій в телебачення. Після президентських виборів телеканал
«TVi» припинив мовлення через нібито проблеми з ліцензією. Нагадаємо, «ПетроКонсалтінг» стало власником спецдозволу на видобуток літію на Шевченківському
родовищі без конкурсу в лютому 2018 році. Тоді засновниками фірми були Олег Большаков
зі Львова та Микола Єсипенко з Києва, керівником – Ігор Коломієць. Програмі «Наші гроші з
Денисом Бігусом» в «Петро-Консалтінг» повідомили, що директором фірми працює Тарас
Ігнащенко – син Володимира Ігнащенка, радника міністра енергетики та вугільної
промисловості Ігоря Насалика.Ігнащенко-старший є сусідом першого замголови
парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – бізнес-партнера Петра Порошенка. У 2016
році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту
«Жуляни». В травні 2018 року генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу
42018000000000927 за підозрою в незаконній видачі спецдозволу «Петро-Консалтінг», але
судовий реєстр не містить жодної інформації про рух цього розслідування. Також
прокуратура програла адміністративний спір за спецдозвіл в судах (перша і апеляційна
істанції), нині скарга прокуратури знаходиться на розгляді касації.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ
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Украинские предприятия в январе-сентябре 2019 года сократили
потребление металлопроката на 5,3% по сравнению с тем же периодом
годом ранее - до 3 млн 501,8 тыс. тонн.
Как сообщает ОП "Укрметаллургпром", за этот период импортировано 1 млн 75,8
тыс. тонн, что составило 30,7% внутреннего рынка металлопроката. "За январь-сентябрь
2019 г. внутренним потребителям поставлено 3501,8 тыс. тонн металлопроката, из
которых 1075,8 тыс. тонн, или 30,7%, приходится на импорт. За аналогичный период 2018
г. внутренний рынок потребил 3694,2 тыс. тонн, из них 1078,2 тыс. тонн, или 29,2%,
импортировано. Таким образом, за 9 мес. т.г. снижение потребления металлопроката на
внутреннем рынке относительно 9 мес. 2018 г. составило 5,2%, доля же импортной
составляющей несколько возросла (+1,5%)", - констатирует пресс-служба объединения.
Кроме того, сообщается, что структура импорта за 9 месяцев 2019 года характеризуется
заметным доминированием плоского проката над сортовым (55,94% и 40,81%
соответственно), тогда как в обозначенном периоде прошлого года доминирование
плоского проката над сортовым было менее существенным (соответственно, 49,38% и
47,50%). По данным "Укрметаллургпрома", за девять месяцев 2019 года украинскими
метпредприятиями произведено 14,09 млн тонн металлопроката (102% относительно
аналогичного периода 2018 года), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр",
экспортировано около 11,67 млн тонн, или 82,8%. В январе-сентябре-2018 доля экспорта
составила 81,1% (11,22 млн тонн при общем производстве металлопроката 13,83 млн
тонн). На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 9 месяцев 2019 года пришлось
45,95%, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года (43,78%). Удельный
вес плоского проката в экспортных поставках за 9 месяцев немного ниже показателя
января-сентября годом ранее (33,77% и 34,85% соответственно), доля сортового проката в
поставках на внешние рынки за 9 месяцев 2019 года также несколько ниже в том же
сравнении (20,28% и 21,38%). Основными экспортными рынками украинской
металлопродукции за январь-сентябрь-2019, по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются
страны Европейского союза (34,1%), Африки (17,3%) и Ближнего Востока (11,9%). Среди
металлургических импортеров по данным за указанный период первое место занимает СНГ
(48,3%), на втором ЕС-28 (19,6%), на третьем — страны Азии (18,3%). Как сообщалось,
украинские предприятия в 2018 году нарастили потребление металлопроката на 6,36% по
сравнению с 2017 годом - до 5,368 млн тонн, импортировав 1,442 млн тонн, что составило
26,9% внутреннего рынка металлопроката.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ИНТЕРПАЙП начал первые поставки ж/д колес
в адрес «Казахстан темир жолы»

ЕЭК продлила расследование по импорту
оцинковки из Украины

01.11.2019
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до
28
декабря
антидемпинговое расследование по импорту оцинкованного проката
(ОЦП) из Украины и Китая.
В начале октября ЕЭК по результатам предварительного расследования предложила
ввести антидемпинговую пошлину на ОЦП из Украины в размере 23,9%, а из Китая – в
размере 17%. Срок действия меры – 5 лет. Как и предполагал GMK Center, эти действия ЕЭК
стали реакцией на решение Украины в июне 2019 года ввести антидемпинговую пошлину
на оцинковку из России в размере 47,57% сроком на 5 лет. Пошлина в размере 22,78%
также распространялась и на Китай. Напомним, что антидемпинговое расследование
началось осенью 2018 г. по инициативе ММК им. Ильича. Комбинат занимает примерно
35% внутреннего рынка оцинковки. Россия начала антидемпинговое расследование еще
раньше – 29 июня 2018 г. Согласно докладу ЕЭК, с января 2015 года до конца 2017-го рост
потребления оцинкованного проката в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
составил 8%, импорт из Украины при этом вырос на 17,4%. Это привело к сокращению
доли продукции, произведенной на рынках ЕАЭС. Цены на оцинкованный прокат из
Украины были ниже, что привело к падению рентабельности производства и продаж этого
товара в странах ЕАЭС. «Мы предполагали, что поставки ОЦП из Китая и Украины носят
демпинговый характер и наносят ущерб российскому рынку. Теперь это предположение
нашло подтверждение», – прокомментировал предложение ЕЭК представитель
«Северстали», которая инициировала российское расследование. Последствия от введения
российских контрмер могут отразиться на украинских производителях. По данным GMK
Center, если «Юнистил» в 2018 году поставил в Россию всего 3,6 тыс. т (7% от всего объема)
ОЦП, то объемы экспорта оцинковки ММК им. Ильича составили 83 тыс. т. В 2017 году
украинские производители экспортировали в Россию 126,1 тыс. т оцинковки на сумму
более $74 млн. Это примерно треть украинского рынка оцинковки. «Украинские
поставщики начнут продавать оцинковку на внутренний рынок, так как с него вытеснили
российских поставщиков при помощи пошлин. А быстро нарастить поставки на эти
несколько десятков тысяч тонн в другие страны будет сложно», – прогнозирует Андрей
Глущенко, аналитик GMK Center. …
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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Рынок металлопроката Украины за 9 мес. сократился на 5,2%,
почти треть приходится на импорт

Компания ИНТЕРПАЙП впервые заключила прямой контракт на
поставку ж/д колес в адрес «Казахстан темир жолы» (КТЖ), крупнейшего
оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана.
В рамках подписанного соглашения ИНТЕРПАЙП поставит КТЖ в 2019 году 6 000
ж/д колес, в 2020-м - 20 000 колес. Ранее ИНТЕРПАЙП никогда не сотрудничал с «Казахстан
темир жолы», поставляя продукцию только вагоноремонтным депо Казахстана. Денис
Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП: «Приостановка Евразийской
экономической комиссией антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д
колес из Украины позволила ИНТЕРПАЙПу заключить долгосрочный контракт с
крупнейшим потребителем казахского рынка. Мы всегда стремились полноценно
присутствовать на рынке Казахстана. Для нас этот контракт с государственной
корпорацией – дело престижа. Однако перспектива этого сотрудничества будет во многом
зависеть от итогов нового расследования ЕЭК в отношении импорта ж/д колес из
Украины». ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных
труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть
торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной
Америки и Европы. В 2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 857 тыс. т готовой продукции, в
том числе – 189 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под
брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году Компания
перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙПа
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Как китайский ширпотреб "ставит"
Украину на колеса

ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
01.11.2019

Производитель литых колес из КНР пытается сертифицировать в
Украине потенциально опасную для ж/д движения продукцию, но это
отбросит украинскую транспортную отрасль на полвека назад.
Последствия торговой войны США с Китаем, инициированной в прошлом году
президентом США Дональдом Трампом, не проходят мимо Украины. Китайская
металлопродукция, оказавшись под санкциями, начала агрессивно искать новые рынки
сбыта. Украинское, ничем не защищенное пространство оказалось идеальным полем для
захода игроков из КНР. Первым на себе почувствовали удар производители оцинкованного
проката. Китайцы отправляли в Украину огромные партии товара не только по
демпинговым ценам, но и очень низкого качества, фактически обманывая потребителей. А
уже летом 2019 г. началась активная экспансия китайских литых железнодорожных колес.
В отличие от проката, эксплуатация литых ж/д колес на украинских железнодорожных
путях может привести к техногенной катастрофе.
Ненадежные литые колеса. Колеса, произведенные литым способом, запрещено
использовать на железных дорогах общего пользования в США, Канаде Австралии и других
развитых странах. Их используют только на отдельных закрытых маршрутах, например,
под внутризаводской транспорт, или в маршрутах от карьера к заводу, от карьера к
морскому порту и так далее. В целях безопасности, странах ЕС колеса, произведенные
литым способом, вообще запрещены к применению. Весной 2019 г. в исследовательских
центрах РФ отказалась сертифицировать китайские колеса. Специалисты российского
ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" установили, что литые колеса из КНР имеют целый
ряд недостатков. В СМИ неоднократно писали об авариях, связанных, в частности, с
использованием литых колес. Так, в декабре 2011г. разрушение поверхности литого колеса,
произведенного в США, стало причиной схода с путей 19 вагонов с углём. Двумя годами
позднее трагедия повторилась в более крупном масштабе. В апреле 2013 года лопнувшее
колесо американского производства стало причиной схода с рельсов цистерн с нефтью, в
результате чего в Канаде случилась экологическая катастрофа. Важно, что американские
ж/д колёса лопались при нормальных для украинской зимы температурах: в 2013 году
колёса не выдержали, когда термометры показывали всего минус 11:С.
Зайти любой ценоз. Потерпев неудачу в Европе и России, китайские поставщики
решили зайти в Украину. Но на пути китайских колес в Украине есть препятствие:
сдерживающим фактором выступает отсутствие ГОСТа на выпуск этой продукции. Именно
на этом китайские поставщики решили акцентировать свой лоббизм. Еще в прошлом году
они обратились в "Укрзализныцю" с просьбой сертифицировать их колеса. Чтобы получить
этот документ, необходимо провести проверку на соответствие колес всем требованиям по
безопасности и надежности. А также – получить согласие всех контролирующих органов. В
этом и заключается основная проблема, поскольку литые колеса китайского производства
не соответствуют механическим и металлографическим требованиям стандартов Украины
по содержанию вредных газов в стали (например, водорода). Соответственно, они не могут
получить положительные результаты испытаний и одобрение на сертификацию. Китайцы
проявляют настойчивость, фактически спонсируя разработку в Украине норм, стандартов и
Технических условий на литые колеса "под себя", с очень низкими качественными
показателями, - такими, которые могут фактически обеспечить. Китайские производители
пытаются любыми средствами зайти на украинский рынок и пренебрегают качественными
показателями и безопасностью ж/д движения. ...
Читать полностью >>>
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АМКР открыл третий склад металлопродукции
в Киевской области
24.10.2019

АМКР открыл одиннадцатый склад металлопродукции в стране и
третий по счету в Киевском регионе, сообщила пресс-служба компании.
Ранее в этом году были открыты площадки продаж в Одессе и Днепре.
Новый склад дистрибуции в Киеве (на Луговой, 9) удобно расположен для поставок
в Оболонский и Подольский районы, а также в центральную часть столицы. Планируемый
оборот составит 5000–6000 т./мес. При необходимости он может быть оперативно
увеличен до 8000 т. Общая емкость площадки превышает 10 тыс. т. металлопродукции. Ее
доставку на склад можно вести железнодорожным транспортом – есть подъездные пути.
Склад также оснащен двумя кранами грузоподъемностью 10 и 20 тонн. "Третья площадка в
Киевском регионе снизит нагрузку на наши склады в Вишневом и на Дарнице, позволит
ускорить отгрузку и доставку продукции клиентам в столице. Прежде всего – для объектов
на правом берегу Киева. Сегодня многим компаниям приходится учитывать большие
транспортные потоки в столице, и мы также стараемся избавить наших покупателей от
временных издержек и неудобств, вызванных большим трафиком в городе", - отметил
Евгений Чумаченко, руководитель продаж в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог». По
словам заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту «АрселорМиттал Кривой Рог»
Анастасии Татарульевой, на Киевский регион приходится 20% от общего объема
потребления продукции АМКР на внутреннем рынке.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Как в “Такт Металл” изменилось производство
калиброванного проката
25.10.0219

В 2019 году сервисный металлоцентр ООО “Такт” (Днепр)
провел очередной этап модернизации производства калиброванного
проката, который используется в машиностроении.
“На протяжении 5 последних лет наше предприятие производит калиброванные
прутки из конструкционных углеродистых и легированных марок стали”, – говорится в
сообщении компании. В “Такт” отмечают, что этот год особенный, так как компания
провела глубокую модернизацию оборудования и запустила новую производственную
линию. “Она уже сегодня производит калиброванный прокат с квалитетом точности h9,
группой качества поверхности Б, фасками, мерной длины – это европейский продукт в
Украине”, – говорится в сообщении. В компании отмечают, что эта продукция поставляется
не только украинским, но и европейским потребителям. Квалитет – это совокупность
допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.
Простыми словами – это показатель качества обработки поверхности. Согласно ГОСТ, он
имеет значения от 5 до 11. Чем меньше цифра, тем выше качество поверхности. ООО
«ТАКТ» лидер металлопроката в Украине с собственными производственными
мощностями. Компания была основана в 1995 году, и с тех пор стала одним из самых
надежных предприятий по производству и продаже металлопроката из инструментальных
и конструкционных марок стали для любых промышленных нужд.За время своей работы
компания открыла представительства в крупнейших городах Украины, таких как Днепр,
Харьков, Киев и Мелитополь, благодаря чему мы имеем возможность поставлять
металлопрокат в любую точку страны в кратчайшие сроки.
Читать полностью >>>
По материалам readmetal.com
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В Украине произошел ряд остановок на
производстве карбамида
27.10.2019

В Украине по техническим остановились агрегаты карбамида на
Одесском припортовом заводе и черкасском предприятии "Азот", о чем
сообщили Инфоиндустрии источники на предприятиях.
Остановка на ОПЗ произошла по причине неисправности компрессора. Ремонт может
занять около 5 дней. ПАО «Азот», г. Черкассы, с воскресенья 20 октября также остановил
агрегат карбамида М-2. Выпуск карбамида в цехе М-2 составляет примерно 1,06 тыс. тонн в
сутки. Поломку оперативно устраняют. Начало пусковых работ, было запланировано
субботу 26 октября. «Азоте» работает цех аммиачной селитры, как и производство КАС. По
оценкам аналитиков ИА Инфоиндустрия, остановки не повлияют на обеспечение
отечественных сельхозпроизводителей карбамидом. В настоящий момент на данное
удобрение спрос умеренный, а предложение на рынке велико. Цена на карбамид в Украине
остается стабильной в опте и в рознице. Однако оба предприятия имеют экспортные
программы по карбамиду. Напомним, на предыдущем тендере закупки карбамида для
Индии некоторые партии китайского и ближневосточного карбамида не успели быть
доставлены в срок, и импортерам пришлось договариваться с покупателем на разных
условиях, в зависимости от причины. В октябрьском тендере карбамид из Украины
составил заметную долю. Выполнение экспортных обязательств, по мнению аналитиков
Инфоиндустрии, важно для украинских производителей еще и потому, что на внешнем
рынке карбамид находится в профиците, а цена карбамида снижается. С 28 октября 2019
года цены на аммиачную селитру в Украине вырастут. Об этом и о перспективах окончания
сезона читайте в еженедельных бюллетенях ИА Инфоиндустрия. Агенство готовит
расширенный обзор итогов сезона осень 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам infoindustria.com.ua
В Киеве рассказали, что будет с Одесским
припортовым заводом
04.11.2019

В Фонде госимущества не оставляют надежд продать Одесский
припортовый завод. Кроме того, ФГИ намерен избавиться от ненужных, по
его мнению, предприятий, принадлежащих министерствам и ведомствам.
По словам руководителя ФГИ, компания "Pericles Global Advisory LLC" , которую
летом выбрали советником по подготовке к приватизации ОПЗ, работает на заводе и
собирает информацию о долгах и состоянии предприятия. Мы сейчас активно занимаемся
сбором этой информации и будем на протяжении месяца-двух иметь утвержденную по всей
вертикали стратегию о том, как мы выводим проблемные предприятия на приватизацию, –
рассказал рассказал глава Фонда Дмитрий Сенниченко. Напомним, в 2016 году ФГИ два
раза выставлял Одесский припортовый завод на продажу, но покупателей на предприятие
не нашлось. Основной проблемой, связанной с приватизацией ОПЗ, являются долги завода
перед "Group DF" Дмитрия Фирташа в 250 млн долл США. Кроме того, Дмитрий Сенниченко
сообщил, что к декабрю ожидает получить разрешение Кабмина на приватизацию около
500 предприятий. Мы детализируем, что мы делаем за неделю, разрабатываем статус
приватизации малых предприятий, выцарапываем вместе с Министерством экономики
непрофильные предприятия из других министерств. Зачем министерствам и ведомствам
содержать свои коневодства, свиноводства, яхт-клубы и т. д., – уточнил глава ФГИ. Часть
этих предприятий, по словам Сенниченко, приватизируют, часть – ликвидируют. Отметим,
что государственный яхт-клуб в Украине только один. Это госпредприятие "Черноморский
яхт-клуб", расположенное в одесской "Отраде" и подведомственное Министерству
инфраструктуры. Напомним, ФГИ выставил одесский яхт-клуб на продажу еще в 2017 г. …
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупный украинский кабельный завод "Одескабель" получил
чистую прибыль в размере 18,51 млн грн
28.10.2019

Крупный украинский кабельный завод ПАО "Одескабель" в январесентябре 2019 года получил чистую прибыль в размере 18,51 млн грн, что
на 24,5% больше, чем за тот же период 2018 года.
Согласно промежуточной отчетности предприятия в системе раскрытия
информации НКЦБФР, его чистый доход увеличился на 5,3%, до 1 млрд 318,5 млн грн. Завод
за девять месяцев получил валовую прибыль в размере 196,06 млн грн против 175,25 млн
грн годом ранее, а операционная прибыль составила 44,9 млн грн против 71,3 млн грн. В
структуре реализованной продукции наибольшую долю (33,2%) составили кабели для
структурированных кабельных систем, доля силовых проводов и кабелей составила 23,7%,
волоконно-оптических кабелей – 15,7%. "Одесскабель" - один из ведущих производителей
оптоволоконного кабеля. Выпускает кабельную продукцию для LAN-сетей, телефонии и пр.
Согласно годовому отчету предприятия в НКЦБФР, "Одескабель" в 2018 г. увеличил чистый
доход на 11% – до 1 млрд 763 млн грн, но сократил чистую прибыль в 4,7 раз - до 13,85 млн
грн. Основными потребителями продукции компании являются, в частности, "Укртелеком",
сеть "Эпицентр", "Хуавей Украина", АО "Новая линия", меткомбинат "Запорожсталь",
Херсонский электромеханический завод. Доля экспорта в 2018 г. составила 31%, продукция
поставлялась в Россию, Испанию, Польшу, Румынию, Германию, Норвегию, Израиль. К
началу текущего года на предприятии работало 953 человека.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Мотор Сич" получила 533 миллиона
чистого убытка
30.10.2019

Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»
на рівні uaBB+
21.10.2019

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною
шкалою на рівні uaBB+ акціонерного товариства «ХАРТРОН».
Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу
даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2019 року. За період з
30.06.2018 року по 30.06.2019 року активи АТ «ХАРТРОН» знизились на 17,45% до 495,22
млн. грн., а вартість основних засобів Компанії зменшилась на 17,00%. Таке зменшення
вартості активів пов’язане зі зміною переліку підприємств, які входять до консолідованої
звітності АТ «ХАРТРОН», у 2019 році порівняно з 2018 роком. Власний капітал Компанії в
аналізованому періоді виріс на 8,64%, при цьому її зобов'язання скоротилися на 41,43%. В
результаті співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями виросло на 78,64 п.п. і
станом на 30.06.2019 р. склало 170,62%, що свідчить про дуже високу забезпеченість
капіталом АТ «ХАРТРОН». Заборгованість дебіторів перед АТ «ХАРТРОН» за період з
30.06.2018 року по 30.06.2019 р. скоротилась на 28,19% і склала 57 млн. грн. Кредиторська
заборгованість Компанії в аналізованому періоді знизилась на 49,15% до 82,21 млн. грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com
В Запорожье произвели ходовую часть для самого большого
козлового крана в Северной Европе
22.10.2019

ПрАО "Запорожкран" была изготовлена ходовая часть для крана
"Голиаф", который стал крупнейшим козловым краном, эксплуатируемым в
странах Северной Европы. Об этом сообщает ЦТС.
Грузоподъемность крана составляет 1200 т. Установлен он был на верфи Meyer
Turku в Финляндии. Использование нового козлового крана вместе со старым краном
утроит общую вместимость верфи Meyer Turku и позволит строить и поднимать более
крупные блоки с большей оснасткой. Meyer Turku Oy является одним из ведущих в мире
производителей в сфере судостроения и специализируется на строительстве сложных,
инновационных и экологически чистых круизных лайнеров, автомобильно-пассажирских
паромов и специальных судов. Отметим, что гигантский кран был поставлен на финскую
верфь в мае 2018 года. Ранее сообщалось, что "Запорожкран" отгрузил 79 портовых кранов
для пятого по величине порта США - Вирджиния. Новые краны позволят порту Вирджинии
дополнительно перерабатывать до 1 млн контейнеров в год. "Запорожкран" является
крупнейшим в Восточной Европе заводом, где производят промышленные краны разного
типа. В 2005-м собственником завода стал мировой лидер в области краностроения финская корпорация Konecranes. 95% продукции завода идет на экспорт.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Трансформатори нового покоління замовив білоруський
промисловий гігант у Corum Group
29.10.2019

Новий контакт уклав Corum Group з одним із найбільших у світі
виробників калійних мінеральних добрив «Білоруськалій». Про це
повідомляє прес-служба компанії System Capital Management.
Підприємство замовило у українських машинобудівників 16 інноваційних
трансформаторних підстанцій типу КТПВ. «Ця техніка - потужніша і в той же час більш
економічна. Раніше ми випускали трансформаторні підстанції з напругою 6кВ. Нові КТПВДВ-630 можуть працювати з напругою 10кВ, - каже Михайло Потапов, в.о. гендиректора
Corum Group. - Обладнання допоможе скоротити втрати електроенергії, збільшити
пропускну спроможність ліній електропередачі, знизити витрати на прокладання кабелів у
підземних виробках. Це все забезпечить стабільну роботу обладнання, яке живлять
трансформаторні підстанції». Трансформатори нового покоління відправлять в Білорусію
навесні 2020 року. Їх встановлять на Петриківському гірничо-збагачувальному комплексі.
Обладнання Corum Group білоруські колеги замовляють з 2001 р. За цей час українські
машинобудівники поставили в Білорусь понад 380 трансформаторних підстанцій типу
КТПВ. Нагадаємо, машинобудівна компанія Corum Group (ДТЕК) 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 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
В Минэкономики тормозят приватизацию
"Электротяжмаша"

Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Читайте также: Мотор Сич выкупит 15 тыс. объектов
не вошедшего в уставный капитал имущества >>>

Артем Ильюк может возглавить
«Зорю»-«Машпроект»
30.10.2019

Своей главной задачей в случае назначения на должность
генерального директора ГП «Зоря»-«Машпроект» николаевский политик
Артем Ильюк видит защиту предприятия от приватизации и разграбления.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Ильюк может возглавить «Зорю»«Машпроект». Сообщалось, что 25 октября он подал документы на конкурс на должность
руководителя госпредприятия. По словам Артема Ильюка, он намерен воспользоваться
возможностью и обезопасить «Зорю» от приватизации, а также вывести предприятие на
новый уровень развития. «Сейчас задача одна - защитить людей. Раньше мне удавалось
вместе с заводчанами отбить не одну атаку на «Зорю»-«Машпроект», но еще никогда
предприятие не было так близко к уничтожению, как сейчас. И я вижу своей задачей не
допустить краха «Зори». Меня не интересует кресло директора как должность. Но как
рычаг и возможность отстаивать права турбинистов и развивать «Зорю» - я должен этим
воспользоваться. В такой тяжелый период я готов взять удар на себя и обеспечить первые
шаги для нового этапа развития нашего предприятия». Артем Ильюк также добавил, что он
сохраняет амбиции в будущем стать мэром Николаева, как этого хотят многие жители
города. В плановых местных выборах он будет участвовать, но на данном этапе видит своей
задачей защиту работников «Зори». «Не буду скрывать, что десятки тысяч людей, которые
не раз отдавали свои голоса как элемент доверия мне и моей команде, видят меня в другой
должности. И это очень ответственный шаг, который мы сделаем через год. На местных
выборах, где я планирую баллотироваться в мэры города. Но пока есть год до выборов, я
хочу его использовать для развития нашего города и защиты горожан. А «Зоря» - это
десятки тысяч семей и поколений николаевцев». Ранее в Верховной Раде приняли закон,
который позволяет приватизировать ГП «Зорю»-«Машпроект». В октябре на предприятии
начались первые сокращения работников. …
Читать полностью >>>
По материалам niknews.mk.ua
Тигипко продает акции Кременчугского сталелитейного завода
совладельцу телеканала Коломойского
31.10.2019
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Минэкономики искусственно затягивает процесс передачи завода
"Электротяжмаш" (Харьков) на приватизацию в ФГИ. Об этом сообщает
служба новостей портала ukranews.com
Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам передачи единого
имущественного комплекса предприятия, созданной в соответствии с приказом ФГИ
№1026 от 15.10.2019 г., представитель Минэкономики, которое является уполномоченным
органом управления ГП "Завод "Электротяжмаш", не явился на заседание комиссии 28
октября 2019 г. Как отметил председатель комиссии Вячеслав Принделас, "утвержденные
министерством документы, необходимые для составления и подписания акта приемкипередачи предприятия, Фонду госимущества не предоставлены, о причинах неявки
представителя Минэкономики Фонд не проинформирован, что делает невозможным
осуществление комиссией своих функций". Напомним, 9 октября Министр экономики
Тимофей Милованов сообщил в социальной сети Facebook о передаче в Фонд госимущества
на приватизацию завода "Электротяжмаш" и "Объединенной горно-химической компании".
"Они года и даже больше были в списке на приватизацию", - подчеркнул тогда глава
ведомства. В свою очередь, 18 октября руководство "Электротяжмаша" оперативно
передало в Минэкономики необходимые документы. "Мы выполнили свои обязательства.
Ждем следующие шаги по дальнейшей приватизации "Электротяжмаша", - заявил
директор завода Дмитрий Костюк. На сегодня, однако, "процесс, руководствуясь какими-то
собственными соображениями, подтормаживают (саботируют) первый заместитель
министра экономики Павел Кухта и советник министра Герман Галущенко". …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" МСФО по итогам 9 мес. т.г. составил
532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания
завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн.
Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход предприятия по
итогам девяти месяцев 2019 г. сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. – до 6,39 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. "В
настоящее время предприятие работает в очень сложных условиях, обусловленных как
внутренними, так и внешними причинами", – отмечается в отчете. Согласно ему, компании
требуются значительные финансовые инвестиции в научно-технические разработки,
внедрение в производство основной продукции новейших достижений науки и техники,
которые позволят повысить ее качество, сократить энергозатраты и трудоемкость, и как
следствие, уменьшить себестоимость. "В данной ситуации предприятие нуждается в
эффективной поддержке со стороны государства, которое должно способствовать
развитию авиастроения – важнейшей наукоемкой отрасли промышленности, способной
укрепить экономику страны и повысить ее обороноспособность", – указано в документе. С
учетом данных первого полугодия, в третьем квартале этого года чистый убыток "Мотор
Сич" сократился в 3,4 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года – до 106,98
млн грн, тогда как выручка выросла на 23,6% – до 2,29 млрд грн. Во втором квартале этого
года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17
млн грн во втором квартале прошлого года, а выручка сократилась на 37,7% – до 1,97 млрд
грн. Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана
совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию
соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и
контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который
вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного
ведомства, которому он также передан для изучения. По данным СМИ, в настоящее время
около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ
решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon
и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002%
акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по
финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank. Об
обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время
визита в Киеве в конце августа этого года заявлял советник президента США по вопросам
безопасности Джон Болтон. ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых
производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных
газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. По итогам
2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1,86 млрд грн, выручка
уменьшилась на 18,5% – до 12,24 млрд грн.

ООО "ФК "Финевровектор" и ООО "Альфа Крос" заявили о намерении
приобрести соответственно 24,5667% и 24,9% уставного капитала АО
"Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ).
Согласно размещенной в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку информации, обе компании либо их аффилированные лица прямо или
опосредованно в настоящее время не владеют акциями АО "КСЗ". По данным НКЦБФР, на
второй квартал 2019 года "Сертако Лимитед" владеет 29,0254% акций АО "КСЗ", "Девисал
Лимитед" – 17,1879%, "Дефано Инвестментс ЛТД" – 48,4421% (все – Кипр). По данным
Единого госреестра юрилиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ФК "Финевровектор" с
уставным капиталом 5,1 млн грн зарегистрировано в октябре 2017 года. Конечными
бенефициарами 99,98% через ООО "Финевровектор" являются Людмила Осыкина и Лариса
Рыбенкова, еще 0,02% принадлежит Татьяне Лысак. ООО "Альфа Крос" с уставным
капиталом 6 млн грн зарегистрировано в 2015 году, конечными бенефициарами (через
ООО "Торгал") являются Виктория Дедищева (80%) и Андрей Самченко. По данным реестра,
"Альфа Крос" владеет 5,3% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". По
данным СМИ, этот пакет ранее принадлежал бывшему гендиректору группы "1+1 media"
Александру Ткаченко, ныне – народному депутату от "Слуги народа". АО "Кременчугский
сталелитейный завод" – ведущее предприятие литейного производства Украины по
изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.
Согласно финотчету завода, в 2018 году предприятие получило 218,79 млн грн чистой
прибыли против 9,61 млн грн убытка годом ранее, чистый доход вырос на 79%, до 1 млрд
272 млн грн. На заводе работает около 2,5 тыс. человек, основной рынок сбыта в настоящее
время – Украина. Уставный капитал АО "КСЗ" – 132,12 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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"Турбоатом" відвідала делегація Європейського
інвестиційного банку

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

01.11.2019

Наприкінці жовтня АТ "Турбоатом" відвідала делегація у складі
представників Європейського інвестиційного банку, АТ "Укргідроенерго",
ДП "Завод "Електроважмаш", ТОВ "Дніпро-СГЕМ"та АТ "Укргідропроект".
Європейську фінансову установу представляв керівник проектів у енергетичному
секторі Європейського інвестиційного банку Олів’є Трікка. Також серед присутніх були
заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій ПрАТ "Укргідроенерго"
Володимир Руденко, заступник директора зі стратегії та маркетингу ДП "Завод
"Електроважмаш" Олександр Гордій, представники монтажних та проектних організацій.
Під час планової зустрічі гості відвідали модельні випробування гідротурбіни ПЛ20-В-800
Кременчуцької ГЕС у гідротурбінній лабораторії "Турбоатома", основні виробничі цехи та
провели робочу нараду з питань виконання зобов’язань за діючими контрактами. Модельні
випробування гідротурбіни проводились за енергетичними, кавітаційними, розгінними,
пульсаційними характеристиками проточної частини, а також силовими характеристиками
на лопатках напрямного апарату. Відзначимо, представники одразу двох іноземних компаній
– «Holtec International» (США) і «Mitsubishi Electric Corporation» (Японія), відвідали харківський
«Турбоатом». Як пояснив генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін, зустріч
відбулася з ініціативи компанії «Holtec International. Гості ознайомилися з роботою кількох
провідних цехів підприємства. За словами віце-президента з ядерних технологій «Holtec
International»Томаса Марсилля, компанія має намір реалізувати дві програми тривалого
співробітництва з Україною: будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, а
також програму розвитку модульних ядерних АЕС потужністю 160 МВт. На думку гостей, на
«Турбоатомі» є унікальні можливості виробництва парових турбін, і партнерські відносини
з підприємством будуть розвиватися.
Читати повністю >>>
За матеріалами Турбоатома

Нынешний информационный мир в очередной раз демонстрирует,
что такое понятие, как военная тайна имеет весьма относительное
наполнение. Об этом пишет военный експерт Михаил Жирохов.
Характерный пример - история с возможной закупкой нашими Воздушными силами
легкого штурмовика А-29 "Супер Тукано" бразильской фирмы "Эмбайэр". В начале августа
сего года с подачи одного из испанских информационных агентств появилась информация
о посещении Бразилии нашей военной делегацией во главе с командующим Воздушными
силами Украины генерал-полковником Сергеем Дроздовым. При этом журналисты
акцентировали внимание на том, что основной интерес наши военные проявляли к
штурмовику "Супер Тукано". На тот момент военное ведомство отмолчалось, ведь на всех
уровнях звучало и звучит как мантра только одно - "если покупать самолеты на Западе, то
только машины уровня американского F-16 или шведского "Грипена". Появилось
несколько статей местных экспертов разного уровня - и, казалось бы, вопрос был исчерпан.
Однако реальность оказалась совсем другой. В середине октября появилась информация о
том, что в Португалии наши летчики провели ознакомительные полеты на "Супер Тукано".
И вот - буквально сегодня у себя в "Твиттере" президент Бразилии Жаир Болсонару после
встречи с главой украинского государства, написал о том, что Украина заинтересована в
покупке самолетов "Супер Тукано" и что гораздо более интересно - военно-транспортной
машины Embraer КС-390! Смысл таких покупок на сегодня совершенно неясен. …
Читать полностью >>>
© Михаил Жирохов, военный эксперт
По материалам dsnews.ua

Бывшего замгендиректора оборонного завода "Маяк"
задержали за махинации

Оборонний завод заплатив юрфірмам уп’ятеро більше
від суми, яку вони мали стягнути

Зачем Зеленскому закупать противопартизанские
штурмовики "Супер Тукано" из Бразилии
24.10.0219

05.11.2019

Сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя генерального
директора завода "Маяк" (входит в государственный концерн
"Укроборонпром"), при получении $200 тыс. взятки.
Отмечается, что бывший чиновник завода пытался заработать $2,5 млн на продаже
имущества госконцерна "Укроборонпром". Экс-заместитель гендиректора завода «Маяк»
обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному
решению по покупке имущественного комплекса ПАО "Завод Маяк" через Систему
электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен
был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн. Правоохранители задержали его в
отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части
суммы - $200 тыс. В рамках уголовного производства продолжаются обыски на территории
завода и помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района. Также
проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода. На 29 ноября в СЕТАМ
запланированы торги по продаже помещения арестованного транспортного цеха завода
"Маяк" на проспекте Степана Бандеры, 20а в Киеве. Недвижимость общей площадью
19585,1 кв. м выставлена на продажу за 62 млн гривен. СЕТАМ рекламирует актив как
"привлекательную для девелоперов площадку для сооружения коммерческих проектов".
Напомним, в феврале прокуратура Киева сообщила о подозрении главе правления гендиректору столичного завода "Маяк" по ч.1 ст.175 Уголовного кодекса. Его обвиняют в
безосновательной невыплате зарплаты. По версии следствия, с декабря 2017 г. по сентябрь
2018 года руководитель завода не выплачивал зарплату 380 сотрудникам предприятия.
Задолженность составила 11,2 млн грн. При этом глава предприятия осуществлял другие
платежи, пускал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь
другим компаниям. Директором завода "Маяк" является Владимир Гаврилов.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
Суд арештував все майно "Запоріжтрансформатора"
в межах справи про банкрутство

24.10.2019

ДП «Завод 410 ЦА» держконцерну «Укроборонпром» заплатив двом
юридичним компаніям майже у п’ять разів більше, ніж була загальна сума
позовних вимог, для захисту яких були найняті ці юристи.
При проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Завод 410 ЦА» за
період з 01.03.2016 по 01.04.2019 виявлено порушення норм законодавства при здійсненні
фінансово-господарської діяльності на загальну суму 1,72 млн грн, у тому числі, що
призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,71 млн грн. «Зокрема, за
результатом прийняття неефективних управлінських рішень, ДП «Завод 410 ЦА» в період,
що підлягав ревізії, сплачено адвокатському об’єднанню «Юридична фірма «Ілляшев та
Партнери» та ТОВ «Перша українська юридична компанія» за надані юридичні послуги 760
тис. грн, що в 4,75 разів перевищує суму позову, тобто різниця між сумою позову та
фактично сплаченими коштами за надання юридичних послуг складає 600 тис. грн», –
сказано в ухвалі. Такі дані наведено у рамках кримінального провадження №
42017081020000040 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 і
5 ст. 191, ч. 2 і 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, яке розслідує Державне бюро розслідувань.
Зауважимо, що у системі Prozorro відсутні дані про закупівлі ДП «Завод 410 ЦА».
Засновниками адвокатського об’єднанню «ЮФ «Ілляшев та Партнери» є Михайло Ілляшев
та Роман Марченко, депутат Київради, з яким пов’язаний скандал, через який у підсумку
була розпущена фракція «Самопомочі» у Київраді. Як встановило слідство, АО «ЮФ
«Ілляшев та Партнери» має значний досвід юридичного обслуговування ДП «Завод 410 ЦА»,
зокрема щодо представництва вказаного підприємства з питань трудового права.
Засновниками ТОВ «Перша українська юридична компанія» є Андрій Пенчарський з Києва
та Андріан Пельо з м. Белз Львівської області, який є експертом з оцінки майна. Керівником
«Першої української юридичної компанії» з травня цього року є Ольга Смирнова, матір
заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
У 2020 році МВС отримає ще 10 гвинтокрилів, у планах
відкриття представництва Airbus в Україні

06.11.2019

Госпсуд Запорізької обл. в справі про банкрутство ПрАТ
“Запоріжтрансформатор” задовольнив клопотання розпорядника майна та
наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно підприємства.
Своє клопотання розпорядник майна ПрАТ “Запоріжтрансформатор” обгрунтовував
тим, що підприємство має багато контрагентів, зокрема й банківських установ, які у зв`язку
з відкриттям провадження у справі про банкрутство “можуть мати підстави та бажання
якимось чином задовольнити свої претензії до боржника за рахунок його майна, зокрема й
шляхом звернення стягнення” (цитата). Суд вказав, що відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу з
процедур банкрутства, він має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за
своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Причому заходи щодо
забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і
призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника
банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття
провадження у справі (ч. 4 ст. 40 Кодексу). Провадження в справі про банкрутство ПрАТ
“Запоріжтрансформатор” було відкрите ухвалою суду від 17 жовтня (за ініціативою самого
ж підприємства). Згідно з матеріалами, за інформацією "Запоріжтрансформатора", розмір
його кредиторської заборгованості складає 10 млрд грн, а вартість майна, переданого в
заставу, - 1,36 млрд грн. Разом з тим, на 30.06.2019 обсяг активів боржника, які можливо
направити на задоволення вимог кредиторів, оцінювався на 3,86 млрд грн. Проти відкриття
провадження в справі про банкрутство ПрАТ “Запоріжтрансформатор” виступав
Райффайзен Банк Аваль. Нагадаємо, Господарський суд Запорізької обл. 17 жовтня відкрив
провадження в справі №908/2828/19 про банкрутство ПрАТ "Запоріжтрансформатор" (за
ініціативою самого ж підприємства). ПрАТ "Запоріжтрансформатор" звернувся в суд з
відповідною заявою, посилаючись на те, що “фінансовий стан підприємства має усі ознаки
неплатоспроможності, на даний час боржник знаходиться у стані, коли задоволення вимог
одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань
боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами”. ПрАТ “Запоріжтрансформатор”
пов`язують з Костянтином Григоришиним. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром
підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія). За даними АТ "Запоріжтрансформатор", воно постачає обладнання у 88 країн. Загальна чисельність персоналу - 2 500 осіб.
Загальна площа заводу - 700 000 кв.м. Виробнича площа - 230 000 кв.м. Згідно з
інформацією підприємства, на кінець 2018 року його заборгованість перед банками
становила 8,87 млрд грн. При цьому заявлена сума необоротних активів становила 2,36
млрд грн, а оборотних активів - 1,77 млрд грн. Як писав Finbalance, ІНГ Банк намагається в
судовому порядку стягнути із “Запоріжтрансформатора” 7,2 млн дол, а ING Bank N.V. - 28,4
млн дол. Також ІНГ Банк звернувся з позовом у Госпсуд Сумської області до ПАТ "Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання" (“Сумське НВО”, теж пов’язують з
Григоришиним) про стягнення 9,97 млн дол. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Уже в наступному році на потреби Єдиної системи авіаційної безпеки
та цивільного захисту МВС поставлять ще 10 гвинтокрилів - Н225, Н145,
Н125. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова.
«В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів’є Мішелоном обговорили
поставку гвинтокрилів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру.
Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225,
Н145, Н125», - зазначив Арсен Аваков під час зустрічі з віцепрезидентом компанії «Airbus
Helicopters» Олів’є Мішелоном в Оксфорді. Очільник МВС також зауважив, що у планах відкриття представництва Airbus в Україні. Нагадаємо, всього МВС отримає 55 гелікоптерів
для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Крім того, МВС стане
першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua
Контррозвідка СБУ попередила незаконний збут
комплектуючих до бойових літаків МіГ-29
05.11.2019

Розкрадання та реалізацію обладнання для військових літаків
блокувала на Львівщині Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ на сайті відомства.
Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що з однієї з військових частин було
викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу. Зловмисники
намагались збути продукцію представнику комерційної структури. Правоохоронці
затримали фігурантів справи під час передачі підприємцю викраденого військового майна.
При обшуках у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено велику кількість
запасних частин та комплектуючих до бойових літаків МіГ-29, а також гроші, одержані
незаконним шляхом. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення,
привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або
інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем) Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру.
Тривають слідчі дії. Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним
керівництвом військової прокуратури Західного регіону. Нагадаємо, 29 жовтня під час
митного огляду на пункті пропуску «Тиса» в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили
комплектуючі до гвинтокрила. У технологічних порожнинах авто перевізник намагався
приховано перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок та
контрольно-перевірочну апаратуру до військового гелікоптера МІ-24. Наразі виявлені
запчастини передано на експертизу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Компания "Акцент Продакшн" получила право собственности
на контрольный пакет акций "Днепровагонмаш"

Завод «Океан» получил заказ на строительство двух
сухогрузных барж для Нидерландов
20.10.2019

На ООО «Судостроительный завод «Океан» (Николаев) впервые за 8
лет построят два сухогруза. С голландской компанией Eurobulk на постройку
двух сухогрузных барж подписаны контракты.
Длина - 79 м, ширина 9,6 м, высота борта 3,5 м. Это практически полнокомплектные
суда. Закладка барж запланирована на ноябрь, до марта 2020 г. они должны быть готовы.
Передача заказов Eurobulk намечена в Роттердаме на апрель. Кроме того, на предприятии
производят серьезную модернизацию сухогруза. Работа по этим проектам уже началась.
Гендиректор «Океана» напомнил, что владельцем предприятия поставлена задача
возродить полнокомплектное судостроение. «Мы реально оцениваем запросы рынка, и
поэтому, несмотря на возможность закладывать крупнотоннажные балкеры и танкеры,
намерены пока что ограничиться дедвейтом до 15 000 тонн», — пояснил Трубач. …
Читать полностью >>>
По материалам sudohodstvo.org
Когда станут в строй украинского флота
американские "Айленды"
23.10.2019

В последние дни появилось несколько новостей, которые
относятся к стратегии дальнейшего развития нашего военно-морского
флота. Об этом пишет военный эксперт Михаил Жирохов.
Так, на днях в Одессу морем прибыли два патрульных корабля типа "Айленд",
история с передачей которых уже длится не первый год. Практически сразу появилось и
сообщение о том, что американская сторона готова передать и еще четыре корабля этого
типа для нужд ВМСУ. Хотя при этом и утверждается, что катера будут поставлены на "более
выгодных условиях", чем предыдущие два, однако позволю себе усомниться в этом. Дело в
том, что поставленные нам "Слов'янськ" и "Старобільськ" были выведены из боевого
состава Береговой охраны США только в 2017 г. и поэтому были в более или менее
приличном техническом состоянии. А вот остальные находящиеся на хранении корабли
выведены из боевого состава в основной своей массе в 2005 г. То есть даже если они
хранились в идеальных условиях - в чем я очень сомневаюсь, то воздействие морской воды
14 лет явно скажется тем или иным образом на узлах и агрегатах корабля. Меньшая цена
вопроса непосредственно в Штатах вполне может оказаться дорогостоящим ремонтом
дома. Но пока действует режим политической целесообразности говорить о финансовых
вопросах довольно непросто. Ведь в сумму $9,8 млн входят средства связи, радиолокации,
ремонт двигателей, док, подготовка экипажей и доставка катеров заказчику в Одессу. …
Читать полностью >>>
© Михаил Жирохов, военный эксперт
По материалам dsnews.ua
На АСРЗ проводят утилизацию
теплохода

22.10.2019

ООО "Акцент Продакшн" (Киев) получила право собственности на
контрольный пакет акций АО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Каменское
Днепропетровской обл.) в размере 99,9988%.
Согласно информации в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее
уведомление ДВМ получило 21 октября. "Вследствие заключения 18 октября договора
купли-продажи ценных бумаг с ООО "Камет Ойл", и с учетом акций, принадлежащих
"Акцент Продакшн" и его афилированным лицам, "Акцент Продакшн" стало владельцем
доминирующего контрольного пакета акций АО "Днепровагонмаш" в размере 16 млн 635
тыс. 600 шт. акций, что составляет 99,9988% уставного каптала", - указано в сообщении. По
информации НКЦБФР, структура собственности после приобретения "Акцент Продакшн"
права собственности на доминирующий контрольный пакет "Днепровагонмаша"
следующая: ООО "Акцентр Продакшн" – 27,7608% акций (ранее этот пакет принадлежал
ООО "Камет Ойл"), кипрские Т.A.S. Overseas Investments Limited – 46,6232%, Sertaco Limited27,4753%, Alkemi Limited – 2,1794% Все компании объединяет ФПГ ТАС, контролирующая
предприятие. Наивысшая цена акции, по которой акции ДВМ приобретались компанией
(или афилированными лицами) в течение 12 месяцев, предшествовавших приобретению
доминирующего пакета – 115 грн. ООО "Акцент Продакшн" с уставным капиталом 100 млн
грн, зарегистрировано в конце 2016 г, конечный бенефициар – Сергей Тигипко. Основной
вид деятельности – посредничество в торговле товарами широкого ассортимента. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Внаслідок діяльності керівництва Львівського локомотиворемонтного
заводу Укрзалізниці завдано 6,5 млн грн збитків
23.10.2019

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» через фірму купував
для потреб Укрзалізниці свою ж продукцію. Через ці дії керівництва заводу
Укрзалізниці завдано 6,5 млн грн збитків.
Ці факти виявили спеціалісти департаменту внутрішнього аудиту і контролю АТ
«Укрзалізниця» під час спеціальної перевірки. Про це повідомив голова правління компанії
Євген Кравцов. Зокрема, замість того, щоб виготовляти колеса зубчасті для локомотивів із
раніше закуплених заготовок, підприємство купувало ці колеса у приватної компанії. Тобто
для потреб Укрзалізниці завод купував у сторонньої фірми власну продукцію значно
дорожче від її собівартості. Собівартість виготовлення одного зубчастого колеса для заводу
становила 33 тис. грн, саме за такою ціною Укрзалізниця мала б їх отримувати. Однак
підприємство купувало їх у ТОВ «НОРДІСК» по 52,1 тис. грн за одиницю. В результаті
комерційне підприємство отримало вигоду, а Укрзалізниця – збитки на суму 6,5 млн грн.
Результати перевірки ревізійної комісії будуть направлені до правоохоронних органів.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ

24.10.2019

На Азовском судоремонтном заводе утилизируют в металлолом
отслуживший свой срок теплоход "Бункеровщик-119": сейчас начался
процесс разделки судна на секции, сохраняющие плавучесть.
"В данный момент в завершающую стадию вступает самый ответственный этап разделка корпуса на секции. По утвержденной технологии, вертикальными резами
газорезчики разделяют корпус бункеровщика от носа до кормы на части таким образом,
чтобы в середине каждой был отсек, ограниченный поперечными переборками, сохраняющий плавучесть", - отметили на заводе. Полученные секции с помощью портального крана
подаются на берег для окончательной разделки на крупногабаритный лом. Ранее
сотрудники предприятия уже провели на судне процессы дегазации и очистки танков от
остатков нефтепродуктов, разборки и демонтажа оборудования, систем и механизмов
судна. "Процедура утилизации относится к разряду самых трудоемких и трудозатратных.
Кроме того, требует максимального внимания, чтобы избежать рисков загрязнения
окружающей среды. Могу ответственно сказать, что руководителями процессов предприняты все надлежащие меры предосторожности. В итоге не менее 500 тонн металлолома,
полученных в результате переработки и дробления "Бункеровщика-119" водоизмещением
560 тонн, могут быть использованы как вторичное сырьё в промышленном производстве, в
частности, в металлургии. Процесс планируем завершить в максимально сжатые сроки,
если точнее - уже в конце ноября", - пояснил генеральный директор АСРЗ Олег Турский. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Генеральный директор Smart Maritime Group
Василий Федин покидает компанию
24.10.2019

Василий Федин принял решение покинуть пост генерального
директора ООО «Смарт Мэритайм Групп» (SMG) и продолжить карьеру за
пределами компании. Об этом сообщает пресс-служба Смарт-Холдинга
«Я благодарен SMG, коллегам и единомышленникам за тот бесценный 14-летний
профессиональный опыт, который я получил, возглавляя крупнейшее судостроительное
объединение Украины. Уверен, что у SMG, коллективов наших верфей и украинского
судостроения в целом большое будущее. Украинская экономика может возродиться только
благодаря отраслям глубокого передела. Надеюсь, что на государственном уровне уже в
ближайшее время будет сформировано это понимание. Я рад, что в Украине есть люди,
такие как акционер Смарт-Холдинга, которые верят в отечественное судо- и
кораблестроение и инвестируют в это направление большие средства», - отметил г-н
Федин. Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Пертин поблагодарил Василия
Федина за его вклад в развитие судостроительного бизнес-направления. «На посту
генерального директора SMG Василий Федин сумел сохранить и приумножить потенциал
херсонской и николаевской верфей. Наши судостроительные заводы выстояли в нелегкие
времена, когда война и потеря традиционных рынков заказов заставляли нас серьезно
задуматься, стоит ли инвестировать дальше в это направление. Тем не менее, нам удалось
вернуть доверие зарубежных заказчиков, расширить их географию. Кроме традиционных
судоремонтов, мы продолжаем строить суда – это самое главное. Я желаю Василию Федину
дальнейшего профессионального роста», - отметил Алексей Пертин. Исполняющим
обязанности гендиректора SMG назначен директор по производству Александр
Афанасенко. Василий Федин занимал должность генерального директора Smart Maritime
Group с апреля 2013 года. Ранее с 2005 года он возглавлял Херсонскую верфь SMG. Смарт
Мэритайм Групп — крупнейший судостроительный субхолдинг Украины, объединяющий
две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Компания развивает
судостроительное бизнес-направление Смарт-Холдинга. Смарт-Холдинг – одна из
крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики,
включая
горно-металлургический
и
нефтегазовый
комплексы,
судостроение,
недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве
стратегического или портфельного инвестора.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
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Нове вагоноремонтне депо Аурум Груп здобуло
Ukrainian Rail Award 2019
25.10.2019

За підсумками голосування в рамках виставки Rail Expo, проектом
2019 року, який мав найбільший вплив на залізничну галузь України у
поточному році, визнано нове вагоноремонтне депо Аурум Груп.
У вересні 2019 року вагонобудівне підприємство Аурум Груп – Дизельний завод,
який розташований поблизу найбільшої залізничної вантажної станції України Кривий РігСортувальний, отримав право на здійснення деповського і капітального ремонтів
піввагонів, критих хоперів для зерна і цементу, платформ, а також відчіпного ремонту у
обсязі ТО-2. «Дуже приємно, що новозбудоване вагоноремонтне депо нашої групи отримало
Ukrainian Rail Award 2019, – це визнання важливості і своєчасності розвитку приватних
потужностей із ремонту вагонів. Із запуском вагоноремонту на такій стратегічній вузловій
локації як місто Кривий Ріг, ми зможемо суттєво мінімізувати терміни перебування вагонів
наших клієнтів у ремонті і таким чином підвищити ефективність перевезень», – зазначила
Альона Лебедєва, засновниця Аурум Груп. Нагадаємо, що наразі окрім вогоноремонту,
виробничі потужності Дизельного заводу дозволяють виробляти близько 200 одиниць
рухомого складу щомісяця, а саме: піввагони люкові моделі 12-9933 і 12-9933-01,
зерновози моделі 19-9945, а також візки моделі 18-1750 тип 2. Також підприємство має
можливість здійснювати капітально-відновлювальні ремонти вагонів для підприємств
гірничо-металургійного комплексу, зокрема вагонів-хоперів для вугілля і агломерату,
вагонів-самоскидів типу думпкар 2ВС-105 і ВС-60. Політика підприємства у сфері
управління якістю базується на дотриманні національних і міжнародних стандартів
атестації виробництва та сертифікації всіх видів продукції, на заводі впроваджені системи
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 і ДCTУ ISO 14001:2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами Aurum Group
Киевский электровагоноремонтный завод получил
убыток в размере 14,6 млн грн
26.10.0219

АО "Киевский ЭВРЗ" завершило январь-сентябрь 2019 года с убытком
в размере 14,63 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года чистая
прибыль составляла 1,86 млн грн.
Согласно обнародованному промежуточному финансовому отчету предприятия, его
чистый доход за этот период сократился почти на 23% - до 267,2 млн грн. При этом завод
получил 1,52 млн грн валовой прибыли (против 15,18 млн грн аналогичного периода годом
ранее), а от операционной деятельности – 13,14 млн грн убытка (против 2,62 млн грн
прибыли). Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2019 года убыток КЭВРЗ
составлял 7,42 млн грн (против чистой прибыли 4,5 млн грн годом ранее), чистый доход
сократился на 30% - до 158,16 млн грн. По данным завода, в третьем квартале текущего
года он реализовал 10 отремонтированных электросекций на 92 млн грн, 13 колесных пар
на 2,2 млн грн и 165 электромашин почти на 13 млн грн (за тот же период 2018 года – 10
электросекций на 104 млн грн, 66 колесных пар на 4,8 млн грн и 174 электромашины на
10,4 млн грн). КЭВРЗ, основанный в 1868 году как мастерские по ремонту паровозов и
вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для железных дорог
Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных пар,
изготовлении запчастей. В 2018 году завод увеличил чистый доход на 45% к 2017 году - до
623,66 млн грн, чистая прибыль сократилась вдвое - до 7 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" получило
чистую прибыль в размере 778 млн грн
31.10.2019

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январесентябре 2019 года получило чистую прибыль в размере 778,06 млн грн, что
в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно обнародованной промежуточной отчетности предприятия, чистый доход
от реализации продукции за этот период возрос на 71% – до 6 млрд 128,6 млн грн. В том
числе чистый доход от продаж железнодорожных вагонов составил 5 млрд 623 млн грн – на
81,3% больше, чем в январе-сентябре 2018 г., из них доля грузовых вагонов составила
98,7% на сумму 5 млрд 551 млн грн, пассажирских – 1,3% или 71,97 млн грн (все выпущены
в первом квартале). Кроме того, реализованы запасные части на сумму 231,5 млн грн, доход
от предоставления услуг и другие доходы составили 273,6 млн грн. Валовая прибыль КВСЗ
за этот период выросла в 2,4 раза – до 1 млрд 158 млн грн, при этом от операционной
деятельности получено 939,9 млн грн (в 3,6 раза больше). В Украине завод реализовал
продукцию на 3 млрд 790 млн грн (61,8% объема реализации) против 3 млрд 272 млн грн
(91,3%) за аналогичный период 2018 года, на экспорт - на 2 млрд 338 млн грн против 310,2
млн грн. Продукция экспортировалась заказчикам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана,
Эстонии и Молдовы. В отчете отмечается, что по реализации грузовых вагонов КВСЗ
занимает шестое место в СНГ среди 52 вагоностроительных и вагоноремонтных
предприятия с долей 5,94%. При этом рынок СНГ по итогам января-сентября вырос на
12,6%, до 67,365 тыс. грузовых вагонов. На рынке пассажирского вагоностроения СНГ доля
завода составила 1,37%. Количество выпущенных и реализованных КВСЗ вагонов в отчете
не приведено. На предприятии к 1 октября работает 6528 человек. КВСЗ является
единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство
двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны
бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные
межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых
вагонов. В январе-июне текущего года завод увеличил чистый доход на77% к
аналогичному периоду 2018 года, до 4 млрд 037 млн грн, чистая прибыль выросла втрое до
567,8 млн грн. Было реализовано 2665 грузовых вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Одесса инвестирует в собственное
производство трамваев
01.11.2019

В Одессе опубликовали проект городского бюджета на 2020 год.
Значительные расходы в нем запланированы на транспорт и транспортную
інфраструктуру, сообщает autoconsulting.com.ua
В частности, 45 миллионов гривен запланированы на приобретение корпусов
трамваев с частично низким уровнем пола для их последующей сборки, - сообщает
Пассажирский транспорт. Исходя из этой суммы, можно предположить, что речь идет о
корпусах трехсекционных трамваев "Одиссей-Макс" и обычных одиночных "Одиссеев".
Таким образом, в рамках общей суммы могут быть приобретены корпуса двух
трехсекционных и двух одиночных трамваев, либо 7-8 одиночных трамваев этого типа.
Всего согласно программе развития электротранспорта Одессы на 2019-2021 годы до 2021
года предусматривается сборка в Одессе таким образом 30 трамваев, в том числе 6
многосекционных. Начиная с 2015 года в Одессе таким путем уже изготовили 21 новый
трамвай - 16 типа "Т3 КВП Од" ("Каштан"), 4 одиночных "Одиссея", один трехсекционный
"Одиссей", Также идет сборка еще двух односекционных и одного трехсекционного
"Одиссея". Помимо этого, уже в нынешнем месяце должен быть объявлен международный
тендер на приобретение полностью низкопольных многосекционных трамваев за средства
кредита Европейского инвестиционного банка в размере 20 миллионов евро.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Нужны ли Украине списанные
российские вагоны
05.11.2019

Украинские вагоностроители не первый год настаивают на
запрете ввоза в Украину российских и белорусских вагонов, бывших в
употреблении. Запрет должен быть введен с марта 2020 года. Почему
запрет ввели только сейчас?
Кабмин Украины в газете Урядовый курьер в июне обнародовал принятое в мае
постановление № 535, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию
Украины товаров из РФ. Документом, помимо прочего, с марта 2020 года будет запрещено
ввозить ж/д вагоны. Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из России.
Еще в конце декабря 2015 г. Кабмин обнародовал список товаров из РФ, запрещенных для
ввоза на территорию Украины. Тогда под запрет попали ряд "транспортных единиц":
оборудование для желдорог, аппаратуры, используемой в устройствах ж/д автоматики,
дизель-электрические локомотивы, пружины для тележек грузовых вагонов, тракторы,
мотоциклы, авто и прочее. Возникает логичный вопрос: почему еще в 2015 году не
запретили ввоз ж/д вагонов из РФ? БизнесЦензор разбирался, кому было выгодно не
отсутствие запрета, сколько вагонов закупили за почти четыре года и почему на рынке
говорят о необходимости не ждать 2020 года, а ввести запрет прямо сейчас?
Предыстория. В 2014 г. президент РФ В.Путин дал поручение правительству
простимулировать развитие вагоностроения в РФ и ввести запрет на продление срока
службы старых составов. Официальные причины — рост числа происшествий на железеной
дороге, а также продление срока службы выше предела, установленного изготовителями
вагона. Запрет вступил в силу в 2016 г. Что это значит? У вагонов есть нормативный срок
службы. По данным на 2013 год, для полувагона это 22 года, для цистерны – 32 года, для
зерновоза – 30 лет. Но вагон можно отремонтировать и, в свою очередь, дважды продлить
срок его службы наполовину. Максимальный срок службы полувагона, например, может
составить 44 года. С 2016 года в РФ ремонтировать (капитальный ремонт с продлением
срока службы – БЦ) вагоны запрещено. После того, как вагон отъездил нормативный срок
службы, его списывают. Другой вариант – он может быть продан на другие рынки. В
частности – в Украину. В Украине, по данным БЦ на март 2018 года, совокупный парк
полувагонов "Укрзализныци" (УЗ) и частных вагонов составлял чуть более 94 тыс. вагонов
(50,26 тыс. – УЗ, 43,79 тыс. – частные), цистерн – 19,4 тыс. (8,71 – УЗ, 10,7 тыс. – частные),
зерновозов – чуть более 17,9 тыс. (11,64 тыс. – УЗ, 6,27 тыс. - частные). По данным разных
источников, около 50% парка полувагонов и 65% парка зерновозов превысили допустимый
срок эксплуатации. По данным Федерации работодателей (ФРУ), из 148 тыс. вагонов
рабочего парка, 64 тыс. вагонов ездят с исчерпанным нормативным сроком эксплуатации.
Очевидно, что на железных дорогах Украины ездит не новый подвижной состав.
Как действует схема? До 2015 г. б/у вагоны украинские компании могли покупать
напрямую. После введения санкций в отношении ряда российских предприятий в 2015 году
подвижной состав стали покупать через "третье лицо". "Из-за того, что российские
компании-владельцы грузовых вагонов под санкциями, делается продажа через "третье
лицо". Вагон или вагоны продают в Беларусь или Латвию, регистрируя их на собственника.
Из-за этого цена на вагон поднимается минимум на $5 тыс.", – говорит источник БЦ на
рынке на условиях анонимности. После такой вагон отправляется в Украину, но уже не как
российский, а как бак белорусский или латвийский. В Украине вагон направляют на
капитально-восстановительный ремонт, после чего он отправляется на перевозку грузов.
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Сколько стоит и сколько закуплено? Официальных данных, сколько было
закуплено б/у вагонов из стран СНГ за период с 2015 по 2018 год, нет. БизнесЦензор
отправил соответствующий запрос в "Укрзализныцю", но на момент публикации ж/д
ведомство не предоставило ответ. По неофициальным данным, в указанный период из РФ
"приехало" около 10-12 тыс. полувагонов и не менее 4 тыс. б/у зерновозов. По данным
AurumGroup, только в 2018 г. в Украину "заехало" более 4 тыс. б/у полувагонов и
зерновозов. На самом деле, частные компании пополняют свой парк достаточно быстро.
Так, только в сентябре 2019 года частный парк пополнился на 512 полувагонов и 1,17 тыс.
зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зарновоза. Так, например, по данным
источников БЦ, до 2015 года, когда в Украине не вступили в действие санкции против
компаний из РФ и покупать их можно было напрямую, полувагон стоил $15-17 тыс. После
введения санкций и запуска схемы продаж через "третье лицо" цена за б/у вагон выросла
до $25 тыс. Учитывая тот факт, что за новый полувагон покупатель на сегодня отдаст $4748 тыс., б/у вагон покупать выгоднее.
Кто лоббирует запрет? Ответ на этот вопрос очень простой: украинские
вагоностроители и ряд смежных с вагоностроительной отраслью предприятий выступают
за введение запрета на ввоз в Украину б/у вагонов из РФ и Беларуси. Флагман –
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ). Его бенефициары: Владимир Приходько и
его жена Наталья, предприниматель Олег Осиновский, а также учредитель ряда
транспортных компаний в РФ Станислав Гамзалов. Кроме КВСЗ за запрет выступает и выше
упомянутый холдинг AurumGroup. Его собственница – Алена Лебедева, дочь экс-нардепа и
экс-министра обороны Украины, объявленного в розыск, Павла Лебедева. Их интерес
очевиден. По подсчетам ФРУ, за 5 лет общая стоимость такого импорта достигла $302,3
млн. Вагоностроители апеллируют на то, что б/у вагоны разрушают сеть желдорог и
оставляют украинские компании без заказов, а украинцев – без рабочих мест и доходов.
Вагоностроители также выступали за отмену продления срока службы вагонов в Украине.
Такая инициатива была озвучена на закрытом собрании производителей и бизнеса, но в
текущих реалиях не была поддержана.
Что мешало введению запрета на импорт б/у-вагонов? Есть несколько версий,
почему запрет на ввоз б/у вагонов не был введен ранее. Версия первая – у власти были
люди, лояльные к импорту б/у вагонов. По данным источников БЦ, транспортный Комитет
Верховной рады прошлого созыва, который на то время возглавлял Ярослав Дубневич, был
против ввода запрета. Версия вторая – это была оправданная мера во время дефицита
вагонов. Это по большей части касается зерновозов и периода после введения дерегуляции
вагонной составляющей. Как рассказал Глава Совета в ГО "Центр развития логистики"
Валерий Ткачев, в связи с дерегуляцией вагонной составляющей компаниям стало выгодно
закупать вагоны. "Почему? Ж/д тариф состоит из двух составляющих: вагонной и
инфраструктурной. Если вагон частной компании, то при перевозке грузов компания не
платит вагонную составляющую тарифа. В идеале, на содержание вагона должно уходить
около 20-30% от тарифа, остальное должно идти на содержание инфраструктуры. Но в
2018 году УЗ ввела дерегуляцию и "отпустила" вагонную составляющую. Теперь у нас
больше 60% в тарифе – вагонная составляющая. При этом у зерновиков наблюдался рост
объема перевозок и дефицит зерновозов", – объяснил Ткачев. Он сообщил, что рост
инфраструктурной составляющей блокируют представители горно-металлургического
комплекса, который, большей частью, возит грузы "в своем вагоне". "Им важно удерживать
вагоную составляющую тарифа на высоком уровне. А зерновики, не имея своего парка на
тот период, попали под рост тарифа. Это стимулировало зерновиков покупать свои
вагоны", – добавил Ткачев. Эксперты также придерживаются этой версии. Один из
участников рынка на условиях анонимности рассказал, что Мининфраструктуры, видя
дефицит подвижного состава на тот момент, приняло решение не активировать норму о
запрете импорта б/у вагонов. "В 2015 году активизировалось строительство вагонов на
мощностях УЗ. Тогда заводы Сергея Тигипко ("Днепровагонмаш"), КВСЗ, "Лемтранс"
(имеется в виду "Попаснянский ВРЗ", который арендует СКМ Рината Ахметова – БЦ)
подписали картельный сговор. Тогда подкомитет Рады по экономической политике
подписал и зафиксировал цену на вагон для внутреннего рынка в размере около 1,6 млн
грн с НДС. Это была очень высокая стоимость вагона, что спровоцировало рост закупки б/у
вагонов. После рынок отрегулировал стоимость. На сегодня цена на полувагон составляет
1,25 млн грн", – говорит источник. На декабрь 2016 года, по данным Delo.ua, дефицит
составлял около 9 тыс. вагонов и это был "максимальный дефицит, с которым когда либосталкивались железнодорожники".
Читать полностью (инфографика) >>>
© Инна Рослик
По материалам biz.censor.net.ua
Кабмин утвердил нового главу Днепровского
электровозостроительного завода
07.11.2019

Кабинет министров Украины утвердил назначение директором
Днепровского электровозостроительного завода Бориса Нетака. Об этом со
ссылкой на сообщение на правительственном портале информирует ЦТС.
"Правительство согласовало назначение [...] Нетака Бориса Борисовича директором
Государственного предприятия "Днепровский электровозостроительный завод", говорится в сообщении. Нетак 27 сентября победил в конкурсе на замещение этой
должности, проведенном Министерством развития экономики, торговли и сельского
хозяйства. О Нетаке известно, что с 23 мая 2012 года по 31 декабря 2017 года он был главой
правления АО КБ "Днепровское". Отметим, государственное предприятие "Днепровский
электровозостроительный завод" (ДЭВЗ), единый имущественный комплекс которого Фонд
госимущества планирует выставить на продажу в 2019 г., в январе-сентябре 2018 года
сократил чистый доход в 7,3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 г. – до 17,22 млн грн.
Согласно обнародованным Министерством экономразвития и торговли данным, чистый
убыток ДЭВЗ сократился на 3,4% - до 41,42 млн грн. За этот период завод получил валовую
прибыль в размере 2,2 млн грн против 22,4 млн грн годом ранее, а убыток от операционной
деятельности составил 41,42 млн грн против 42,83 млн грн. Текущие обязательства ДЭВЗ к
1 октября 2018 г. составляли 223 млн грн, долгосрочные незначительны (0,013 млн грн).
Непокрытый убыток на эту дату составил почти 102 млн грн. Днепровский
электровозостроительный
завод
(ГП
"Научно-производственный
комплекс
"Электровозостроение") специализируется на выпуске магистральных электровозов
постоянного и переменного тока, промышленных электровозов для открытых горных
разработок полезных ископаемых, а также рудничных контактных электровозов для
горнодобывающей и угольной промышленности. По данным МЭРТ, в январе-июне 2018
года завод сократил чистый доход от реализации в 11,7 раза по сравнению с тем же
периодом 2017 года - до 9,89 млн грн, чистый убыток составил 29,98 млн грн против 32,06
млн грн в январе-июне-2017. В 2017 году чистый доход ДЭВЗ сократился на 34,2% к
предыдущему году - до 127,36 млн грн, чистый убыток составил 64,37 млн грн против 2,11
млн грн чистой прибыли годом ранее. Как сообщалось, ДЭВЗ вошел в перечень подлежащих
продаже в 2019 году объектов малой приватизации, утвержденный ФГИ.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

 ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Спецтехника ДАК на шасси КрАЗ
принята на вооружение
31.10.2019

Мариуполь купил 72 белорусских троллейбуса
за средства кредита ЕБРР
31.10.2019

КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" подписал
договор о закупке 72 низкопольных троллейбусов с белорусским
производителем "Белкомунмаш" и его украинской "дочкой" "БКМ-Украина".
Общая сумма контракта составляет 15,2 млн евро. ЕБРР предоставил 12,2 млн евро, а
грантовые средства "E5P" (Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership)
составляют 3 млн евро. Договор предусматривает поставку 72 троллейбусов, из них 15 - с
автономным ходом 20 км. Первая партия из 12 единиц транспорта должен поступить в
Мариуполь уже через 12 недель. Согласно сообщению, транспорт будет оборудован wi-fi,
современными системами кондиционирования и учета пассажиропотока.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Донецкая финкомпания намерена увеличить пакет в
АО "Часовоярские автобусы" почти до 21%

Дрогобычский завод автомобильных кранов провели испытания
армейских версий автокрана КТА-25 и экскаватора ЭОВ-4421-М на базах
КрАЗ-63221 в заводских и полевых условиях.
По словам коммерческого директора Дрогобычского завода автомобильных кранов
Анатолия Невмержицкого, испытания — успешные, по их итогам, согласно приказу МО
Украины, эту продукцию принято на вооружение. И есть надежда на новые заказы от
оборонного ведомства в рамках ГОЗ на 2020 год. После возобновления работы
предприятия в текущем году его первой профильной продукцией стала спецтехника для
Вооруженных Сил Украины на базе КрАЗа. Шасси КрАЗ-63221 — стандартное, с
односкатной ошиновкой колес. Эта модель шасси 6×6 — лучший вариант под установку
спецнадстроек для работы в экстремальных природно-климатических и дорожных
условиях. Крановые установки ДАК на шасси КрАЗ обладают рядом преимуществ: высокой
несущей способностью автомобильного шасси, проходимостью и устойчивостью,
экономичностью, простотой и надежностью. ...
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua

31.10.2019

ООО "Группа "Инвестиционный стандарт" (Донецк) намерена
увеличить свой пакет акций в АО "Завод "Часовоярские автобусы" до
20,91819% акций за счет приобретения 12,86276%.
Согласно размещенному объявлению в системе раскрытия информации
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ООО "Группа
Инвестиционный стандарт" на момент составления сообщения владеет 8,055423%
уставного капитала "Часовоярских автобусов". В то же время по данным НКЦБФР на второй
квартал 2019 г., основными акционерами предприятия являются физлица - братья Алексей
и Александр Полосухины (глава и член набсовета) с пакетами по 32,0882%, а также
Владимир Лукьянов (8,0554%) и Яков Зоря (5,6290%). По состоянию на 3 квартал 2018 г.,
помимо братьев Полосухиных, в числе акционеров числилось донецкое ООО "Финансова
фортэця" с пакетом 12,86%. По данным госреестра, ООО "Группа Инвестиционный
стандарт" с уставным капиталом 18 млн грн зарегистрирована в 2008 году, ее владельцем
является жительница Донецка Наталья Ефименко. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Львовская ОГА не смогла закупить
43 школьных автобуса
31.10.2019

Тендер не закупку 43 школьных автобусов на ожидаемую сумму 79,8
млн грн Львовской облгосадминистрацией, отменен в связи с
невозможностью устранения возникших нарушений.
Согласно информации в ProZorro, торги были отменены 28 октября после
проведенных в этот же день аукционов (по двум лотам – 42 автобуса и один спецавтобус с
возможностью перевозки школьников с ограниченной возможностью передвижения),
победителем которых был признан дилер АО "Черкасский автобус" – "Автоград 2007". В то
же время ТД "Эталон Авто" так и не был допущен к аукциону. Однако в результате торги
были отменены полностью по двум лотам. Как сообщалось, тендер на закупку этих
автобусов Львовская ОГА объявила еще в апреле текущего года, который был отменен
после ряда обжалований действий тендерного комитета и объявлен повторно в начале
июля. При этом в документацию было внесено условие, что высота автобуса не может быть
больше 2900 мм, тогда как автобусы "Эталон" выше всего на 78 мм, что, как отмечал
производитель, никоим образом не влияет на характеристики техники. В корпорации
"Эталон" отмечали, что по цене он самый дешевый из сертифицированных сегодня в
Украине производителей – марки "Эталон" (производитель Черниговский автозавод, ЧАЗ),
"Атаман" ("Черкасский автобус"), и марки "Богдан" ("Богдан Моторс"), который, по оценке
"Эталона", по сути, в торгах не принимает участие, "а если и принимает, то как технический
участник". После этого последовал ряд обжалований условий тендера, которые частично
удовлетворялись, однако требование по высоте оставалось неизменным. В корпорации
"Эталон" агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что боровшийся за прозрачность
торгов коллектив ЧАЗ в октябре обратился в администрацию президента, и выразили
удовлетворение отменой торгов тендерным комитетом. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, БУДІВЕЛЬНО-КОМУНАЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНША СПЕЦТЕХНІКА

Запорожский автомобилестроительный завод начал производство
автомобилей специального назначения
22.10.2019

Запорожский автомобилестроительный завод с целью загрузки
существующих мощностей начал производство автомобилей специального
назначения для выполнения функций мобильного офиса.
"Уже реализована пилотная партия таких спецавто – 16 ед. Ожидаем, что в 2020 году
объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей. К настоящему времени
подобную технику на рынке Украины не предлагает никто", - сообщил пресс-секретарь
корпорации Дмитрий Скляренко. Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом
мощностью 125 кВт. Его стоимость не разглашается. Других характеристик автомобиля в
компании не предоставляют. Sinotruk – китайская госкорпорация, один из ведущих в этой
стране производителей грузовой и спецтехники. ООО "Нью Арк Украина" с уставным
капиталом 5,5 млн грн специализируется на производстве металлических баков,
резервуаров и контейнеров. В числе других его специализаций – деятельность главных
управлений (хэд-офисов), посреднические и консультационные услуги. Владельцем
компании является "Нью Арк Гмбх" (Вена, Австрия), конечными бенефициарами – Борис
Фельдман и гражданин Германии Сергей Гюттляйн. Помимо этого, как сообщил Скляренко,
ЗАЗ начал производство еще одного нового вида продукции - емкостей для хранения
топлива (20TCG) по заказу компании Western Global для экспорта - и уже реализовал
первую партию. "Ожидаемый заказ – 1200 шт. в четвертом квартале текущего года.
Производство такой техники позволяет дополнительно дозагрузить производственные
мощности, большая часть из которых только готовится к вводу, а также обеспечить
работой персонал", - сообщил пресс-секретарь корпорации. На вопрос о стадии реализации
еще одного проекта - сборки на мощностях завода автомобилей МАЗ - в корпорации
отметили, что продолжаются работы по сертификации и подготовке производства
зерновозов МАЗ для рынка Украины. Как сообщалось, в связи с экономической
нецелесообразностью и в отсутствие государственных программ стимулирования
автомобилестроения ЗАЗ в 2018 г. прекратил выпуск легковых автомобилей, по
производству которых многие годы был лидером в стране. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Українські заводи можуть забезпечити потреби країни у електро -мобілях,
-бусах, -вантажівках та електрозарядній інфраструктурі
04.11.2019

Під координацією Федерації роботодавців автомобільної галузі 30
жовтня 2019р. відбулася зустріч підгрупи «Виробництво» в рамках робочої
групи щодо розвитку електротранспорту в Україні.
На порядку денному зустрічі розглянуті важливі питання щодо розгляду визначень
електротранспорту для законодавства та електрозарядної інфраструктури, обговорення
проектів законодавчих актів з підтримки виробництва електромобілів та зарядних
пристроїв, а також план дій та пропозиції щодо електромобільної стратегії в частині попиту
та виробництва. В заході взяли активну участь та висловили свою позицію автовиробники
автотранспорту та представники профільних асоціацій України у галузі екологічного
транспорту: Укравтопром, EV-UA – Українська Асоціація Учасників Ринку Електромобілів,
ГО “Клуб “Електро-автосам”, Федерація роботодавців автомобільної галузі, Корпорація
“Богдан”, компанія Єврокар, АВЕРЕ Україна, компанія Murmuration technology та інші.
Потреба використання екологічно чистого транспорту в Україні зумовлена світовими
тенденціями переходу на електромобілі та наявною в країні екологічною ситуацією. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі (!) за
показником смертності від забрудненості повітря на 100 тис. осіб. Макроекономічні втрати
від забруднення довкілля автотранспортом в Україні оцінюють в еквіваленті 2,5 млрд євро
щороку. Така ситуація спричинена, зокрема, великою кількістю викидів від
автотранспортних засобів, адже, середній вік парку легкових автомобілів в Україні – 22,2
роки, і це у два рази більше, ніж в ЄС (11,1 років). В той же час, розвинені європейські країни
вживають заходів щодо державної підтримки розвитку електротранспорту, зокрема, через
прийняття відповідних законодавчих актів, що дозволяє щорічно значно скорочувати
обсяги споживання продукції нафтопереробної промисловості та покращувати екологічний
стан. Поступова заміна автомобілів електромобілями у великих містах та промислових
регіонах з великою щільністю населення, стає неминучою. За оцінками агентства Bloomberg
у 2025 році частка електромобілів на ринку становитиме 10-15%, а в 2030 році досягне 3540%. Загалом, у світі витрати на розвиток електромобілів впродовж 2008-2014 років склали
понад 14,3 млрд. доларів США. Без урахування науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт з розвитку технологій електромобілів, витрати склали близько 7
млрд. доларів США, з яких фіскальні стимули склали близько 5 млрд. доларів США. В
Верховній раді минулого скликання вже були зареєстровані відповідні законопроекти із
підтримки саме виробництва електромобілів. На жаль, пакет законів по електрокарам від
самого початку потрапив під вибіркову немилість парламентарів попереднього скликання і
вже понад рік хоч і пропонувався вісім разів до порядку денного сесій Верховної Ради, але
реального розгляду та впровадження в життя так і не отримав. Натомість, ввезення
готових електрокарів отримало не очікувано палку підтримку. Таким чином продаж
готових машин опинився у пріоритеті українських законотворців, а розвиток власної
промисловості, створення нових робочих місць так і залишилися за бортом. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації “Богдан”
Уникальные автомобили на выставке
КоммунТех-2019
05.11.2019

В Киеве, на территории МВЦ с 5 по 7 ноября проходит XVII
Международная специализированная выставка «КоммунТех-2019». В этом
году она выдалась особенно интересной на новинки.
Организатором выставки является ООО «Международный выставочный центр» при
поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, КГГА и Ассоциации
городов Украины. Компания АВТЕК презентовала технику для уборки дорог в зимний
период – RASCO, а также мусоровозы Hidro-Mak на шасси грузовиков Ford Trucks и МАЗ.
Мусоровозы можно оснастить программным обеспечением от компании UMТ
Универсальные Мобильные Технологии, которое позволяет в онлайн-режиме полностью
контролировать процесс вывоза мусора, наполненность контейнеров по маршруту, а также
расход топлива, в том числе защищая от несанкционированного слива и недоливов при
заправке. Все это повышает эффективность работы и оптимизирует затраты. Система уже
отлично
зарекомендовала
себя
на
предприятиях
«Киевспецтранс»,
«Обуховгорвторресурсы» и «Вельтум Запорожье». На открытой площадке, перед
центральным входом на выставку
«КоммунТех-2019» компания АВТЕК показала
комбинированную дорожную машину на шасси Ford Trucks 4142 (8х4) с
пескосолеразбрасывателем RASCO, смонтированном в 24-кубовом самосвальном кузове, и
5-метровым снегоочистительным отвалом RASCO Kalnik. 50 комплектов такого
оборудования закупила для своих самосвалов Ford Trucks компания «Автомагистраль-Юг».
Украинский Завод Спецтехники Техкомплект презентовала различные автовышки
итальянских марок Comet и Oil&Steel на шасси малотоннажников IVECO Daily. Компания
является лидером на украинском рынке автовышек – до конца года клиентам общие
поставки составят порядка 60 ед. Отметим, что автовышки Comet с высотой подъема от 14
до 27 м изготовлены из сверхпрочной шведской стали Strеnx 700, что позволяет
существенно облегчить конструкцию. А локализация производства (у нас изготавливают
подрамники и аутригеры) позволяет снизить цену на 30%. На стенде также можно увидеть
12-кубовый бензовоз собственного производства на шасси МАЗ, а также две аварийных
ремонтных мастерских на базе фургончика Peugeot Expert и GAZon NEXT. Компания AMAKO
представила новые решения на базе хорошо зарекомендовавших себя развозных
автомобилей IVECO Daily – это бортовой грузовик с двухрядной кабиной, который отлично
подойдет для ремонтных бригад, а также компактный мусоровоз Hidro-Mak. Последний
отличается компактными размерами, но при этом позволяет перевозить до 20 кубов
мусора (бункер на 5 м куб. и коэффициент сжатия до 4:1). …
Читать полностью >>>
© Юрий Гоголев
По материалам autocentre.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Легендарний український КрАЗ. Чи потрібен
він своїй країні?

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

05.11.2019

Упродовж перших 20 років державності нашої країни (по 2012 рік)
Міноборони України було придбано 20 (!) автомобілів КрАЗ, хоча потреба в
такій техніці обчислювалася набагато значнішими цифрами — 15 000 шт.
Заборгованість же за ці автомобілі була погашена вже після початку бойових дій на
сході нашої країни. За час незалежності України колективом «КрАЗу» розроблено кілька
десятків моделей військової техніки: бортові: КрАЗ-5233ВЕ, КрАЗ-6322 «Солдат», КрАЗ
В12.2МЕХ, шасі: КрАЗ-6511НЕ, КрАЗ-63221 та ін.; тягачі: КрАЗ-6446, КрАЗ-6443, КрАЗ6510ТЕ.; броньовані: КрАЗ-FIONA, КрАЗ-RAPTOR і т. д.; A також — різноманітні моделі
автокранів, паливозаправників, екскаваторів, водовозів, командно-штабних машин,
пересувних майстерень, машин РСЗВ, евакуаторів, рефрижераторів, мультиліфтів,
контейнеровозів та іншої військової техніки. Додатково до лінійки автомобілів колісної
формули 6?6 Кременчуцький автомобільний завод освоїв випуск автомобілів як меншого
класу, тобто 4?4, так і класу 8?8, що дозволяє повністю задовольнити вимоги замовника
щодо перевезення і оптимального розміщення озброєння вагою від 5 до 35 тонн. Уся ця
військова автомобільна техніка створювалася і пройшла хрещення у бойових діях на
Ближньому і Середньому Сході, Африці, в роботі миротворчих місій і зараз несе службу в
усіх куточках нашої планети. Сьогодні в портфелі замовників заводу налічується 72 країни
світу. На початок бойових дій на cході країни у «КрАЗу» вже була представлена широка
гамма військової автомобільної техніки, альтернативи якої і на сьогодні немає в інших
виробників. Із 2003 по 2008 рік автомобілі КрАЗ-6322, КрАЗ-63221, КрАЗ-6446, КрАЗ5233ВЕ, КрАЗ-5233НЕ пройшли повний комплекс випробувань у горах Криму і Карпатах,
херсонських пісках і донецькому степу, і були поставлені на озброєння МО України (Наказ
Міністра оборони № 58 від 20.02.2008р. і № 523 від 23.08.2011р.). Фінансувалися
проектування, побудова і випробування цієї техніки не за бюджетні кошти і не за гранти, а
за інвестиційні кошти акціонерів «КрАЗу». І в 2014 році, і по сьогоднішній день на «КрАЗі»
наявні потужності для виробництва 7 000 автомобілів на рік при однозмінному режимі
роботи. Коли розпочалися бойові дії, «КрАЗ» запропонував оснастити автомобільними шасі
всю військову інфраструктуру, що підтверджує і статистика. У 2014 році МО закупило 100
автомобілів, в 2015 році — 599, в 2016-му- 241, в 2017 році — 273, в 2018-му — 59
автомобілів. Крім того, близько 1000 автомобілів було придбано Національною гвардією і
більше 500 — Державними прикордонними військами України. З 2019 року закупівля
військових автомобілів КрАЗ українськими силовими відомствами була припинена. І
пріоритет отримали МАЗи-Богдани. У 2014 році «КрАЗ» відвідували командувачі різних
родів військ із проханням надати будь-яку техніку, оскільки на передовій ні на чому було
підвозити боєприпаси, доставляти солдатів і т. д. Розуміючи проблемну ситуацію, що
склалася, «КрАЗ» в аварійному порядку відвантажив автомобілі, що знаходилися на складі.
Це більше 500 КрАЗів, виготовлених для постачання в країни Африки, Південно-східної Азії,
Близького Сходу. До того ж, автомобілі перефарбували та дообладнали додатковими
обігрівачами й іншими опціями, які не були передбачені для країн із південним тропічним
кліматом. У 2016 р. Черкаський автомобільний завод компанії «Богдан Моторс» розпочав
складання армійських вантажівок під цією маркою. Як відомо, автомобілі «Богдан»
виготовляють із машинокомплектів, передусім, білоруського підприємства «БілАвтоМАЗ»,
використовуються 9,7-літрові дизельні двигуни Weichai Power і коробки передач Fast Gear.
До речі, саме з цими агрегатами першими були поставлені на озброєння ЗСУ автомобілі
«КрАЗ», а вже потім — автомобілі «Богдан». Двигуни Weichai Power на «Богдані» почали
встановлювати в 2017 році, використовуючи протоколи випробувань КрАЗа, які передали
корпорації «Богдан» наші військові, порушивши комерційну таємницю. Неправдивою є
інформація «Богдан Моторс» про закупівлю коліс в українських виробників. За отриманими
відповідями від Кременчуцького колісного заводу (КрКЗ), «Іста» (Дніпро) і заводу «Росава»
(Біла Церква) зрозуміло, що корпорація «Богдан» не закуповує у них колеса та
комплектуючі. На сьогодні, на заводі «Богдан» на підлозі, де розкидані комплектуючі, без
конвеєра, без будь-яких засобів механізації і контролю збираються автомобілі, точніше —
прикручуються колеса до готового автомобіля. На заводі відсутні стенди для випробування
вузлів і агрегатів, та і автомобіль постачається військовим без проведення відповідних
приймально-здавальних випробувань. Як можна експлуатувати на дорогах загального
користування автомобілі, при складанні яких не контролюються кути установки керованих
коліс (розвал і сходження)? Як можна допустити до експлуатації автомобіль, при складанні
у якого не контролюються гальмівні зусилля? Не кажучи вже про сотні інших параметрів:
таких як шум, нагрів, радіоперешкоди, екологічність і багато інших. У «Богдана» просто
немає такого устаткування, щоб усе це перевіряти на кожному автомобілі. А як бути із
заявленими характеристиками автомобілів «Богдан»? Хто їх перевіряв і де? Подоланий
підйом, бічний ухил, подоланий брід і т. д.? Єдиний в Україні, атестований УкрСЕПРО
випробувальний Центр із випробувальним полігоном, знаходиться на «КрАЗі» і автомобілі
«Богдан» там не випробовувалися. Відомо, що МАЗ-6317 не був прийнятий за радянських
часів на озброєння, оскільки розроблений як цивільний автомобіль. І тільки завдяки
протекціоністським діям уряду, він прийнятий на озброєння у Білорусі. Автомобіль не
компетентний: ускладнений доступ до двигуна; через те, що автомобіль вищий, ніж
передбачено стандартами, він не вписується в дорожній габарит, авіаційний, не можна його
перевозити і залізницею!!! Але, коли автомобіль приймали на озброєння, то цього не
помітили, хоча до КрАЗу завжди під час приймання ставляться дуже прискіпливо. А за
результатами випробувань автомобіль «Варта» на шасі лісовозного тягача МАЗ-5434
поступається іншим вітчизняним бронеавтомобілям за усіма показниками і не відповідає
жорстким вимогам військових. Якщо проаналізувати лінійку автомобілів «БОГДАН-МАЗ»,
то виявиться, що у Богдана-5316 є аналог - КрАЗ-5233, Богдану-6317 відповідає КрАЗ-6322.
До речі, із загального переліку закуплених для ЗСУ МАЗів немає таких моделей, аналоги
яких сьогодні не виготовлялися б на «АвтоКрАЗі». Ціни на бортові автомобілі КрАЗ-5233,
КрАЗ-6322 нижчі від цін на автомобілі «Богдан» на 10%, на тягачі - на 25%. Представники
корпорації «Богдан» зверталися до керівництва компанії «АвтоКрАЗ» із метою увійти у
змову, завищивши ціни на автомобілі для МО. Керівництво «АвтоКрАЗу» відмовилося брати
участь у злочинній змові. Оскільки на сьогодні автомобілі КрАЗ не поставляються для МО,
то важко навіть уявити, що зараз відбувається з цінами. На сьогодні компанія «АвтоКрАЗ»
пропонує українським військовим техніку спеціального призначення, у тому числі і аналоги
автомобілів «Богдан». Відмінність у тому, що КрАЗи пройшли всі етапи необхідних
жорстких випробувань. Це, зокрема, носії для ракетних комплексів, артилерійських
установок, бортові автомобілі, вахтові, броньовані машини, автокрани, рефрижератори,
екскаватори - всього більше 50 найменувань військової техніки. Армійські вантажівки КрАЗ
відповідають усім вимогам, які пред’являються до військової техніки: сильні, витривалі,
надійні і невибагливі, мають високі технічні і експлуатаційні характеристики.
Читати повністю >>>
За матеріалами КрАЗ
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Анализ оборонно-промышленного комплекса Украины
представят в марте 2020 года
23.10.2019

Межведомственная рабочая группа по вопросам обзора обороннопромышленного комплекса (ОПК) Украины к концу марта 2020 г.
подготовит отчет, сообщило Минэкономики.
"К концу марта 2020 года мы должны подготовить отчет по результатам обзора
оборонно-промышленного комплекса. Это очень сжатые сроки, поэтому прошу всех
настроиться на конструктивную и продуктивную работу, чтобы рабгруппа вовремя
показала эффективный результат", – цитирует пресс-служба замминистра Светлану
Панаиотиди. Заседание межведомственной рабгруппы состоялось 22 октября при участии
заместителя главы Офиса президента Анны Коваленко, гендиректора директората по
вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Ивана Апаршина, а
также уполномоченных представителей Минобороны, Вооруженных сил Украины, СБУ и
Службы внешней разведки, ГСЧС, Нацинститута стратегических исследований, концерна
"Укроборонпром" и общественных организаций.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
СБУ повідомила подробиці затримання ексзаступника
міністра економіки
23.10.2019

Служба безпеки затримала ексзаступника міністра економіки, який
підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди
обороноздатності нашої держави.
Встановлено, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, чиновники держпідприємства «Український центр «Безпека» та державної
акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь
закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на
виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму
понад $16,5 млн. Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2
мільйона американських доларів США був переведений на рахунки фіктивних офшорних
підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання
в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил
боєприпасами під час протидії російській агресії. Контррозвідка СБУ на виконання рішення
слідчого судді затримала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Експосадовцю оголошено про підозру.
Днями у Києві співробітники також затримали керівника держпідприємства та
представника іноземної компанії. Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8
мільйона гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю. За
місцями проживання та роботи фігурантів проведено обшуки, за результати яких вилучені
документи та інші носії інформації, що свідчать про їх причетність до здійснення
протиправної діяльності на шкоду інтересам України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами magnolia-tv.com
ГК "Укроборонпром" уволил руководителей
крупнейших спецэкспортеров
23.10.2019

ГК
"Укроборонпром"
прекратил
действие
контрактов
с
руководителями госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и
госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом.
Трудовые отношения с руководителями указанных предприятий прекращены с 23
октября по соглашению сторон. При этом объявлен отбор кандидатов на должности
руководителей этих компаний. На период отбора обязанности гендиректора госкомпании
"Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство госпредприятием
"Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин. Как сообщалось, Соломенский суд
Киева 6 марта арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса, установив
альтернативную меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Суд также избрал меру
пресечения в отношении бывшего диретора госпредприятия Павла Барбула в виде
содержания под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога. Уже 8 марта стало
известно, что оба топ-менеджера внесли залоги и вышли из СИЗО. При этом суд отказался
отстранить Бельбаса от выполнения должностных обязанностей. Напомним, 4 марта
детективы НАБУ задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия
"Спецтехноэкспорт", а также еще трех бывших должностных лиц госпредприятия по
подозрению в растрате $2,23 млн. Досудебным расследованием установлено, что бывший
директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора
департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал схему растраты
принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их
за границу в пользу иностранного юридического лица. В июне 2018 г. "Укроборонпром"
сообщил о смене возглавлявшего "Спецтехноэкспорт" с декабря 2014 г. Павла Барбула и
назначении и.о. директором компании Владислава Бельбаса.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Абромавичус рассказал, какие предприятия «Укроборонпрома»
хотят отдать ФГИ
06.11.2019

Государственный концерн «Укроборонпром» планирует передать
часть предприятий Фонду госимущества, заявил генеральный директор
концерна Айварас Абромавичус.
По его словам, 26 ноября набсовет «Укроборонпрома» установит, какие предприятия
не производят ничего для украинских военных и с предложением передать эти
предприятия Фонду госимущества набсовет обратится в Кабмин. «Следующий набсовет
«Укроборонпрома» 26 ноября выяснит и предложит после этого уже Кабинету министров,
какие предприятия, достаточно в большом количестве, которые не производят ничего для
наших военных, передать в Фонд госимущества и таким образом показать на своем
примере, что мы тоже реформируемся», - сказал Абромавичус. Ранее Абромавичус заявлял,
что переговоров с Фондом госимущества о передаче стратегически важных предприятий,
которые находятся в составе государственного концерна «Укроборонпром», не было.
Отметим, объем заказов, которые в рамках выполнения государственного оборонного заказа
выполняют предприятия госконцерна «Укроборонпром», в 2019 г. сократился до 30%, заявил
генеральный директор концерна Айварас Абромавичус. «Доля компаний «Укроборонпрома»
в государственном оборонном заказе постоянно падает, упала практически до 30% в этом
году», - сказал он. Также он добавил, что на предприятиях концерна сейчас работает 68
тысяч человек, а средняя заработная плата составляет 12,9 тыс. грн. «На данном этапе 137
предприятий находится в составе концерна «Укроборонпром», из них 21 предприятие, к
сожалению, на временно оккупированных территориях. Из того, что находится на
материковой части Украины, 70 предприятий прибыльные, 46 – убыточные», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 БРОНЕТЕХНІКА

Между революцией и забастовкой: в Украине погибает
уникальное конструкторское бюро
23.10.2019

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил конкурс на
замещение вакантных должностей директоров крупных оборонных
предприятий. Об этом пишет Денис Попович на apostrophe.ua
В частности, Киевского бронетанкового завода и Харьковского конструкторского
бюро им. Морозова (ХКБМ). Наиболее скандальная ситуация возникла вокруг ХКБМ единственного украинского предприятия, которое занимается разработкой пронированной техники. Директор КБ им. Морозова, Алексей Бабич, недавно был уволен за невыплату
зарплат сотрудникам, которая уже привела к массовым увольнениям на КБ. В
распоряжении издания "Апостроф" оказались документы, проливающие свет на то, какими
последствиями грозят конструкторскому бюро проблемы в коллективе. О проблемах на
ХКБМ стало известно еще в апреле 2019 года. Тогда в Facebook-сообществе ХС-Харьков
сообщили, что на предприятии "уже больше месяца" не выплачиваются зарплаты, из-за
чего даже состоялась забастовка сотрудников. Коллектив, в связи с этим, требовал уволить
директора предприятия - Алексея Бабича. Отмечалось, что во время руководства господина
Бабича, "предприятие погрязло в кредитах и долгах", регулярно проигрывает суды, в
результате чего "высококвалифицированные сотрудники увольняются". При этом
сотрудники предприятия с ностальгией вспоминали прежние времена, когда КБ руководил
Яков Мормило - специалист, сделавший свою карьеру на ХКБМ. Яков Мормило возглавлял
КБ в 2015-2017 годах. Этот период считается одним из наиболее благополучных на
предприятии, когда на ХКБМ не знали проблем ни с контрактами, ни с выплатами зарплат.
Тогда КБ им. Морозова приняло участие в разработке оперативно-тактического ракетного
комплекса (ОТРК) “Гром-2”, в интересах иностранного заказчика; вело работы над
реактивной системой залпового огня “Верба” (украинская модернизация РСЗО "Град"),
бронетранспортером БТР-4МВ, а также дорабатывало бронеавтомобиль “Дозор”. Однако
Яков Мормило вынужден был уволиться с поста директора ХКБМ из-за скандала с броней
для БТРов. Экс-директор ХКБМ, полагал, что необходимо работать не с зарубежными, а с
отечественными производителями специальной брони, в частности, с Лозовским кузнечномеханическим заводом (ЛКМЗ). Вместо Мормило, директором ХКБМ в 2017 году стал
Алексей Бабич, ранее возглавлявший Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ). А Яков
Мормило тогда ушел руководить ЖБТЗ.
Война писем. История с броней для БТР-4 производства ЛКМЗ снова всплыла в
октябре 2019 года, в связи с невыплатами зарплат на ХКБМ. Коллектив предприятия
направил новому генеральному директору "Укроборонпрома", Айварасу Абромавичусу
письмо, рассказав в нем о серьезных проблемах, с которыми столкнулось КБ. Среди авторов
письма были, в частности, главный конструктор Владимир Жадан и его заместитель
Василий Глебов, а также более десятка сотрудников - руководителей различных отделов.
По информации коллектива, в результате 4-месячных задержек с зарплатами, невыплатами
командировочных, отпускных и отсутствия средств на оздоровление, предприятие
работает в режиме "искусственной пробуксовки". "Идет массовое увольнение
квалифицированного персонала, причем, как рабочих специальностей, так и инженернотехнического состава. С июня по сентябрь с предприятия уволились 167 специалистов, а по
состоянию на 8 октября, было подано еще 44 заявления на увольнения с 11 октября", говорится в письме. Авторы документа отмечают, что даже мелкосерийное производство
давно освоенных образов - таких, как БТР-4Е "затормозилось до уровня, граничащего с
полной остановкой". Из-за увольнений, ХКБМ может выполнять свои работы только
последовательно или выборочно. Это могут быть либо моторно-трансмиссионные
установки для изделия Firtina (турецкая 155-мм самоходная гаубица), или для изделия
"Краб" (проект модернизации танка Т-64), или "Верба", или "Бастион" либо же разработка
новых машин на базе БТР-4Е или "Лунь". "По некоторым направлениям конструкторских
работ, таким как гидравлика, надежность, разработка эксплуатационной и ремонтной
документации, специалисты уже потеряны... Моральное состояние в коллективе
представляет собой нечто среднее, между "революционной ситуацией" и "итальянской
забастовкой", - отмечается в письме. Кроме того, Владимир Жадан направил письмо
непосредственно Алексею Бабичу, в котором предупредил, что вследствие массовых
увольнений, из 14 конструкторских и одного исследовательского отдела ХКБМ, будут
способны выполнять работу в полном объеме только два отдела, последовательно четыре, вообще не способны - семь и еще два будут ликвидированы. "Будут потеряны
трансмиссионная, тренажерная тематики, а также проведение расчетов и испытаний на
прочность", - уточняется в письме. В "Укроборонпром" было направлено еще одно письмо. В
ответе на него сообщалось, что долги по зарплатам образовались из-за того, что
Министерство обороны прекратило финансирование контракта на поставку 45 единиц
БТР-4Е, заключенного 28 декабря 2016 года, вследствие "истечения сроков поставки":
"Основным сдерживающим фактором, мешающим выполнить государственный оборонный
заказ по обеспечению Вооруженных сил Украины БТР-4Е, является отсутствие
достаточного количества корпусов, которые изготавливает Лозовской кузнечномеханический завод". Там же указывается, что с ноября 2018 года по апрель 2019 года
ЛКМЗ обязался поставить ХКБМ 34 корпуса БТР-4Е, с конечным сроком поставки всей
партии бронетранспортеров в распоряжение Минобороны в июне 2019 года. При этом, на
сегодняшний день только ЛКМЗ может закалять детали необходимой площади и является
единственным в Украине производителем такой продукции. В письме также
перечисляются предложения, которые выдвигались для того, чтобы решить проблему.
Одним из таких предложений была просьба к Минобороны разрешить использовать для
изготовления корпусов броню иностранных марок.
Одна скорость назад. Попытки изготовить БТРы из финской стали Miilux Protection
500 привели к еще одному конфликту. В конце мая-начале июня представители военной
приемки, работающие на ХКБМ, заблокировали производство, поясняя, что финская броня
не соответствует советским ГОСТам, что в общем и неудивительно, потому что Miilux
Protection 500 сертифицирована по нормам Евросоюза и отвечает стандартам НАТО
STANAG. ЛКМЗ не остался в долгу и распространил в СМИ информацию о том, что
иностранная сталь имеет "ряд вопиющих недостатков". Указанное поставщиком
содержание химических элементов не отвечает требованиям к бронированной стали, а
инструкция по сварке разработана не компанией-производителем, а торговым
представителем – польской TEXPROTECT Sp.zo.o, которая ссылается на документацию еще
советских времён. Также в ЛКМЗ отметили, что под видом НАТОвской брони, в Украину
поступает продукция с "российским следом", которая годится для использования в
инкассаторских машинах, но не в боевой технике. Как бы там ни было, но контракт с
Минобороны был сорван. Конфликт с зарплатными долгами показал, что на ХКБМ, есть, как
минимум два "лагеря" сотрудников - один из которых добивался увольнения Алексея
Бабича, а другой пытался выступить в его защиту. Представители второго лагеря
направили на имя Айвараса Абромавичуса еще одно письмо в котором изложили
альтернативную точку зрения. По их информации, господин Бабич, наоборот, занимался
оптимизацией работы предприятия, а его оппоненты - Владимир Жадан и Василий Глебов
якобы пытаются скрыть факты профессиональной халатности и саботажа. Результатом
этого стала "невозможность изготовить в Украине многоцелевую тактическую
бронированную машину "Дозор-Б", из-за отсутствия скорректированной конструкторской
документации, ненадежности тормозной системы и рулевого управления, а также высокой
температуры внутри машины из-за несовершенства трансмиссии". Кроме того, были
поставлены под угрозу выполнение заказа иностранного заказчика по изготовлению
многоцелевого шасси для ОТРК "Гром-2" и отечественного комплекса "Сапсан", а также
поставка 20 моторно-трансмиссионных отделений для проекта модернизации турецкой
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155-мм гаубицы Fertina. В отношении "Гром-2" особо отмечалось, что отсутствие
кинематической схемы трансмиссии привело к тому, что исследовательский образец шасси
"смог ехать только задним ходом на максимальной скорости": "Фактически, основные узлы
трансмиссии пришлось проектировать заново, что привело к убыткам в размере 1,8 млн
грн и увеличило сроки выполнения работ на 4,5 месяца". Развязка наступила 11 октября,
когда Айварас Абромавичус принял решение прервать контракт с Алексеем Бабичем и
уволить его с должности директора ХКБМ за невыполнение условий контракта, в части
недопущения возникновения на предприятии задолженности по зарплате. Советник
Абромавичуса, народный депутат VIII созыва Мустафа Найем сообщил, что исполняющим
обязанности директора стал главный конструктор предприятия Владимир Жадан. "Новый
гендиректор будет отобран на конкурсной основе. Сейчас главная задача - вернуть
коллектив, возобновить выполнение контрактов, выплатить долги по коммунальным
платежам и заработной плате и наладить эффективную работу легендарного КБ", - отметил
Найем. По его информации, за срыв контракта с Минобороны, на ХКБМ наложены штрафы в
размере 82 млн грн, а в случае полного провала поставок, предприятие ждет более 350 млн
выплат по государственным гарантиям. По информации "Апострофа", руководители
"Укроборонпрома" уже вели переговоры с наиболее желательным (с точки зрения
коллектива) кандидатом на должность директора ХКБМ - Яковом Мормило. К каким-либо
соглашениям стороны пока не пришли, однако возрождать ставшее весьма проблемным
предприятие сейчас не так уж и много желающих. Тем более, что бюрократические
проволочки с проведением конкурса приводят к невосполнимым экономическим потерям.
Читать полностью (документы) >>>
© Денис Попович
По материалам apostrophe.ua
С 2009 года "Завод Малышева" произвел
для ВСУ один танк
06.11.2019

Президент Украины раскритиковал работу предприятий оборонной
промышленности, в частности его удивила производительность
госпредприятия "Завод имени Малышева".
Он отметил, что 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся в Харьковской обл.
Президент посетил авиационный завод и "Завод имени Малышева" и его поразил один
момент. "Увидели, что там происходит. Во-первых, – я в шоке, что касается статистики. Нам
сказал директор завода, что с 2009 года один танк произвели для ВСУ. А во времена СССР –
900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?" – сказал Зеленский. Глава
государства пообщался с рабочими заводов и узнал, что там страшная задолженность по
зарплатам, которая длится четыре года, плюс низкая оплата труда. Он привел в пример, что
на авиационном заводе люди получают по 3,5 тыс. грн. "Есть прекрасные самолеты, есть
прекрасные конструкторы, только мы ничего не изготовливаем и ничего не летает", –
сказал Зеленский. Как сообщалось, в августе ВСУ получили 10 обновленных танков от
"Харьковского бронетанкового завода". Ремонтники отмечали, что эти боевые машины
прибыли на завод этой весной с Донбасса и были в довольно плохом состоянии. В то же
время мы писали, что в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так,
Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые
прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Кабмін заборонив приватизовувати Миколаївський
бронетанковий завод
06.11.2019

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для посилення безпеки
держави та громадян. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає служба
новин порталу ukrinform.ua
"Уряд, зокрема, заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з Російської
Федерації з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020 року, як передбачалось раніше", йдеться у повідомленні. Крім того, Кабмін включив Миколаївський бронетанковий завод до
переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, як такий, що має
стратегічне значення для економіки і безпеки України. Уряд також продовжив комплексну
програму протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Це дасть змогу створити
сучасний кол-центр на 169 працівників, де цілодобово та безоплатно не менш як 16
операторів реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть
консультаційну та психологічну допомогу, передаватимуть ці дані у правоохоронні органи
для реагування. За рішенням уряду до реєстру буде підключено одночасно близько 10
тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між
правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Американська компанія з офісом у Дніпрі уклала багатомільйонний договір із "Південмашем"
01.11.2019

Один з офісів приватної американської компанії Firefly Aerospace
розташовується у Дніпрі. Про це у Facebook пише глава аналітичного центру
"Ейдос" Віктор Таран, передає Depo.Дніпро.
Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace зробила замовлення
"Південмашу" на серійне виробництво ракетних деталей, серед яких 100 камер згоряння,
500 штук агрегатів автоматики і 40 турбонасосів. Фахівці "Південмашу" оцінюють угоду в
15 млн доларів. "Це майже в акурат покриває всі борги заводу. І така співпраця стала
можливою, завдяки прийнятому місяць назад закону про приватний космос", – пише
чоловік. За словами Тарана, борги заводу сягнули 375 млн гривень.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами dnipro.depo.ua
Одинадцятий пуск ракети-носія
«АНТАРЕС»
02.11.2019

В суботу, 2 листопада, здійснено черговий, одинадцятий пуск ракетиносія «Антарес» з космодрому Воллопс (США). Про це повідомляє
Департамент маркетингових комунікацій заводу «ПІВДЕНМАШ».
На розрахункову орбіту виведено вантажний корабель Cygnus NG-12, який доставляє
корисний вантаж на Міжнародну космічну станцію (МКС). NG-12 є першою місією за
контрактом Commercial Resupply Services (CRS) компанії Northrop Grumman Innovation
Systems (раніше Orbital ATK) з NASAз доставки вантажу на МКС. Контракт укладено до 2024
року включно. Дотепер, починаючи з 2014 року, діяв контракт CRS, в рамках якого за
допомогою РН «Антарес» було виведено в космос 10 кораблів Cygnus. Головним
розробником РН «Антарес» є американська корпорація Northrop Grumman. Основну
конструкцію першого ступеня РН «Антарес» розроблено КБ «Південне» та виготовлено
ПІВДЕНМАШем у кооперації з українськимипідприємствами, зокрема, «Хартрон-АРКОС»,
«Київприлад», Хартрон-ЮКОМ, «ЧЕЗАРА», «РАПІД».
Читати повністю >>>
За матеріалами ПІВДЕНМАШу

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

МХП объявил о выкупе 21 октября еврооблигаций на $79,4 млн

У січні-вересні 2019 р. Україна збільшила експорт
агропродукції на $2,8 млрд
30.10.2019

Експорт агропродовольчої продукції у січні-вересні 2019 року
склав $15,8 млрд, що на $2,8 млрд, або на 21,5% перевищило відповідний
показник за дев'ять місяців 2018 року.
Визначальними позиціями у товарній структурі вітчизняного агропродовольчого
експорту є зернові та олійні культури, олія, залишки і відходи, а також м’ясо. Їх сукупна
частка становить близько 85% в агроекспорті. Основними ринками збуту залишаються три
регіони - Азія, ЄС та Африки. Загалом на них припадає понад 90% вартості українського
експорту сільгосппродукції Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції традиційно утримують азійські країни, які за січень-вересень 2019 року закупили українського
продовольства на $6529 млн. Частка Азії за цей період склала 41,4% від загального
експорту аграрної продукції. Третина вітчизняного експорту сільгосппродукції - 33,9% припадає на країни ЄС. За 9 міс. 2019 р. вони закупили українського продовольства на $5344
млн. Обсяги експорту до країн Африки склали $2400 млн - 15,2% від загального експорту
аграрної продукції. Зростання вартісних обсягів експорту української агропродовольчої
продукції у січні-вересні 2019 року відносно минулого року спостерігається по всіх
напрямках. Найбільше - на $1,2 млрд - обсяги поставок збільшилися до країн - членів ЄС,
зауважив Микола Пугачов. Експорт до країн Азії зріс на $0,8 млрд, до африканських країн на $0,7 млрд. Експорт вітчизняної сільгосппродукції до країн СНД скоротився. Країни цього
регіону за січень-вересень 2019 року імпортували українського продовольства на $1045
млн, що склало 6,6% від загального експорту аграрної продукції. За результатами січнявересня 2019 р. рейтинг країн - імпортерів вітчизняної агропродукції очолив Китай, який
торік посідав третє місце. З початку нинішнього року ця країна закупила українського
продовольства на $1364 млн, майже на 85% перевищивши відповідний показник минулого
року у $740 млн. Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції
на $1188 млн. Значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів (1125
млн дол. США), Індії (1114 млн дол. США), Туреччини (1051 млн дол. США), Іспанії (810 млн
дол. США), Німеччини (612 млн дол. США), Польщі (583 млн дол. США), Італії (500 млн дол.
США) та Білорусі (432 млн дол. США). Ці топ-10 країн - імпортерів вітчизняної агропродукції
у січні-вересні 2019 р. забезпечили понад 55% доходів від експорту продукції
агропромислового комплексу, підсумував Микола Пугачов.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua



ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ
в цілому

Земельний банк України 2017-2019 роки: скільки землі
обробляють холдинги, фермери та ОСГ

23.10.2019

AgroPolit.com і сервіс автоматичного аудиту земельних ділянок
Feodal.online підготували дослідження щодо земель, які обробляють
холдинги, фермери та ОСГ у 2017-му, 2018-му та на 1 червня 2019 р.
У дослідженні бралися дані статистичної звітності про результати посіву,
подані товаровиробниками трьох категорій - ОСГ, фермерами та холдингами. Дві останні
групи ми поділили на підгрупи, щоби показати максимально точну розбивку по обробітку
земель. Аби отримати максимально точні дані, землі, які належать фермерам, ми розділили
на 4 підгрупи: 0 до 500 га; 500 до 1000 га; 1000 до 5000 га; 5000 до 10 000 га. Холдинги
розділили на 3 підгрупи: 10 тис. га до 30 тис.га; 30 тис. га – 50 тис.га; 50 тис. га +. Важливо,
що у останній графі холдингів (із розміром +50 тис. га і більше) ви не побачите компаній із
зембанком понад 200 тис. га. Чому? Тому що такі великі холдинги складаються із кількох
менших компаній, які і представлені у розбивці залежно від їхнього зембанку. «Динаміка
даних, наведених у графіку, дає можливість зробити наступні висновки: кількість
відзвітованих підприємств зменшується за збільшення посівних площ і це свідчить про
консолідацію агробізнесу в меншу кількість юросіб та збільшення «офіційного» обробітку
землі. Наприклад, у Львівській області збільшення посівних площ пов'язане з розлісненням
полів, а вже в Кіровоградській статистика свідчить про вихід бізнесу з «тіні» (неофіційного
обробітку)», - говорить засновник «Feodal» Андрій Дем’янович.
Що ми побачили? У 2017 р. загальна площа під посівами сільськогосподарських
культур становила 27,046 млн га. На цих землях працювали 40,011 тис. аграрних компаній
(принаймні ті, хто відзвітував про свою діяльність). Серед них юридичними особами було
засіяно 18,9 млн га, а особистими господарствами (ОСГ) – 8,1 млн га. Варто зауважити, що
серед цих 40 тис. компаній, фермерських підприємств було зареєстровано 39,864 тис. і вони
обробляли 15,9 млн га. У свою чергу, холдингів у 2017 р. нараховувалося 146, вони
обробляли приблизно 2,9 млн га. Вже у 2018 р. ситуація почала змінюватися: загальна
площа посівів с/г культур збільшилася до 27,682 млн га. Загальна кількість аграрних
підприємств дещо зменшилася. Їх стало 39,561 тис. З них юридичні особи засіяли 19,2 млн
га, а ОСГ – 8,3 млн га. Серед зареєстрованих компаній фермерських господарств було 39,401
тис. фермерських господарств (на 463 менше, ніж у 2017 році), які обробляли 15,7 млн га; а
холдингів нараховувалося 160 (на 14 більше, ніж у 2017 році) і вони обробляли 3,5 млн га. У
2019 році (на 1 червня) тенденція на збільшення засіяних масивів (чи деклараціїї про це
відповідним держслужбам) збереглася: загальна площа посіву збільшилася до 27,842 млн
га. Загальна кількість компаній, які відзвітували про посів, виявилася дещо меншою за
попередній рік – 38,451 тис. З них ОСГ засіяли 8,393 млн га, а юрособи – 19,449 млн га.
Фермерські підприємства у кількості 38,268 тис. (на 1,133 тис. менше, ніж у 2018 році)
господарювали на 15,9 млн га. У свою чергу, холдинги, яких налічується 160, збільшили
показники оброблюваних земель до 3,6 млн га. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами agropolit.com

Агрохолдинг "Астарта" за 9 міс. скоротила
продажі цукру на 12%
22.10.2019

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в
Україні, в січні-вересні 2019 року скоротив його продаж на 12% у порівнянні
з аналогічним періодом 2018 року - до 239,88 тис. тонн.
Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі у вівторок, продажі
пшениці за дев'ять місяців цього року зросли на 23% - до 240,28 тис. тонн, кукурудзи - в 2,6
рази, до 514,53 тис. тонн, соняшнику - на 8 %, до 51,4 тис. тонн, соєвої олії - 34%, до 35,33
тис. тонн, соєвого шроту - на 14%, до 122,38 тис. тонн. Продажі молока скоротилися в січнівересні цього року на 8% - до 72,24 тис. тонн. Середня ціна реалізації цукру за 9 місяців
2019 р. знизилася на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 10,06 тис.
грн за тонну, в липні-вересні - на 3%, до 10,11 тис. грн за тонну. У третьому кварталі 2019
року продажі цукру скоротилися на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
- до 86,53 тис. тонн, кукурудзи - на 74%, до 2,8 тис. тонн, молока - на 11%, до 21, 7 тис. тонн.
Водночас реалізація пшениці зросла на 56% - до 223,64 тис. тонн, соняшнику - в 26,8 рази,
до 33,57 тис. тонн, соєвого шроту - на 1%, до 29,34 тис. тонн, соєвого масла - вдвічі, до 9,11
тис. тонн. Станом на дату випуску звіту, "Астарта" завершила збирання олійних культур,
зібравши 170 тис. тонн, зокрема 90 тис. тонн соняшнику і майже 80 тис. тонн сої. Крім того,
агропромхолдинг зібрав 255 тис. тонн пшениці, одночасно провів збирання цукрового
буряка на 59% площ, кукурудзи - 72%. "Астарта" - вертикально інтегрований агропромхолдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять вісім
цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і молочні ферми з 25
тис. голів великої рогатої худоби, сім елеваторів, біогазовий комплекс і завод з переробки
сої в Полтавській обл. (ТОВ "Глобинський переробний завод"). …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Агрохолдинг "Кернел" сократил продажи
подсолнечного масла на 26%
22.10.2019

Агрохолдинг "Кернел" в первом квартале 2020 фингода (ФГ),
начавшегося в июле 2019 г., сократил продажи подсолнечного масла на 26%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 300,87 тыс. тонн.
Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи, продажи подсолнечного
масла в бутылках за указанный период составили 8,4% от общего объема продаж. В июлесентябре этого года маслоэкстракционные заводы переработали 629 тыс. тонн семян
масличных культур, что на 50% больше показателя за первый квартал 2019 ФГ. Из общего
объема переработки 624 тыс. тонн семян пришлись на подсолнечник, остальные 5 тыс.
тонн - на сою. В документе отмечается, что объемы экспорта зерна из Украины в первом
квартале 2020 ФГ выросли на 17% - до 1,623 млн тонн, из них 1,1 млн тонн - от внешних
поставщиков, остальное произвели сельскохозяйственные подразделения компании.
Перевалка зерна на экспортных терминалах в Украине в указанный период возросла на
22% - до 1,195 млн тонн. Это обусловлено ростом экспорта зерна из Украины и вводом в
эксплуатацию первой очереди нового зернового терминала "Трансгрейнтерминал". По
состоянию на 21 октября т.г. "Кернел" намолотил 70,98% кукурузы, 99,96% подсолнечника,
99,97% сои и 100% пшеницы. Агрохолдинг намерен собрать урожай с 231,4 тыс. га
отведенных под кукурузу, 136,5 тыс. га – под подсолнечник, 97,1 тыс. га – под пшеницу, 24,3
тыс. га – под сою, 23,3 тыс. га – под другие культуры. Всего 512,6 тыс. тонн площадей под
культурами, что на 3,1% меньше, чем в 2019 ФГ, говорится в отчете агрохолдинга. Как
сообщалось, "Кернел", разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и
погашением 17 октября 2024 года. Бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала.
Организатором выпуска выступили ING Bank и J.P. Morgan. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Саудовская SALIC после покупки агрохолдинга "Мрия"
ищет зерновой терминал на Черном море
23.10.2019

Названы ТОП-10 госпредприятий по раз меру
земельного банка
25.10.2019

Более 111 тыс. га земли находится в ведении государственных
компаний. Об этом свидетельствуют данные Министерства равзития
экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет LIGA.net.
Как отмечается пятая часть всех земель госкомпаний принадлежит компании
«Коневодство Украиныи» - более 23 тыс. га. Вторым по площадям угодий является
«Стрелецкий конный завод №60» - более 7 тыс. га, третим - Племрепродуктор «Степное» с
6,94 тыс. га. Далее идут: Центр сертификации и экспертизы семян и посевного материала 6,36 тыс.га; «Благодатное» - 5,3 тыс.га; «Деркульский конный завод №63» - 4,46 тыс. га;
«Укрлектравы» - 3,96 тыс.га; СП «Лазурное» - 3,35 тыс. га; «Червона зирка» - 2,95 тыс. га;
«Грозинское» - 2,94 тыс. га. Уточняется, что в рейтинге отсутствуют госпредприятия, в
активах которых нет аграрной земли. Кроме того, не учитывались земли Национальной
академии аграрных наук, поскольку это структура, которая имеет отдельное бюджетное
финансирование.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

36

21.10.2019

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) объявил о выкупе
21 октября еврооблигаций на $79,4 млн со ставкой купона 8,25%
подлежащих погашению в 2020 году.
Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник, цена
выкупа - $81,92 млн. Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три
выпуска еврооблигаций холдинга: с погашением в апреле-2020, ставкой купона 8,25%
годовых и доходностью 3,294% в год; с погашением в мае-2024, ставкой купона 7,75%
годовых и доходностью 5,902% в год, и с погашением в апреле-2026 - последнее
размещение еврооблигаций было на $550 млн с доходностью 6,95% годовых. МХП крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством
зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП
поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его
предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по
приобретению словенской компании Perutnina Ptuj. Основателем и мажоритарным
акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в
2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556
млрд. МХП в апреле-июне 2019 года сократил чистую прибыль на 10% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до $171 млн, выручку увеличил на 36% – до $946 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Компания SALIC проводит комплексную оценку нескольких проектов в
Черноморском регионе и рассматривает возможность приобретения там
зернового терминала.
"Это часть нашего мандата – придавать значение логистике... поэтому мы
рассматриваем присутствие SALIC на той стороне в форме поглощения или покупки
зернового терминала на Черном море", – сообщил управляющий директор компании Халед
Аль-Абуди. Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная
компания SALIC владеет в Украине агрохолдингом "Континентал Фармерз Групп", который
обрабатывает земли на территории пяти областей Западной Украины. В его состав вошли
выкупленный SALIC в 2018 г. агрохолдинг "Мрия" и ранее принадлежащая саудовской
компании Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во
Львовской области. Гендиректором объединенной компании с июня 2019 г. назначен Георг
фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора. Агрохолдинг "Мрия"
и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия "Агро ЛВ" и "Грейнлэнд",
работают как единый бизнес с ноября 2018 года. Объединенный земельный банк в
обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га в четрырех областях на Западной Украине.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГК "Агропросперіс" уже інвестував у агросектор
України приблизно $700 млн




29.10.2019

NCH Capital (ГК "Агропросперіс") щороку реінвестує $20-30 млн у
розвиток платформи supply chain "ланцюг поставок"). Про це розповіла
директор з аграрних інвестицій NCH Capital в Україні Марія Осика.
"NCH вкладає в майбутнє, зважаючи на глобальні тренди, та розвиває управлінські
моделі, що мають довгострокову перспективу. Інвестуємо в ті сектори, де, як показує аналіз,
повернення на капітал перевищуватиме 15% у 10-річній перспективі", - сказала вона,
зазначивши, що інвестори NCH Capital ставлять завданням повернення на капітал понад
20%. Крім того вона додала, що з початку роботи в Україні з 1990-х років сумарні інвестиції
фондів компанії (здебільшого в нерухомість, фондовий ринок й агробізнес) склали близько
$1 млрд. "З них $700 млн вкладено в агробізнес. Напрям рослинництва ми почали
розбудовувати "з нуля" в 2006 році. Створена 5 років тому відкрита платформа supply chain
охоплює кілька напрямів: фінансування через "Агропросперіс Банк"; дистрибуція насіння,
засобів захисту рослин та добрив; закупівля зерна; логістика; агротехнології; надання ІТ- та
фінансових консультацій; експортні продажі", - уточнила Марія Осика. Вона пояснила, що це
платформа рішень, які збільшують ступені свободи сільгоспвиробників, надаючи їм змогу
зосередитись на тому, що вони знають і вміють робити найкраще - на рослинництві. Решту
питань для них вирішує компанія. Також Марія Осика підкреслила, що за останні роки
компанія придбала 400 вагонів, а зараз розпочала пілотний проект з локомотивами.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
Выручка Аграрного фонда достигла
4,8 млрд грн
30.10.2019

ПАО «Аграрный фонд» по итогам 9 месяцев 2019 г. получило 16,3 млн
грн чистой прибыли. Об этом говорится в сообщении предприятия, передает
служба новостей портала agroportal.ua
«Чистый доход «Аграрного фонда» от реализации продукции в отчетном периоде
составил 4,8 млрд грн, валовая прибыль - 300,8 млн грн, операционная прибыль - 412 млн
грн», - говорится в сообщении. В течение указанного периода было реализовано 301 тыс. т
зерна, 348 тыс. и минеральных удобрений и 78 тыс. и продуктов переработки зерна, из
которых мука составляет 57 тыс. т. ПАО «Аграрный фонд» - один из ведущих операторов
агропромышленной отрасли Украины. Предприятие основано в 2013 году, владельцем
100% акций общества является государство. Основной вид деятельности - закупка
зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений. 23 октября 2019
г. правительство уволило председателя правления ОАО «Аграрный фонд» Андрея Радченко.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ГПЗКУ закупит по форварду зерна
на 1,16 млрд грн
30.10.2019

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины
(ГПЗКУ) начала реализацию программы закупок зерна урожая 2020 года. Об
этом сообщает портал agroportal.ua
В рамках кампании планируется закупить у сельхозпроизводителей около 385 тыс. т
пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. На авансирование аграриев запланировано выделить
1,16 млрд грн. «Традиционно, программа закупок зерна будущего урожая будет проходить
в два этапа. С 25 октября 2019 г. начался первый этап - осенняя форвардная программа
(октябрь - декабрь 2019), во время которой проводится закупка зерна пшеницы, ячменя и
ржи будущего урожая 2020 г. На первом этапе производителю нужно подать заявку на
участие в региональный отдел ГПЗКУ, сформировать необходимый пакет документов и
заключить договор поставки зерна будущего урожая непосредственно в офисе компании.
После подписания договора ГПЗКУ осуществляет предварительную оплату на расчетный
счет сельхозпроизводителя в размере 3000 грн с учетом НДС за одну тонну зерна пшеницы,
ячменя; 3300 грн с учетом НДС за одну тонну ржи», - отметили в компании. На втором этапе
ГПЗКУ проводит окончательный расчет после передачи зерна в собственность корпорации.
«В этом году стоимость средств составит от 9,5% до 13% годовых в зависимости от
количества законтрактованного товара и базиса поставки. Учитывая, что программа
закупок зерна будущего урожая в ГПЗКУ проводится уже не первый год, корпорация
предлагает дополнительную скидку в размере 0,25% тем сельхозпроизводителям, которые
принимают участие в программе 2 и более лет», - добавили в компании. Для справки:
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная
сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной
заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых, в
том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского
портов составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год. Корпорация имеет в своем
составе два собственных речных терминала (Голопристанский и Великолепетиский
элеваторы) с возможностью перегрузки зерна на водный транспорт.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Группа Эпицентр инвестировала в новые
элеваторные комплексы 3 млрд грн

Експорт українських зернових цьогоріч сягнув
рекордних 39,8 млн тонн
04.11.2019

Експорт вітчизняних зернових за 9 місяців 2019 року зріс на 44% - до
39,8 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба ІАЕ Національного наукового
центру “Інститут аграрної економіки”.
“За січень-вересень 2019 року експорт вітчизняних зернових збільшився проти
минулорічних показників за відповідний період майже на 44% і сягнув рекордних 39,8 млн
тонн. При цьому вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% – до 6834 млн дол”, - йдеться у
повідомленні. За означений період за кордон було продано 13,7 млн тонн пшениці,
загальною вартістю 2,5 млрд дол.; кукурудзи – 22,6 млн тонн, до 3,7 млрд дол.; ячменю – 3,3
млн тонн, до 0,6 млрд дол. Зазначається, що найбільшими покупцями українського зерна у
січні-вересні 2019 року, як і раніше, були країни Африки, Азії та Європи. Лідируючу позицію
у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль утримує
Єгипет, частка якого у загальному експорті цієї продукції у січні-вересні 2019 року склала
14,1% вартісних обсягів поставок. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року ця країна
на 75% збільшила вартість закупок зерна – до 966 млн дол. Помітні частки в українському
експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%),
Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш (3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по
3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції даної
групи. Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 листопада українські аграрії провели
збирання зернових та зернобобових культур в Україні на площі 14,1 млн га, або 92% до
прогнозу, та зібрали 66,7 млн тонн зерна при середній врожайності 47,2 ц/га.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua




ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

Вітчизняний ринок томатів і картоплі
на межі катастрофи
24.10.2019

За 9 місяців 2019 р. в Україні показники імпорту томатів вже
перевищили обсяги закупівель за весь 2018 рік. При цьому їх експорт
істотно знизився, повідомляє agroreview.com
Станом на 1 жовтня Україна експортувала за кордон всього 6 тис. тонн томатів, що
стало найнижчим показником за останні 8 років. Про причини такої ситуації і майбутньому
овочевого ринку України EastFruit розповів директор запорізького ТОВ «Агрокоин»
Володимир Вишняков, що спеціалізується на вирощуванні томатів. На думку аграрія,
суттєві проблеми з вирощуванням помідорів та картоплі в Україні спричиняє карантинний
шкідник томатна міль – Tuta absoluta. Якщо раніше наші аграрії експортували свою
продукцію до країн Балтії, в Білорусь, виграючи за рахунок цін, то зараз фітосанітарні
служби не пропускають український товар, говорить Володимир Вишняков. За його
словами, проблеми зі шкідниками бували кожного року. Але не в таких масштабах. Цього ж
року томатна міль настільки розмножилася, що її можна виявити буквально в кожному
регіоні України. Причому з томатів шкідник переключився на картоплю та баклажани. «І
виходить всюди, куди завезли заражений томат, там через півтора року томатна міль
завдасть катастрофічного удару, під який потрапляє в першу чергу картопля», – говорить
Володимир Вишняков. «Виробники вже залишаються не те, що без прибутку, а йдуть в
мінус. У моєму розумінні, через півтора року овочевий ринок України очікує крах. Уявіть:
зібрана картопля в підвалі не пролежить навіть місяць-два через те, що черв’ячок молі його
просто знищить, і нічого не залишиться до весни». Виробник додає: ще півроку тому аграрії
недооцінювали масштабів проблеми. Але ж шкідник розмножується шаленими темпами:
один метелик томатної молі за тиждень відкладає близько 100 тисяч яєць. І їх досить
складно знищити. «З кожного яйця через тиждень з’являється черв’ячок, який через кілька
днів стає метеликом – і так по колу», – говорить Володимир Вишняков. Ситуація
ускладнюється тим, що звичайні домогосподарства не обробляють фунгіцидами свій
урожай, і їх грядки стають розсадниками шкідника для інших господарств. Зрештою в
перспективі Україна може втратити зовнішні ринки для експорту томатів. «Ми здатні
вирощувати овочі самостійно і забезпечити ними внутрішній ринок, але вивозити за межі
країни ми не зможемо. Ми вже зараз не можемо експортувати. Відповідно в перспективі ми
втратимо зовнішні ринки збуту», – зазначає Володимир Вишняков.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com


СПЕЦІЇ

Украина вошла в ТОП-10 мировых
экспортеров кориандра
28.10.2019

04.11.2019

Компания Эпицентр К запустила в эксплуатацию первую очередь
проекта - построено два новых и увеличены мощности еще двух элеваторов в
Винницкой и Хмельницкой обл.
В эксплуатацию введены маршрутные элеваторные комплексы в Винницкой
области: Вендичаны (Могилев-Подольский р-н) мощностью 120 тыс. т единовременного
хранения и Вапнярка (Томашпольский р-н) на 200 тыс. т. Таким образом, количество
собственных элеваторов, обслуживающих агрохолдинг Эпицентр Агро, выросла с 6 до 8, а
их общие мощности по хранению увеличено до более 800 тыс. т. Также завершена
реконструкция Винницкого элеватора, в результате которой его мощности по хранению
увеличен до 168 тыс. т. На 60 тыс. т выросли мощности Закупнянского ХПП (Хмельницкая
обл.) - после реконструкции предприятие может сушить и хранить 105 тыс. т зерна. Как
отметил директор аграрного департамента Эпицентр К Василий Мороз, после реализации
всех проектов элеваторные мощности по единовременному хранению зерна до конца
2019/2020 маркетингового года вырастут до 1 млн т. В планах до конца 2020/2021 МГ
увеличить мощности компании до 2 млн т. В развитие и реконструкцию элеваторного
хозяйства аграрным направлением группы Эпицентр К уже было инвестировано почти 3
млрд грн. Общая стоимость проектов по развитию и реконструкции элеваторных
комплексов составит 4,6 млрд грн. Как отметили в Эпицентре, инвестпроект продолжается:
начато строительство нового элеватора в Виннице мощностью 208 тыс. т, параллельно
ведутся работы по достройке третьей очереди Закупнянского ХПП в Хмельницкой области
мощностью 184 тыс. т, а также перестройка еще двух предприятий — Переробник
(Киевская обл.), мощности которого вырастут на 105 тыс. т, и Немировского ХПП
(Винницкая обл.), где объемы хранения зерна увеличатся на 104 тыс. т. Как сообщалось,
летом 2019 Эпицентр К начал производить муку и продавать ее в своей торговой сети.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Экспорт Украиной недробленого и молотого кориандра по итогам
2018 составил 8,4 тыс.т. Такой результат позволил занять шестое место в
мировом рейтинге стран-экспортеров этого продукта.
Как отмечается в сообщении Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ),
Украина экспортирует кориандр преимущественно в неизмельченном и немолотом виде.
Кроме Украины, в ТОП-10 экспортеров недробленого и молотого кориандра в прошлом
году вошли Индия (37 тыс. т), Италия (14 тыс. т), Иран (14 тыс. т), Болгария (14 тыс. т),
Сирия (7 тыс. т), Аргентина (7 тыс. т), Марокко (6 тыс. т) и Канада (3 тыс. т). «В прошлом
году объем мировой торговли недробленым и молотым кориандром составил 160 тыс. т», уточнили в асоциации. За январь–июнь 2019 отечественный экспорт недробленого и
молотого кориандра равен 3,9 тыс. тн, что на 0,5 тыс. т меньше, чем за такой же период
2018 г. Выручка от его сбыта - $1,9 млн. Наибольшие объемы закупок в Украине совершили
Индонезия (1,5 тыс. т на сумму $0,6млн), Германия (0,2 тыс. т на сумму $0,3 млн), Индия (0,5
тыс. т стоимостью $0,2 млн) и Нидерланды (0,2 тыс. т стоимостью $0,1 млн). Средняя
экспортная цена украинского недробленого кориандра сейчас - 499 $/т. «В 2019 году
конкуренты Украины за первые 6 месяцев экспортировали такие объемы недробленого и
молотого кориандра: Болгария - 6,9 тыс. т, Италия - 6,4 тыс.», - добавили в ассоциации.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Винахідник про вирощування ананасів під Києвом
та бізнес на рослинах-лікарях



ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

23.10.2019

Колись давно Анатолій Патій винайшов технологію будівлі-термосу,
запатентував її, використав при зведенні теплиці, потім – власного
будинку. Про це пише Олена Жога на порталі depo.ua
І тепер чудово себе почуває: платить за опалення у 15 разів менше, продає саджанці і
ділиться деякими секретами свого бізнесу. Звісно, не безкоштовно! В читачів Depo.ua є
унікальна можливість дізнатися про все з перших вуст. Пропонуємо найбільш цікаві епізоди
інтерв`ю. «Ми вирощуємо близько 40 тисяч рослин в рік. І нам не вистачає саджанців, тому
ми готові їх купувати, якщо хтось теж налагодить таке вирощування. Це лимони, банани,
апельсини, мандарини, ананаси, гранати, інжир, гранати, фейхоа, папайя…. Я орієнтую цей
бізнес на кімнатні умови, маленькі теплиці, зимові сади. Це чудові рослини, які очищують
повітря, виділяють фітонциди які убивають 99 % хвороботворних бактерій, розширюють
судини головного мозку, підвищують працездатність», - розповідає Анатолій. «Цитрусові
вирощували в Україні, це було 100 років тому. Разом з Росією ми експортували в Європу
близько 3 тис пудів ананасів на рік! Було виведено 80 сортів ананасу. Під Уманню в Софіївці
для цього були теплиці протяжністю 1,5 км», - відзначає Анатолій Патій. …
Читати повністю >>>
© Олена Жога
За матеріалами depo.ua
Як побудувати бізнес на вирощуванні фундука:
досвід уманського Hazelstar
26.10.2019

ЕП відвідала одне з небагатьох підприємств, яке займається
вирощуванням фундука в Україні. Що це за бізнес, які інвестиції потрібні для
старту, і що треба знати про цей ринок?
З підприємством Hazelstar ЕП познайомилась в серпні. Саме в цей час тут збирають
фундук, вирощування якого останнім часом стає все більш популярним в Україні. Місцеві
сади - ідеальне місце для життя білки. Хоча їх тут і не зустрінеш. Фундук, який можна
побачити у приватних садибах, висаджений тут у довгі рядки, підстрижений і схожий за
формою на сукні з 18 століття. "Фундук - це культурна форма ліщини", - каже нам власник
господарства Макар Терещенко. Займається садом підприємець уже вісім років, і дуже
добре знає свою справу. У бізнес він прийшов після закінчення аспірантури в Уманському
національному університеті садівництва. Спочатку продавав горіхові саджанці з Польщі, а
потім і сам вирішив спробувати горіхи на смак. Hazelstar. Підприємство в селі Верхнячка. У
власності компанії фундуковий сад площею 13 га, 18 га під чорною смородиною та 5 га - під
грецьким горіхом. Власник - Макар Терещенко. "Попит на фундук шалений, бо для українців
це нова культура, як жимолость чи кизил. У людей ростуть фундукові дерева, але поки що з
них бояться робити бізнес", - каже Терещенко. У 2018 році Україна імпортувала фундука на
5 млн дол. В основному, його купували кондитерські компанії. Світовий ринок фундука
оцінюють 0,7 млн тонн. Основні виробники - Туреччина, США, Італія, Іспанія та Греція.
Туреччина вирощує 400 тис тонн цього горіха. Українці бачать перспективу цієї культури і
теж потроху збільшують площі горіхових садів. Потенціал України у вирощуванні фундука
надзвичайно великий та сильно недооцінений, каже власник Hazelstar. Його сад на 6 тис
кущів засаджений 16-ма українськими сортами. Вони призначені для споживання горіхів у
свіжому вигляді. Переробна галузь купує турецькі чи італійські горіхи - очищені,
бланшовані, одного ступеня просмаження. Українські виробники поки не можуть дати
стільки горіхів потрібної якості, як зарубіжні. У Польщі фундук вирощують на ділянках від
2 га. Він росте і плодоносить 40 років, що гарантує родинам дохід. …
Швидкий збір >>>
© Оксана Пирожок
За матеріалами epravda.com.ua
Під Одесою створюють ягідносадівничий хаб
30.10.2019

Біляївська громада Одеської області збирається створити ягідносадівничий хаб. Створення хаба дозволить в подальшому організувати або
кооператив, або ж ягідний кластер.
“Саме садівництво, ягідництво грає ключову роль в агробізнесі. Тому що це продукт з
доданою вартістю для бюджету. На полях із зерновими культурами в тисячі гектар може
працювати 4-5 людей протягом 2-3 місяців. У мене на одному гектарі працює 8 – 15 людей
8-9 місяців на рік”, – розповів Сергій Українець директор компанії Greenland, яка входить в
групу компаній TM FRUKTONA. У Біляївці інвестиційний проект передбачає вирощування
ягід з наступною реалізацією в супермаркети Одеси і в цілому по Україні. Пізніше –
створення комплексу післязбиральної доробки (охолодження і короткострокове зберігання
ягід). Наступний етап – закладка кісточкових культур (черешня, персики, абрикос). Перші
висадки суниці плануються в 2020 році, восени вже почали готувати грунт, зайнялися
підключенням всіх мереж, електрики, поливу і т. п. Роботу розпочато. Надалі люди самі
зможуть вибирати. Або міняти свій підхід до роботи, до життя і мати гідний заробіток тут, в
рідній громаді, або їхати працювати за кордон на пана. У компанії відзначають, що села
Біляївської громади, місто – не бідні. Значить, люди вже мають певний досвід роботи, що
робить інвестицію перспективною для інвестора і самих мешканців.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
У селі під Львовом запустили першу
бананову ферму
01.11.2019

У селі Липники Пустомитівського району, що за 10 км від Львова,
почала діяти перша бананова ферма. Загалом на ній вирощують близько 30
видів екзотичних рослин.
Серед найпопулярніших: банани, кавові дерева, лимони, лайми, кумкват та гранати.
Про це ZAXID.NET розповів власник ферми Андрій Труш. 44-річний чоловік розпочав
вирощувати екзотичні рослини близько 2,5 років тому. На фермі він вирощує понад десяток
саджанців бананів у місяць. Всі екзотичні рослини Андрій Труш продає. Чоловік розповідає,
що наразі його клієнтами є переважно дизайнери, які купують дерева для прикраси
приміщень. Всі екзотичні рослини він вирощує у спеціальній теплиці – вегетарії, яку
розробили за голландською технологією. На вході у таке приміщення розташований
спеціальний котел, який нагріває близько двох тонн води, її по теплиці перекачують
насоси. Таким чином у приміщенні постійно тримається тепло. За словами Андрія Труша,
рослини без проблем можуть рости у звичайних кімнатних умовах та навіть будуть
плодоносити. Однак для того, щоб виростити банани в домашніх умовах, рослина має
отримувати потрібну кількість ґрунту. «Банан не буде таким довговічним, як, до прикладу,
садженець лимона, адже лимон буде рости роками. Але рік-два садженець банана
нормально росте у кімнатних умовах. Перед тим, як продати, ми такі саджанці готуємо,
використовуємо багато органіки. 99,9% – це органіка, яку ми додаємо у ґрунт. І якщо банан
правильно підливати, давати певні мінеральні добавки, то він буде чудово рости», –
розповідає Андрій Труш. Вартість двохметрового бананового дерева – 5000 грн, менші
саджанці будуть коштувати дешевше, ціни стартують від 100 грн. Ківі на фермі можна
купити за 500 грн, кавове дерево за 120 грн, а лимон за 150 грн. Також на фермі почали
проводити екскурсії. Переважно подивитися на екзотичні рослини приїжджають школярі.
Вартість екскурсії – 50 грн за одну людину.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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Дослідження ринку молока: Україна
збирається з силами
25.10.2019

Динаміка зростання глобального молочного ринку, що збільшується
приблизно на 5% на рік, свідчить про незмінну популярність молока і
молочних продуктів. Про це повідомляє компанія Pro-Consulting.
Якщо в 2017 р. на нашій планеті було надоєно 811 млн тонн молока, то в минулому вже 843 млн тонн, а до 2024 р. грошовий обсяг світового молочного ринку, за прогнозами,
перевищить $703 млрд. Буде в цьому грошовому пирозі і частка України, але для цього
нашій країні потрібно успішно завершити трансформацію свого ринку молока, яке
проходить в даний час. В кінцевому результаті повинні вирости якісні показники
українського молока і молочних продуктів, а значить, перед ними відкриються двері на
найбільш платоспроможні ринки світу. Поки ж поголів'я корів в Україні зменшується
котрий рік поспіль. Правда, за оцінкою Pro-Consulting, даний процес поки не призводить до
зниження виробництва молока, оскільки малопродуктивні корови в господарствах
замінюються значно більш продуктивними. Це дозволяє повністю забезпечувати
внутрішній попит на молоко, про що свідчать результати аналізу ринку молока в Україні,
який виконананий Pro-Consulting. Разом з тим, очікується, що загальне доїння українських
корів все-таки знизиться після повного вступу в силу нового молочного стандарту, за яким
на ринку має залишитися тільки три сорти молока - екстра, вищий і перший. Виробники
молока другого сорту втратять багато можливостей збуту своєї продукції, що, до речі, може
привести до зростання тіньового ринку. За прогнозами, обсяг молочного виробництва в
Україні до 2030 р. впаде до 8,8 млн тонн з нинішніх 10 млн тонн. Одночасно повинен
підвищиться професіоналізм виробників і, як результат, якість даного продукту і його
похідних. Головними постачальниками молока на ринок стануть середні і великі
господарства, на яких будуть дотримуватися всіх вимог щодо утримання корів, доїння і
подальшого поводження з отриманим молоком. Відчують оновлення молочного стандарту і
кінцеві споживачі. Як свідчать результати аналізу ринку молочної продукції в Україні, який
провела компанія Pro-Consulting, в даний час велика кількість масла, сиру, кисломолочних
продуктів в нашій країні не відповідають очікуваному рівню якості. З підвищенням вимог
до сирого молока ситуація повинна змінитися в кращу сторону.
Читати повністю >>>
За матеріалами Pro-Consulting
Кількість молочних ферм скоротиться
на 40% — думка
29.10.2019

До 2030 р. кількість молочних ферм може скоротитися на 40%. Все
через заборону прийому молока 2 гатунку на переробку. Про це
повідомили в ННЦ «Інститут аграрної економіки», передає kurkul.com
У зв’язку зі зміною стандартів якості молока, які набули чинності 1 січня 2019 р.,
молоко-сировина поділяється на екстра, вищий, перший і другий ґатунки. А прийом молока
2 гатунку на переробку для харчових цілей буде заборонений із 1 січня 2020 р. Від цієї дати
надається два роки перехідного періоду, упродовж якого молоко другого ґатунку буде
прийматися на технічні цілі — корми для тварин, казеїн, молочна кислота тощо. «Суть
питання зводиться до того, що нині на переробку надходить близько 30% — 1153,5 тис. т
— молока другого ґатунку та неґатункового. З них левова частка — 950,7 тис. т, тобто
82,4% — від господарств населення. Отже, понад 1 млн т молока повинно стати якіснішим
за другий ґатунок», — зауважила провідний науковий співробітник відділу економіки
аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки», к.е.н. Ольга Козак. За її словами, особлива роль буде
відводиться сільськогосподарським підприємствам. Саме вони, задіявши наявний
потенціал, можуть у короткі строки наростити виробництво високоякісної молочної
сировини та покрити дефіцит молока, що виникне у молочній промисловості. Це призведе
до посилення процесів спеціалізації та концентрації, які вже тривалий період
відзначаються у молочній галузі як України, так і більшості країн світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Компанія «Укрпромінвест-Агро» розпочав
експортувати нетелей
30.10.2019

Компанія «Укрпромінвест-Агро» розпочала експорт нетелей
голштино-фризької породи американської селекції. Першу партію у
кількості 97 голів відправили у веренсн до Узбекистану.
Також, компанія продала кілька партій нетелей на внутрішньому ринку –
підприємствам у Донецькій і Полтавській областях. За словами Максима Армашова,
директора із тваринництва «Укрпромінвест-Агро», компанія має змогу запропонувати
закордонним та вітчизняним покупцям до 600 нетелей на рік. «Голштино-фризька порода
американської селекції нині є найпродуктивнішою молочною породою корів у світі, –
підкреслив він. – Для розведення корів ми співпрацюємо зі світовими лідерами у
виробництві генетичного матеріалу – World Wide Series та Alta Genetics і використовуємо
сучасний генетичний матеріал биків, які входять до сотні найкращих у світі згідно із
рейтингом Interbull». Компанія розширює напрямки експорту. «Наразі йдуть перемовини
щодо експорту нетелей до Узбекистану на постійній основі, – зазначив Максим Армашов. –
Уже наступного року плануємо продати до 600 голів ВРХ, у тому числі за кордон».
Тваринницький напрямок «Укрпромінвест-Агро» налічує 6,6 тис. голів, із них 3 тис. голів –
дійне стадо. Середній надій на фуражну корову по підприємству за результатами 2018 року
склав 8891 кг. Плановий надій на 2019 рік – 9000 кг і більше. Нагадаємо, компанія
«Агропродсервіс» придбала в Чехії понад 300 нетелей голштино-фризької породи.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Президент Roshen планує побудувати
молочну ферму
05.11.2019

Президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський планує
побудувати молочну ферму на базі раніше купленого ТОВ «Летичів-Агро»
(Хмельницька область).
«"Летичів-Агро" - це продовження виробництва молока... Збираємося там будувати
другу ферму», - повідомив Москалевський. Москалевський зазначив, що в 2020 році
планується розробка проекту будівництва, в 2021 - початок будівництва. Також на даний
момент проходить реконструкція першої молочної ферми. За прогнозами, розмір другий
ферми буде відповідати першій, за рахунок чого сумарна поголів'я корів становитиме 3 тис.
голів. На даний момент поголів'я дійного стада становить понад 1 тис. голів, а обсяг
виробництва молока - 32 т/добу. Нагадаємо, у січні Антимонопольний комітет дозволив
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний фонд "Кондитеринвест"», що
належить Москалевскому, на придбання понад 50% частки ТОВ «Летичів-Агро».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Свинарі: проблем у галузі
дуже багато
В Україні за дев’ять місяців скоротилось
виробництво борошна та хліба

22.10.0219

Представники свинарських підприємств у коментарях для Асоціації
“Свинарі України” поділились поглядами на ситуацію в галузі та найбільш
актуальні, на їх думку, проблеми вітчизняного свинарства.
Майже всі називають найбільш значущою небезпекою – поширення африканської
чуми свиней. “Критичним питанням для галузі нині є африканська чума свиней. Все інше —
питання конкурентності та конкурентоспроможності”, – говорить Валерій Пономаренко,
головний технолог ТОВ “АПК “Насташка”. Утім, спеціаліст також вважає, що замість того,
щоб сприяти розвитку галузі, компетентні державні органи, навпаки, часто заважають
підприємствам. Найкритичнішим викликом АЧС називає й Іван Довганенко, з компанії ТзОВ
“Еко Міт”. “Ще проблема в тому, на мою думку, що немає на сьогодні порозуміння і чіткого
діалогу між підприємствами, виробниками і державою”, – зазначає пан Довганенко. “Наразі
проблем у галузі насправді дуже багато. Перша і критична – це АЧС. І до тих пір, поки ми не
будемо застосовувати вакцину, на мою думку, в Україні мало що зміниться. Думаю, вакцина
обов’язково потрібна”, – говорить Костянтин Жовтуха з ТОВ “Броварська м’ясна компанія”.
Варто зазначити, що щеплень проти АЧС наразі не існує. Учені США, Китаю та інших країн
активно працюють над створенням вакцини.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com

30.10.2019

За даними Держстату, пртягом січня-вересня поточного року в Україні
було вироблено 1,2 млн тонн пшеничного та пшенично-житнього борошна,
що на 3,1% менше, ніж торік за аналогічний період.
Разом з тим у вересні ц.р. виробництво цієї продукції зросло, порівняно з вереснем
2018-го на 8,5% – до 141 тис. тонн. Найбільше борошна за дев’ять місяців поточного року
виробили у Вінницькій обл. – 179,5 тис. тонн, що становить 15% від усього обсягу
виробництва. На другому місці Харківська обл. – 145 тис. тонн (12%), на третьому –
Київська – 111,4 тис. тонн (9%). Найбільше за вказаний період виробництво борошна
скоротилося в Кіровоградській області – на 45,8%, до 8,9 тис. тонн, а найбільше зросло – в
Сумській області – на 43,2%, до 67 тис. тонн. Скоротилося за 9 міс. 2019 р. і виробництво
хліба на 10% – до 645,6 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Лідером з виробництва цього продукту за січень-вересень є Дніпропетровська область із
обсягом виробництва 82,9 тис. тонн, Київська – 70 тис. тонн та Харківська – 48,9 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине вырос объем промышленной
переработки свинины
01.11.2019

По итогам трех кварталов 2019 г. объемы промышленной
переработки мяса свиней выросли на 4,4% и составили 208,6 тыс. т. Об
этом сообщают аналитики Ассоциация «Свиноводы Украины» (АСУ).
«Основной прирост производства пришелся на охлажденные свиные части (окорока,
лопатки, их отруба и другие элементы), которых в этом году выпустили на 9,5 тыс. т
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако уменьшение выпуска
охлажденных свиных полутуш более чем на 4 тыс. т (-2,7%) ослабило общий потенциал.
Несколько компенсировало потерю производство замороженной свинины. За счет почти
трехкратного увеличения выпуска мороженых окороков, лопаток и их отрубов, а также
увеличение на 8% выпуска других мороженых частей производство мороженого мяса
свиней за рассматриваемый период возросло почти на треть (+3,8 тыс. т) и составило 15,4
тыс. т», — уточняют в АСУ. С другой стороны, аналитики отмечают увеличение объемов
остатков свинины на складах. «По состоянию на конец сентября объемы запасов
мясоперерабатывающих предприятий достигли 4,5 тыс. т, тогда как годом ранее они были
на уровне 2,55 тыс. т. Поскольку более 70% остатков приходились на охлажденное мясо
свиней, которое имеет ограниченный срок реализации, длительного негативного влияния
на динамику закупочных цен они не имели. Так, средняя цена на свиней убойных кондиций
в сентябре 2019-го была на уровне 47,3 грн/кг, что на 2,7% ниже чем в прошлом. Однако,
уже в начале октября цены закупки живца реабилитировались, благодаря чему средняя
цена за месяц практически тождественна средней цене октябре 2018 г.», — отмечается в
сообщении. Напомним, что за январь-сентябрь 2019 г. Украина импортировала 18,32 тыс. т
свинины на сумму $34,86 млн.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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Експорт української курятини на 90%
забезпечує МХП Косюка

Завод одного из крупнейших должников
Ощадбанка пустят "с молотка"
25.10.2019

Аукцион по продаже имущества ЧП "Эллада" которое обеспечивает
выполнение обязательств одного из крупнейших должников Ощадбанка группы компаний "Креатив" состоится 26 ноября 2019 года
В состав имущества входит маслоэкстракционный завод мощностью переработки
1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Активную претензионно-исковую работу
по возвращению долгов группы "Креатив" Ощадбанк проводит с 2015 г. Почти год назад в
полном объеме удовлетворены исковые требования банка к ООО "Регионпродукт-Украина"
(имущественный поручитель ЧАО "Креатив") об обращении взыскания на предмет залога в
размере $4,5 млн. В мае 2019 г. за счет принятия в собственность банка нереализованного
имущества поручителя осуществлено погашение задолженности в размере свыше 106 млн
грн. В общей сложности, банк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о
взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - экс-нардепа
Максима Березкина и Юрия Давыдова. Общая сумма присужденных к взысканию средств по
всем судебным решениям - $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина и $306 млн, 12
млн евро, 716 млн грн – с Давыдова. Напомним, Ощадбанк подал иск против "Креатива" в
августе 2016 года. Агрохолдинг задолжал кредиторам на начало осени 2015 $702 млн.
Большая часть этого долга приходится на государственные банки - Ощадбанк ($313 млн),
Укрэксимбанк ($109 млн) и Укргазбанк ($91 млн). Остальные долги - перед ВТБ Банком
($18 млн) и банком "Пиреус" ($15 млн). Кроме того, агрохолдинг задолжал еще $74 млн
группе кредиторов в составе синдиката банков с иностранным капиталом (входят
УниКредит Банк, VTB Capital, Erste Group Bank, Societe Generale, ING Bank, Credit Europe Bank,
Amsterdam Trade Bank и Intesa Sanpaolo). В Ощадбанке еще в конце 2015 заявляли, что в
случае неудачи в переговорах, намерены отстаивать интересы в суде, в том числе за счет
залогового имущества, взыскания средств со всех экс-собственников-поручителей. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компанія «Укролія» експортувала до В'єтнаму першу
партію органічної соняшникової олії

22.10.2019

Частка “Миронівського хлібопродукту” Юрія Косюка в загальному
обсязі експорту української курятини становить 90%. Про це повідомляє
служба новин порталу unn.com.ua
У Державній фіскальній службі вказують, що в січні-вересні поточного року Україна
експортувала 303,3 тис. тонн м’яса птиці. МХП в той же час повідомив Лондонську біржу про
те, що за 9 місяців поточного року експортував 269,6 тис. тонн курятини. Таким чином,
частка МХП в загальному експорті країни склала 90%. МХП пов’язує свою продуктивність з
запуском двох додаткових майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького
птахокомплексу. На будівництво цих тваринницьких комплексів птахофабрика в минулому
році інвестувала 2 млрд грн, в рамках держпрограми з розвитку інфраструктури АПК.
Відзначимо, американські експерти спрогнозували рекордне зростання експорту української
курятини у 2019 році. Про це йдеться в документі Міністерства сільського господарства
США. Згідно з прогнозом відомства, у 2019 році Україна збільшить експорт курятини на
26% - до 400 тис. т у річному численні. У 2020 році поставки української курятини за
кордон становитимуть 450 тис. т, прогнозують американці. У рейтингу найбільших
експортерів м'яса птиці Україна зараз займає почесне 4-е місце. Випереджають Україну
Бразилія, ЄС і Таїланд. Прогнозується, що за підсумками 2019 року поставки бразильської
курятини за кордон виростуть на 4,4% - до 3 млн 850 тис. т, європейської - на 11,9%, до 1
млн 550 тис. т, таїландської - на 7,7%, до 900 тис. т.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Читайте також: МХП може стати вигодонабувачем від нестачі м'яса в Китаї >>>

Експорт олійних культур цьогоріч
збільшився на 23,2%
06.11.2019

Компания "Овостар Юнион" сократила
продажи яиц на 15,9%
22.10.2019

ГК "Овостар Юнион" в январе-сентябре 2019 года сократила продажи
яиц на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 888 млн
штук, что обусловлено снижением торговой активности.
Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, производство яиц за этот
период сократилось на 0,9% - до 1,191 млрд штук. Объем экспорта яиц за девять месяцев
этого года снизился на 0,7% - до 440 млн яиц. Доля экспорта в общем объеме реализации
яиц составила 50% против 42% за аналогичный период 2018 г. Средняя цена продажи яиц в
отчетном периоде снизилась на 9% - до $0,061/шт. Группа отметила, что в январе-сентябре
2019 г. объем переработки яиц увеличился на 8% - до 432 млн шт. Производство сухих
яичных продуктов сократилось на 3% - до 2,186 тыс. тонн, а жидких возросло - на 17%, до
10,535 тыс. тонн. Объем продаж сухих яичных продуктов сократился на 20% - до 1,736 тыс.
тонн, из которых 71% было экспортировано (73% за 9 мес. 2018 г.), объем продаж жидких
увеличился на 18% - до 10,453 тыс. тонн, их которых 48% было экспортировано (49% за 9
мес. 2018 года), указано в документе. Средняя цена реализации сухих яичных продуктов
снизилась на 10% - до $4,39/кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов - на
3%, до $1,41/кг. По состоянию на 30 сентября 2019 г. общее поголовье компании возросло
на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 7,9 млн голов, поголовье
несушек - на 3%, до 6,7 млн голов. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Компанія «Укролія» почала поставляти до В’єтнаму органічну
соняшникову олію. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії,
передає служба новин порталу agrotimes.ua
Так, недавно було відвантажено першу партію фасованої рафінованого органічної
олії – GARNA organica (об’ємом 500 мл). «Ринок В’єтнаму не є новим напрямком для
компанії «Укролія». Там у нас налагоджена робота з дистриб’юторами, а кінцеві споживачі
вже добре знайомі з традиційною соняшниковою олією під ТМ «Диканька». Тепер
споживачі В’єтнаму знайомі і з українською органічною олією», – йдеться в повідомленні.
Як повідомили в компанії, на початку 2017 р. Асоціація органічного сільського господарства
В’єтнаму розпочала дуже активну політику пропаганди політики щодо попиту на органічну
продукцію. Так, урядові та державні установи почали приділяти увагу сприянню розвитку
органічного сільського господарства та експорту органічної продукції. Як зазначається у
звіті FIBL за 2018 рік, у 2017 р. ринок органічної сільськогосподарської продукції у В’єтнамі
показав стабільне зростання, що підтримується збільшенням споживання серед населення
та держполітикою, тому органічна українська соняшникова олія – також затребувана серед
жителів В’єтнаму. Раніше, «Укролія» експортувала до Франції 200 т. органічної макухи….
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua

Україна з січня по вересень 2019 року експортувала олійних культур
на 23,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це
повідомляє Інститут аграрної економіки (ІАЕ).
“За січень-вересень 2019 року Україна експортувала олійних культур на 1,649 млрд
дол., майже на чверть (+23,2%) перевищивши показник за відповідний період минулого
року”,- йдеться у повідомленні. Зокрема, у січні-вересні 2019 року було експортовано 2,3
млн тонн ріпаку на 911 млн доларів, 2,1 млн тонн сої на 683 млн доларів, 71 тис. тонн
соняшнику на понад 29 млн доларів. Основна частина українського експорту олійних за
вказаний період була спрямована до країн ЄС — 63,9%. Серед країн головними
споживачами українських олійних за дев’ять місяців 2019 року були: Німеччина (до неї було
спрямовано 18,7% українського експорту), Туреччина (16,4%), Бельгія (13,5%), Нідерланди
(9,7%), Єгипет (7,3%), Франція (7,1%), Білорусь (5,1%) та Польща (4,7%). Також у січнівересні 2019 року Україна експортувала жирів та олії на 3,331 млрд доларів, що на 3,9%
більше минулорічних показників за відповідний період. Основним товаром цієї групи була
соняшникова олія: її експортували на 3,0 млрд доларів (на 0,1 млрд доларів більше, ніж за
дев’ять місяців 2018 року). Головним покупцем жирів та олій українського виробництва
традиційно виступає Індія, яка з 2015 року нарощує обсяги закупівель соняшникової олії.
За дев’ять місяців цього року її частка у структурі українського експорту цього виду
продукції становила 31,3%. За нею йдуть: Китай (15,3%), Нідерланди (10,1%), Іспанія
(6,1%), Ірак (5,9%), Італія (5,8%) та Польща (3,6%).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

Сумской суд приговорил к тюрьме рейдеров, которые пытались
захватить ОАО ”Сумской хлебокомбинат”

Канадское правительство инвестирует $1 млн.
в молокозавод на Львовщине
21.10.2019

Кооперативный молокоперерабатывающий завод будет построен за
счет средств правительства Канады и местных производителей молока. Об
этом сообщает портал inventure.com.ua
Пресс-служба Львовской ОГА сообщила, что помимо $1 млн. инвестиций со стороны
канадского правительства, еще около $300 тыс. поступят от производителей молока,
которые будут сдавать на завод от 100л /день (инвестиции 50 тыс. грн.) до 1,5 тыс. л/день
(инвестиции 750 тыс. грн.). Отмечается, что на каждую сумму вложенных инвестиций со
стороны товаропроизводителей, со стороны канадского правительства в фонд инвестора
перечисляется аналогичная сумма вложения инвестиций. То есть, инвесторытоваропроизводители становятся акционерами завода на сумму, которая вдвое превышает
сумму их инвестиций. Директор департамента агропромышленного развития Юлия
Шопская уверена, что строительство такого завода даст возможность мелким и средним
товаропроизводителям при условии кооперации, самим регулировать цену молока, исходя
из распределения прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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Житомирський м’ясокомбінат відсудив
1,7 млн грн боргу
23.10.2019

До Господарського суду Сумської області з позовом звернулось ТОВ
“Житомирський м’ясокомбінат” до відповідача ТОВ “Еліта” про стягнення 1,7
млн грн заборгованості за дистриб’юторським договором.
З яких: 1,5 млн грн — основна заборгованість, 49 тис. грн — пеня, 4 тис. грн —
відсотки за користування чужими коштами, 136 тис. грн штраф за прострочення понад 30
днів; а також судові витрати, пов’язані з розглядом даної справи. Відповідач у судове
засідання не з’явився, обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву не подав.
Розглянувши матеріали справи, дослідивши письмові докази у справі, суд встановив, що
між підприємствами був укладений дистриб'юторський договір. Дистриб’ютор мав
оплатити вартість отриманої від товариства продукції в безготівковому порядку на
банківський рахунок товариства в строки, які вказані в договорі. В обґрунтування позовних
вимог позивач наводить той аргумент, що відповідач порушив взяті на себе зобов'язання,
не здійснив вчасні розрахунки за отриманий товар, у зв'язку з чим у нього виникла
заборгованість в сумі 1,5 млн грн. Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України (далі ЦК
України) підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші
правочини. Частиною першою статті 222 ГК України визначено, що учасники господарських
відносин, які порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані
поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду. Відповідачем не
подано доказів оплати товару в сумі 1,5 млн грн у встановлений договором строк чи
аргументованих заперечень проти вимог позивача. Враховуючи встановлений судом факт
неналежного виконання відповідачем зобов'язань стосовно оплати товару, а вимоги
позивача — правомірними, обґрунтованими й такими, що підлягають задоволенню, суд
вирішив позов задовольнити повністю, повідомляє прес-служба суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами sumy.today
Фудхак від KABANOSY або як створити
категорію за рік
24.10.2019

Перебуваючи у постійному процесі генерування та реалізації ідей,
важливо озирнутися та проаналізувати результати проведеної роботи. Об
этом пишет издание sostav.ua
От, наприклад, візьмемо кампанію Banda Agency для ковбаснеків KABANOSY бренду
“Дмитрук”, яку проводили разом з медіа агенцією Spark Foundry. Нещодавно Banda Agency
дізналися про те, що за півроку продажі ковбаснеків у національних мережах збільшились у
2,5 рази та перегнали дистрибуцію за темпом збільшення у 1,6 разів. Так-так, саме з цим
брендом увірвались у рекламний блок із треш-контентом: показали сумісність несумісних
речей на сірниках-веслах та інших абсурдних образах. Створили серію роликів, щоб донести
ідею сумісності несумісних речей. До запуску кампанії бренд “Дмитрук” був успішним
регіональним м’ясоковбасним виробником, якого добре знали на Волині. Але якщо
зазирнути на 2-3 роки вперед — шансів стати національним гравцем майже не було. Для
цього потрібні були б інвестиції у збільшення масштабів виробництва, національні
рекламні кампанії, розвиток логістики та навіть перенесення потужностей до центральної
України. Конкурувати майже однаковим продуктом з вже діючими гравцями ринку було не
ОК. На їхньому боці знання, лояльність та дистрибуція. У той самий час, маржинальність
ковбасних виробів знижується: сировина дорожчає, власні торговельні марки демпінгують,
гіганти ринку грають у “гру на пониження” собівартості. Якщо зазирнути на 5-7 років
вперед — при посиленні євроінтеграції митні обмеження будуть зняті й більш розвинена
польська промисловість змете українські товари з полиць. Особливістю м’ясопереробної
галузі є повільна «адаптивність» масштабних гравців. Вони здатні запустити якусь
трендову новинку з часовим лагом у 12-24 місяці. В компанії “Дмитрук” вирішили піти “оллін”: ризикнути досягненнями 10 років та зробити ставку на абсолютно новий продукт. Але
поки не знали, на який саме. У пошуках проривного продукту компанія 4 роки намагалися
спроектувати традиції споживання м'ясних продуктів в Європі на українського споживача.
Коли в “Дмитрук” побачили польські кабанос, зрозуміли, що в Україні чомусь нічого
подібного немає. Це довгі, тонкі ковбаски з натурального м’яса, які знаходяться поміж
м’ясо-ковбасною та снековою категорією. “Дмитрук” на кілька місяців зупинили
виробництво та повністю переобладнали лінію під інновацію, яку назвали KABANOSY. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua
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Заречный райсуд Сум осудил бывшего и.о. директора ОАО «Сумской
хлебокомбинат» А.Кисиленко к 4 годам лишения свободы с конфискацией
имущества, а его партнера А. Остапова — к 3 годам тюрьмы.
Данное дело тянется уже 11 лет: в 2008 г. экс-председатель правления ОАО ”Сумской
хлебокомбинат” Анатолий Кисиленко создал поддельные протоколы заседаний правления
и протоколы наблюдательного совета предприятия, в соответствии с которыми все
имущество предприятия передавалось частной фирме ”Комфи”, принадлежащей куму
Кисиленко Андрею Остапову. Экспертизы и суд подтвердили, что подписи на данных
документах подделаны, а свидетельские показания доказали, что никаких собраний по
принятию этих решений не было. В 2009 году вместе с бывшим в то время народным
депутатом от НУНС Юрием Грымчаком (сейчас находится под стражей после получения
взятки, НАБУ обвиняет его в ”злоупотреблении влиянием” — ред.) Кисиленко совершил
нападение на предприятие вместе с неустановленными лицами ”криминальной
наружности” в сопровождении сотрудников милиции. ”Грымчак тогда отдельно
«отметился» особой наглостью и цинизмом: по словам руководителя комбината, он «лично
«болгаркой» срезал входные двери в административные помещения предприятия» и со
словами «у меня депутатская неприкосновенность» давал указания относительно захвата
предприятия”, — говорится в публикации. Позднее, в 2014 году, Анатолий Кисиленко после
смены власти вместе со своими уже новыми покровителями – тогдашними генпрокурором
Виктором Пшонкой и главой Высшего хозяйственного суда Виктором Татьковым –
воспользовался услугами российского рейдера Анвара Фарукшина. Фарукшин и его люди в
сопровождении бойцов спецподразделения МВД под видом инвентаризации в масках
захватили, разгромили и заблокировали работу предприятия. Эти преступления
правоохранители еще расследуют. А вот Анатолия Кисиленко и его кума Андрея Остапова
спустя 11 лет наказание все же настигло, и они получили реальные приговоры. Теперь же
трудовой коллектив хлебокомбината готовится к апелляционному суду, судьи которого,
как надеются акционеры и сотрудники предприятия, останутся верны своей чести и
подтвердят приговор рейдерам, вынесенный судом первой инстанции.
Читать полностью >>>
По материалам rama.com.ua

Читайте также: Реальная борьба с
рейдерством: суд приговорил к тюрьме
захватчиков предприятия >>>
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КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Roshen оскаржив рішення суду про виплату пайового
внеску в бюджет Борисполя
31.10.2019

Бісквітний комплекс "Рошен" подав апеляційну скаргу на рішення
Північного апеляціного господарського суду, який зобов'язав доплатити
23,19 млн грн пайового внеску в бюджет міста Бориспіль.
"Ми будемо оскаржувати рішення суду першої інстанції, оскільки вважаємо, що суд
не тільки залишив без уваги і не надав ніякої оцінки доводам Roshen, а й проігнорував
практику Європейського суду з захисту "правомірних очікувань" і принципу "гарного
управління", - заявили в компанії. Безпідставним, на думку Roshen, є твердження, що
дороги не є інфраструктурою міста, а саме на цьому наполягає в суді Бориспільська влада.
"Суд, в той же час, не взяв до уваги факт того, що будівництво дороги по вул. Героїв Крут
було передбачено Генеральним планом Борисполя, а сама дорога передбачена для
обслуговування як існуючих, так і майбутніх підприємств на території", - заявили у
компанії. Нагадаємо, суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен" доплатити 23,19 мільйона
гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики. Суд визнав, що
пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу, який становив
667,31 мільйона гривень. "Бісквітний комплекс "Рошен" заплатив лише 30 мільйонів. Суд
зобов'язав компанію сплатити 23,19 млн гривень, оскільки з боргу вирахували вартість
прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій. У липні стало відомо, що
кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у
Борисполі. Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації
заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську
кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися. Для будівництва компанія
взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі. Roshen
контролюється екс-президентом Петром Порошенком.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Читайте також: Roshen програв суд
мерії Борисполя >>>
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СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

"Продавця" відомих снеків та насіння впіймали на
співпраці з країнами під санкціями
01.11.2019

Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн"
провело близько 40 операцій з країнами під санкціями. Про це свідчать дані
аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 35-40 операцій з
країнами під санкціями", - свідчать дані YouControl станом на 1 серпня 2019 року. Також
зазначається, що за останні три роки ТОВ " Ай Пі Джі Кріспс Продакшн " фігурувало у 2
кримінальних судових справах. Всього у компанії 8 судових справ за останні три роки,
підрахувала аналітична система YouControl. У 2019 році проти компанії було відкрито 5
виконавчих проваджень. Додамо, що статутний капітал ТОВ " Ай Пі Джі Кріспс Продакшн "
становить 75 тис. грн. Зауважимо, що ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн", зареєстровано у
Дніпрі та спеціалізується на "гуртовій торгівлі продуктами харчування". Керівником
підприємства є Євген Коновалов, який раніше працював у компанії "Наутілус-Інвест 2006",
яка, у свою чергу, входила до складу снекової корпорації родини ексдепутата Сергія
Рибалки — "Сі Груп". Та колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції,
зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як Semki, "Козацька
слава", "Мачо" та інші. Сьогодні ж ці самі бренди снеків виробляє компанія із назвою "Ай Пі
Джі", про що йдеться на її офіційному сайті. Ба більше, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова
марка Sеmki свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці. Виходячи з цього,
можна припустити, що нова група снекових компаній, серед яких згадана "Ай Пі Джі Кріспс
Продакшн" та ТОВ "Ай Пі Джі Трейдінг" — це все та сама колишня "Сі Груп" родини
Рибалок, тільки з новою назвою та реєстрацією. Тим паче, що саме "Ай Пі Джі Кріспс
Продакшн" не так давно замовляло рекламу для ТМ Semki.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

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




РОСЛИННІ РОЗЧИННІ НАПОЇ
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КОРМ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

ЕБРР может выдать EUR10 млн кредита украинскому
производителю кормов "Кормотех"

Шрі-Ланка розпочинає Глобальну кампанію з просування
Цейлонського чаю на ринок України
24.10.2019

Уряд Шрі-Ланки ініціював Глобальну кампанію з просування
Цейлонського чаю як власного національного бренду на ринку України.
Про це розповів директор Чайного бюро Шрі-Ланки Німа Міттераратне.
Кампанія, яка почнеться в Києві, загалом буде проведена у 12 країнах світу, розповів
Міттераратне під час пресконференції у Києві, присвяченої старту кампанії з просування
цейлонського чаю на ринок України. "Київ був обраний локацією для проведення такої
історичної програми. Тому це надзвичайна можливість для нас поширити Цейлонський чай
серед людей в Україні. Це лише початок дуже потужної рекламно-інформаційної кампанії,
яка продовжиться у 12 країнах в усьому світі",- сказав Міттераратне. Він зазначив, що
кампанія триватиме до жовтня 2021 року і охопить такі країни як Японія, Китай, США,
Австралія, Туреччина, Саудівська Аравія, Велика Британія, Німеччина, Чилі та Іран.
Консультант Чайного бюро Шрі-Ланки з питань проведення Глобальної компанії Хасіта Ле
Елвіс повідомив, що найкращий еталонний національний бренд Шрі-Ланки - Цейлонський
чай - зробив країну відомою в усьому світі. Він поінформував, що історія Цейлонського чаю
налічує понад 150 років. Наразі в цьому бізнесі вирощування і збирання вручну чайних
бутонів та листків найвищої якості задіяно 10% населення країни - 2 млн людей працюють
у цьому бізнесі і країна ревно захищає соціальні права цих людей. Цей національний
продукт найкращої у світі якості експортується у 140 країн світу і щорічний дохід країни від
виробництва чаю оцінюється у 1,5 млрд дол. Це становить близько 2,5% ВВП і 65%
прибутку сільськогосподарського сектору країни. Експерт розповів, що в країні вирощують
чай, який поділяється на три види: високогірний, який зростає више 4 тис метрів над
рівнем моря, середньогірний - на висоті від 2 до 4 тис метрів і низькогірний, який зростає
на висоті до 2 тис метрів над рівнем моря. Всього у Шрі-Ланки сім агрокліматичних районів,
де вирощується справжній цейлонський чай. "Україна - дуже великий ринок, куди
традиційно надходило дуже багато Цейлонського чаю. Це одна з 10 найбільших країн, які
традиційно купували Цейлонський чай. Ми віримо, шо українці, які люблять чай,
полюблять Цейлонський чай. І ми сподіваємося, що нам вдасться повернути цей тренд
Цейлонського чаю як улюбленого напою в Україні",- сказав Хасіта Ле Елвіс. Також він
звернув увагу, що справжній Цейлонський чай, запакований на Цейлоні, має спеціальний
логотип - золотого лева, який є знаком якості продукту. У просування свого національного
бренду на ринок України Шрі-Ланка має намір вкласти загалом 2 млн дол, або 50 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua


КАВА

Асканія FMCG стала генеральним імпортером і
дистриб’ютором «Lavazza» в Україні
01.11.2019

Вже понад 15 років компанія «Асканія FCMG» успішно представляє
бренд «Lavazza» в Україні. Про це повідомляє служба новин компанії на
корпоративному сайті.
Це – один із провідних виробників кави у світі, лідер італійського роздрібного ринку
кави, частка якого у вартісному значенні, за оцінками авторитетної дослідницької компанії
«Nielsen», сягає 48%. Тож під час останньої ділової зустрічі, яка відбулася між керівництвом
компаній «Асканія FCMG» і «Lavazza», був підписаний договір про співпрацю вже у новому
статусі для «Асканія FMCG» – офіційного генерального імпортера і дистриб’ютора «Lavazza»
в Україні! Сьогодні компанія «Асканія FCMG» пропонує широку палітру кави цього
італійського бренду – різного рівня обжарки, різних купажів, меленої та в зернах. У цьому
різноманітті кожен шанувальник кави неодмінно знайде те, що йому справді потрібно!
Читати повністю >>>
За матеріалами ГК «Асканія»
Нелегальна торгівля кавою. Яка
ситуація в Україні?
07.11.2019

Представники кавової індустрії відзначають, що наразі ситуація на
митниці почала поступово змінюватися на краще. Про це пише Координатор
проекту з торгівлі кавою Європейської Бізнес Асоціації Сергій Вербов.
За даними дослідження The Economist «The Global Illicit Trade Environment Index»,
проведеного в 2018 р, Україна по здатності державних інституцій системно та ефективно
протистояти різним проявам нелегальної торгівлі займає 76 місце з 84 країн,
проаналізованих у цьому дослідженні. Варто наголосити, що за даними компаній — членів
Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році ринок фальсифікованої або нелегально ввезеної
продукції складав приблизно: 40% кави та кавової продукції (близько $25 млн), 60%
алкогольних напоїв (близько $400 млн), 25% агрохімічної продукції (близько $200 млн),
50%-70% побутової техніки та електроніки по окремим категоріям ($300 -400 млн). І даний
перелік не є вичерпним, до нього можна додати ще: паливно-мастильну продукцію,
побутову хімію, лікарські препарати, тощо. Словом, виробництво та розповсюдження на
внутрішньому ринку України фальсифікованої продукції для багатьох індустрій
залишається дійсно проблемою. Зокрема, компанії — члени Асоціації, які є виробниками та
дистриб’юторами кавової продукції, вже неодноразово зверталися до державних органів із
проханням вжити заходів для захисту споживачів від придбання підробленої кавової
продукції. Зокрема, до Держпродспоживслужби та Національної поліції України щодо
зупинення стихійної торгівлі фальсифікованою продукцією на відкритих ринках та в
мережі інтернет. Крім того, до попереднього керівництва ДФС щодо зупинення імпорту
кави за заниженою митною вартістю та до Кіберполіції щодо припинення діяльності
інтернет-сайтів, де продається фальсифікована продукція, тощо. Іншим питанням до Уряду,
що також було одним з ключових повідомлень від бізнесу за минулі роки та
обговорювалось під час чисельних зустрічей бізнесу із представниками різних державних
органів, у тому числі і правоохоронних, було питання порушень на митниці (імпорт товарів
за заниженими інвойсами, контрабанда підакцизної продукції, тощо). За даними
аналітичного дослідження, проведеного компанією Pro Consulting у 2018 році, частка
імпорту кави за заниженою митною вартістю протягом 2016−2017 років становила
приблизно 30% від загального обсягу імпорту розчинної кави в Україну. За оцінками
компаній — членів Асоціації, втрати бюджету від реалізації таких імпортних схем лише за
2016−2017 роки складають понад 200 млн грн митних платежів та понад 450 млн грн
податкових надходжень за рахунок ухилення від оподаткування при подальшому
перепродажу. До речі, заниження митної вартості на імпортовану кавову продукцію, яка є
сировиною для незаконного фасування розчинної кави в пакування відомих світових
брендів та її подальше розповсюдження в мережі інтернет та через відкриті ринки, є
основними проблемами кавової індустрії вже не один рік — на цьому представники
Європейської Бізнес Асоціації наголошують вже більш 5 років. …
Читати повністю >>>
© Сергій Вербов
За матеріалами nv.ua
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ЕБРР планирует предоставить крупному украинскому производителю
кормов для домашних животных ООО "Кормотех" (Львовская обл.) кредит
на сумму EUR10 млн.
Согласно материалам ЕБРР, кредит может быть выдан "Кормотех" на строительство
завода по производству кормов для домашних животных в Литве и расширение мощностей
по производству кормов в Украине. "Банк поддержит первую трансграничную инвестицию
украинской компании, состоящую в строительстве нового производственного объекта в
Литве", - отмечается в сообщении банка. По информации ЕБРР, "Кормотех" является одним
из трех крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине. Решение
по предоставлению кредита может быть одобрено ЕБРР 11 декабря 2019 года. Как
сообщалось, "Кормотех" в 2018 году нала строительство завода по производству кормов в
Литве, в планах его запустить в 2019 году. Плановые мощности - 5 тыс. тонн мокрых
кормов в год. "Кормотех" экспортирует продукцию в свыше 20 стран, в том числе во
Францию, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу. Мощности предприятия включают
два завода по изготовлению сухих и влажных кормов во Львовской области. Компания
производит продукты для кошек и собак под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4
лапы" (ТМ "Мяу!" и "Гав!") и по направлению private label. Конечными бенефициарами
"Кормотех" являются Елена и Ростислав Вовк.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua




НАПОЇ
ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Coca-Сola — більше, ніж бізнес. Вплив компанії
на економіку і суспільство
28.10.2019

Компанія «Кока-Кола» – не тільки всесвітньо відомий бренд і яскрава
реклама. Це один із найбільших і найвпливовіших у світі бізнесі,
повідомляє видання epravda.com.ua
Це лабораторія технологічних і маркетингових інновацій у індустрії безалкогольних
напоїв – понад 5000 різноманітних напоїв – від холодної кави і соєвого молока, до соків і
природної питної води. Бізнес-модель, яку застосовує Кока-Кола, унікальна. В cистему
компаній Кока-Кола входить дві структури - The Coca-Сola Company, яка на локальних
ринках вивчає смаки споживачів, розробляє рецепти нових напоїв та впроваджує
маркетингові стратегії, та ботлери, які, власне, розливають напої та займаються їхнім
продажем. В Україні Систему Компаній Кока-Кола представляють "Кока-Кола Україна
Лімітед" та "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", що є підрозділом найбільшого
європейського ботлера Coca-Cola HBC. Факти про Кока-Кола в Україні як про бізнес для
багатьох можуть виявитися неочікуваними і дивовижними. Перевірте себе, пройшовши
тест, чи добре ви уявляєте значення Кока-Кола для економіки і суспільства. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua


РИНОК СОКІВ

Одеського виробника соку змусять змінити упаковку:
картинка дурить покупців
24.10.2019

Одеське обласне відділення Антимонопольного комітету встановило, що
холдинг СП "Вітмарк-Україна" ТОВ, який займається виробництвом і продажем
соків, нектарів, напоїв і дитячого харчування, вводить в оману покупців.
Під час дослідження ринку соків та сокових продуктів на території Одеської області,
інспектори виявили ознаки порушення законодавства. На упаковках соків та нектарів
компанії з назвами "Вишневий нектар", "Персиковий сік", "Сливовий сік", "Айвовий сік", та
"Грушевий сік" під торговою маркою "Наш сік", виробником якої є СП "Вітмарк-Україна"
ТОВ, зображені відповідні плоди. На думку антимонопольного комітету, торгова марка
"Наш сік" вводить в оману споживачів, оскільки покупці можуть подумати, що у соках та
нектарах містяться виключно плоди (вишні, персику, сливи, айви, груші), зображені на
упаковці, але окрім них у складі продукції ще присутні яблучне пюре або концентрований
сік чорноплідної горобини. Внаслідок цього споживач отримає продукцію зовсім з іншими
поживними або смаковими властивостями, ніж заявлено на упаковці. Тому дії СП "ВітмаркУкраїна" ТОВ порушують законодавство про захист від недобросовісної конкуренції,
поширюючи інформацію, що вводить в оману, вважають антимонопольники. Компанії
надали рекомендації щодо змін до зовнішнього оформлення упаковок.
Читати повністю >>>
За матеріалами odesa.depo.ua
Долги "Яблуневого Дара" выставлены
на торги
04.11.2019

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил долги ООО
"Яблуневый Дар" (в том числе и долг, во взыскании которого суд отказал) на
торги в рамках лота активов неплатежеспособных банков.
Торги запланированы на 7 ноября 2019 года. О судебном проигрыше в сообщении о
торгах не упоминается, сообщил адвокат компании Игорь Кулак. Кроме того, 29 октября
2019 Хозяйственный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании с ООО
"Яблуневый Дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта Банка" и решил взыскать с
компании "Яблуневый Дар" только 0,37 млн грн. вместо 28,09 млн грн. и 68,498 млн евро.
ООО "Яблуневый Дар" входит в группу предприятий, основным видом деятельности
которых является переработка фруктов. Компания принадлежит львовскому бизнесмену
Тарасу Барщовскому. Как известно, Тарас Барщовский собственник группы компаний «T.B.
Fruit», которая специализируется на производстве соков. Общая мощность переработки
заводов - 220 тыс. т концентрированного сока в год. Продукция T.B. Fruit реализуется под
торговыми марками Galicia и Filvarok. В состав группы входят собственные садовые угодья,
8 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), транспортнологистическая и инжиниринговая компании. Садоводство является одним из важнейших
направлений деятельности компании. Наличие собственной сырьевой базы позволяет
снизить зависимость от сторонних поставщиков и расширить ассортимент продукции. В
составе группы функционирует «Т.Б. Сад» - агропредприятие, которое выращивает фрукты
и ягоды. Фрукты идут не только на производство соков, но и поставляются свежими
конечным потребителям. У компании 3 тыс. га полей и садов. 450 га отведено под
насаждения яблонь, 650 га - вишни, 150 га - малины, под свеклу и морковь - 750 га.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua, latifundist.com
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

На Сумщині та Рівненщині викрили масштабне
підпільне виробництво цигарок
Объединение Укрсадвинпром и виноделы представили
совместный бренд Wine of Ukraine
04.11.2019

В Киеве в рамках масштабной специализированной выставки Wine
& Spirits объединение "Укрсадвинпром" провело конгресс украинских
виноделов и представило общий бренд Wine of Ukraine.
По словам соорганизатора мероприятия, руководителя "Укрсадвинпром" Владимира
Печко, Украина уже доказала, что является страной качественных производителей вина,
игристого вина, вермутов, конъяков, плодово-ягодных вин и дистилятов, однако
представление украинского продукта в других странах должно сопровождаться как
системной поддержкой государства, так и объединением украинских производителей вина
вокруг одного бренда по принципу "made in Ukraine". "Объединение "Укрсадвинпром",
ведущие виноделы страны осознали острую необходимость совместных действий по
выходу на внешние рынки. Наши поездки и участие в топовых винных форумах в Чили,
Аргентине, Франции, других странах показали на практике успешность реализации
другими странами совместных проектов под единым винным брендом. Только вместе мы
сможем успешно представлять нашу продукцию, а общий бренд Wine of Ukraine позволит
грамотно позиционировать продукцию зарубежом, снизит издержки при участии в
зарубежных выставках и форумах, уменьшит расходы на рекламу и пиар", - заявил
Владимир Печко. "В наших планах уже в 2020 году развить наш проект вокруг бренда Wine
of Ukraine и привлечь в него всех украинских виноделов как крупных, так и небольшие
предприятия", - добавил Владимир Печко. Объединение "Укрсадвинпром" включает в себя
около 200 предприятий из разных регионов Украины. "Укрсадвинпром" создано в марте
2016 года для объединения участников рынка и предоставления практической помощи в
решении проблемных вопросов, которые осуществляют деятельность в сфере
виноградарства и виноделия, а также садоводства, в том числе ягодоводства и
ореховодства. Основными направлениями является лоббирование интересов и
представительство предприятий в государственных органах исполнительной власти,
расширение географии экспорта продукции, формирование товарных партий, юридическое
сопровождение хозяйственной деятельности, консультация по вопросам оформления
государственной поддержки, разработка технологических инструкций и технических
условий, необходимых для производства вин, сидра, напитков плодово-ягодных и других
видов винодельческой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

AB InBev Efes Україна оголосила результати діяльності
за підсумками 3-х кварталів 2019 року
07.11.2019

AB InBev Efes Україна, що була утворена в результаті об'єднання AB
InBev з Anadolu Efes, підбила підсумки роботи за три квартали 2019 року.
Про це повідомляє портал epravda.com.ua
Компанія продовжує зміцнювати свої позиції на пивоварному ринку України. За
підсумками 3-х кварталів поточного року, активне зростання продемонстрували імпортні
бренди (більше 25%) і безалкогольні напої (на 16%). Лідерами росту стали BUD (+6,8%),
Stella Artois (+17,8%), Corona (+32,1%), Hoegaarden (+8,2%) та Leffe (+14%). "Ми плануємо й
надалі вдосконалювати наш портфель, радуючи новинками споживачів. На українському
ринку з'явилися знамениті бельгійські елі Tripel Karmeliet та Kwak, англійський ель
Boddingtons Pub Ale", ― коментує Дмитро Шпаков, президент AB InBev Efes. Цьогоріч
успішно пройшов запуск брендів Efes (Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжкі" та
"Білий Ведмідь"), продажі яких демонструють зростання. AB InBev Efes Україна продовжує
активну роботу в сфері корпоративної соціальної відповідальності. Зокрема, компанія
провела День відповідального споживання пива. В рамках акції співробітники відвідали
торгові точки по всій Україні і ще раз нагадали, чому не можна продавати алкоголь
неповнолітнім. Також AB InBev Efes Україна взяла участь в організації забігу з перешкодами
Legion Run Kyiv 2019, стала офіційним спонсором фестивалю електронної музики Brave!
Factory Festival і приєдналася до проведення запальної вечірки BUD X Next Chapter.
Особливою подією для компанії стало святкування 30-річчя Харківської пивоварні "Рогань".
AB InBev Efes Україна — один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним
підприємством найбільшої в світі виробника пива Anheuser-Busch InBev і регіональної
компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes. AB InBev Efes Україна
має три пивоварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві. Портфель пивних брендів складається
з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's,
Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник
із Діжки", Miller; локальних ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", Сhill; квасу "Село і люди".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Компания “JTI Украина” отзывает 350 млн уплаченного
акциза из-за “табачного” решения Рады

23.10.2019

У Сумській та Рівненській обл. правоохоронці блокували механізм
мінімізації платежів до держбюджету через незаконне виробництво та
контрабанду за кордон великих партій цигарок.
За даними СБУ, для проведення оборудки ділки налагодили у Сумській області на
промислових потужностях однієї з фабрик в Охтирці нелегальне оброблення тютюнової
сировини. У підпільних цехах на Рівненщині цигарки маркували й пакували. Готовий товар
зловмисники оптовими партіями незаконно переправляли за кордон. За попередніми
даними, впродовж вересня-жовтня ділки незаконно виготовили та реалізували майже 100
тонн тютюнової продукції. Через несплату обов’язкових платежів вони завдали збитки
держбюджету на майже 30 мільйонів гривень. Під час обшуків за місцями розташування
підпільного виробництва в Охтирці виявлено вісім одиниць обладнання для підготовки
тютюнової сировини, технологічну лінію з виробництва цигарок, а також 14,5 тонн
тютюнової продукції. Також в селищі Гоща Рівненської області виявлено три технологічні
лінії з виробництва цигарок та велику кількість тютюнової продукції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Уряд підтримує скасування норми про регулювання
цін на тютюновому ринку
23.10.2019

Уряд на зустрічі з тютюновими компаніями 23 жовтня висловився на
підтримку скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку в
законопроекті №1049. Про це повідомило інформоване джерело.
Як повідомлялося, Європейська бізнес-асоціація 23 жовтня звернулася до
президента України з проханням не підписувати закон, що містить норму про регулювання
цін на ринку тютюнової продукції (№1049), так як це може мати значний негативний вплив
на бізнес, економіку України і її інвестиційну привабливість. British American Tobacco (BAT),
один з найбільших у світі виробників тютюнової продукції, 11 жовтня 2019 року зупинив
виробництво на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області. Своє рішення компанія
пояснила прийняттям Верховною Радою законопроекту №1049 з нормою про державне
регулювання торгової націнки на сигарети. Потім компанія звернулася в ДФС з метою
відкликання 25 млн акцизних марок і повернення сплачених за них 505 млн грн. "JTI
Україна", одна з найбільших тютюнових компаній, 22 жовтня заявила про відмову
викуповувати замовлені 16 млн акцизних марок на 350 млн грн через скорочення
виробництва через "тютюнову правку" в тому ж законопроекті. Раніше тютюнові
виробники "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і
"Імперіал Тобакко" заявили, що розглядають можливість скорочення виробництва і
подальшого закриття фабрик на території України через прийняття Верховною Радою
законопроекту з нормою про державне регулювання торговельної націнки на сигарети.
Прийнятий 4 жовтня у другому читанні законопроект №1049 про введення єдиного
рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців
тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В.Зеленський провів зустріч з представниками найбільших
тютюнових компаній України
07.11.2019

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з
найбільшими виробниками тютюнових виробів в Україні. Про це повідомляє
прес-служба Офісу Глави держави.
Учасники обговорили ситуацію на ринку, зокрема, інформацію щодо можливого
перенесення хед-офісів компаній та зупинки роботи деяких тютюнових виробників. «Для
нас важливе зростання інвестицій в економіку України, бо це – збільшення кількості
робочих місць і податкових надходжень», – зазначив Глава держави. Президент наголосив,
що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження
зростають: за 9 місяців поточного року відрахування до бюджету збільшилися на 7,5% –
майже до 30,5 млрд грн. Глава держави підкреслив, що для України є важливим питання
покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й
регулювання ринків. Також, за його словами, у пріоритеті – боротьба з монополіями та
побудова конкурентних ринків. Володимир Зеленський відзначив зацікавленість у
нарощуванні експорту тютюнових виробів, виготовлених в Україні. Крім того, було
зроблено акцент на необхідності вирішення проблеми тіньового ринку тютюнових виробів.
У зустрічі взяли участь представники «Бритіш Американ Тобакко», «Філіп Морріс Україна»,
«Джей Ті Ай» та «Імперіал Тобакко», виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації
(ЄБА) Анна Дерев’янко, а також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Державної
податкової служби України Сергій Верланов, голова Антимонопольного комітету Юрій
Терентьєв та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної
політики Данило Гетманцев.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.10.2019

JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу
по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривен в
связи с поддержкой парламентом законопректа №1049.
“Мы на 73% снизили производство во второй половине октября по сравнению с
планами. Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза из-за принятие Верховной Радой
законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты”, – сказал в
комментарии директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Гинтаутас Диргела.
По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога. Как
сообщалось ранее, British American Tobacco остановила производство на фабрике в
Прилуках. В British American Tobacco отметили, что поправки к принятому Верховной Радой
законопроекту №?1049 делают табачное производство в Украине нерентабельным. В связи
с прекращением производства В.А.Т.-Прилуки просит отозвать 25 млн акцизных марок и
вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ФК "Дарниця" почала проводити екскурсії
по своїх підприємствах
28.10.2019

В екскурсійну програму увійде відвідування інфузійного і ампульного
цехів, а також візит на повністю роботизований логістичний комплекс, де
готова продукція розподіляється без участі людини.
"Дарниця" поєднує в собі досягнення кількох поколінь фармацевтів та інноваційні
технології виробництва лікарських засобів. Відкритість - частина нової стратегії компанії.
Ми хочемо розповісти всім про переваги української фарми, яка йде в ногу зі світовими
трендами. "Дарниця" є однією з причин пишатися Україною, і тепер кожен бажаючий зможе
в цьому переконатися", - говорить Дмитро Шимків, Голова ради директорів Darnitsa Group.
Екскурсії будуть безкоштовними для відвідувачів. На підприємство допускаються гості
старше 12 років. Групову заявку можна подати на сайті "Дарниці". "Дарниця" почала роботу
в 1930 р. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У
2018 р. компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Продуктовий
портфель включає близько 250 найменувань лікарських засобів. Стратегічні напрямки
розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в
16 країн світу. Кінцевий бенефіціар "Дарниці" - доктор фармацевтичних наук Гліб Загорій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

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

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

 ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У Києві запустили онлайн-мапу з оренди
комунального майна

Рада відхилила законопроект про заборону
миючих засобів із фосфатами
29.10.2019

Парламент відхилив законопроект, який передбачає заборону
миючих засобів, які містять фосфати. Відповідне рішення підтримали 240
народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону 1170 про державне регулювання у сфері мийних засобів направлений
на поліпшення охорони навколишнього природного середовища; збереження здоров’я
людини і охорони навколишнього природного середовища; створення умов для переходу
до виробництва миючих засобів без вмісту фосфатів та основі здатності до біологічного
розкладу поверхнево-активних речовин, розвитку алергійних хвороб, уражень внутрішніх
органів. Він передбачає заборону з нового року ввезення на територію України миючих
засобів на основі фосфатів, а також заборону виробництва таких засобів всередині країни.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме поліпшенню стану
навколишнього природного середовища, зокрема водних об’єктів через зменшення викидів
небезпечних речовин у водні об’єкти, поліпшення якості питної води, а також мінімізації
негативного впливу на здоров’я громадян через зменшення випадків порушення імунітету,
розвитку алергійних хвороб, уражень внутрішніх органів та розвитку онкологічних
захворювань. Профільний комітет рекомендував відхилити його через суперечливі пункти,
хоча в цілому направленість документу підтримав.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ЛЕГКА & ДЕРЕВООБРОБНА

01.11.2019

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Володимир Слончак 1 листопада заявив, що онлайн-мапа – це значний крок
до прозорих та автоматизованих послуг.
У Києві впроваджено в дослідницьку експлуатацію модуль "Оренда комунального
майна". Це онлайн-карта об’єктів комунальної форми власності у Києві, яка інформує про
стан, умови використання та передачі потенційних приміщень для оренди. Це стало
значним кроком до спрощення та автоматизації процедур надання послуг місцевою
владою, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир
Слончак. "Місто володіє значними ресурсами, і як добрий господарник столиця має
ефективно, а в нинішньому світі це означає швидко і прозоро, оперувати комунальним
майном. Саме з такою метою було розроблено і впроваджено модуль "Оренда комунального
майна", що є значним кроком у формуванні великої автоматизованої інформаційноаналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста
Києва". Модуль, у першу чергу, дозволяє потенційним орендарям максимально швидко і
зручно знайти собі потрібне приміщення онлайн, навіть зі смартфону", – повідомив
заступник голови Володимир Слончак. За його словами, робота модулю також забезпечить
підвищення прозорості процесів передачі в оренду майна територіальної громади міста.
Адже в інформації до об’єкта присутні його розміри, фото, балансоутримувач, всі наявні
комунікації, контакти для подальшої співпраці, тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами aspi.com.ua
В Украине остановили выдачу разрешений
на строительство

Володимир Зеленський привітав Йогана Еліаша з початком
будівництва заводу Head в Україні
07.11.2019

Захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для влади.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Йоганом
Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head.
Володимир Зеленський привітав Йогана Еліаша з початком будівництва заводу Head
в Україні. «Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже
важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом», – сказав Глава
держави. Президент наголосив, що український уряд концентрується на захисті інвестицій,
які приходять в Україну. Зі свого боку Йоган Еліаш привітав реформи, які проводяться в
Україні, та зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних
інвестицій – як із країн Євросоюзу, так і зі США. «Україна сьогодні – це місце для
інвестицій», – підкреслив головний виконавчий директор Head. У зустрічі також взяли
участь заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів та директор Офісу із
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ІКЕA не відкриватиме завод
на Львівщині
04.11.2019

На Львівщині поки що не відкриватимуть завод світового бренду
ІКЕA. Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив керівник управління
інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис.
«Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не
сьогодні. У неї інші завдання. Український бізнес не готовий стати партнером. Компанії
світового рівня мають вимоги до партнерів: якість робочого місця, ставлення до
працівників. Багато українських компаній навіть не задумувались над тим, що у них
запитають, чи їхні працівники добре їдять, чи робочий графік – 8 годин. Якщо нема
відповідності вимогам, IKEA каже: ти не можеш бути нашим партнером. Ви собі уявляєте,
що відбувається у деревообробній галузі Львівщини? Є галузі, які можна назвати
зразковими, але, на жаль, більшість з них із іноземними інвестиціями», – каже він. За
словами Романа Матиса, ІКЕA зможе прийти на український ринок, якщо він дозріє і буде
готовий стати партнером. Нагадаємо, у 2017 р. Львівська ОДА звернулася до представників
компанії «IKEA» з пропозицією відкрити на території Львівщини завод з обробки деревини.
Пізніше шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому підтвердила наміри зайти
на ринок України. Тоді йшлося про відкриття магазину в одному з торговельних центрів
Києва. У 2018 р. влада області також провела переговори з виробничим підрозділом
корпорації. У липні цього року IKEA запустила сайт для України та почала набирати
персонал. Відкрити магазин міського формату в Києві планують наприкінці 2019 року.
Читати повністю >>>
© Наталія Лазарович
За матеріалами tvoemisto.tv
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Києві з 62 кг золота затримали групу
чорних скупників
22.10.2019

Співробітники прокуратури у Києві затримали групу, яка
організувала схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту
дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів.
Повідомляється, що зловмисники організували незаконну схему скуповування лому
дорогоцінного металу у населення та ломбардів. Згодом вони переплавяли дорогоцінний
метал і продавали його з приховуванням фактичних обсягів реалізації, в результаті чого
ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. “У результаті проведених
обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), невраховані
готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн. грн.,
чорнові записи, бухгалтерські і фінансово-господарські документи, що підтверджують
протиправну діяльність”, – йдеться в повідомленні. Правоохоронці відкрили кримінальне
провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів). Поки тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами golosua.info

43

01.11.2019

Деятельность
Государственной
архитектурно-строительной
инспекции парализована из-за кадровой политики. Об этом сообщает
служба новостей портала strou.net
Как стало известно, ведомство полностью прекратило выдачу строительных
разрешений до момента назначения нового руководителя. При этом не только не выдаются
разрешения на строительство, но и почти остановлен ввод в эксплуатацию уже
построенных объектов. Также в подвешенном состоянии находится судьба конфликтных
объектов, реализация которых почти заморожена. Только в столице таких строений
насчитывается более полусотни. Как сообщалось ранее, строительная отрасль в Украине
вошла в тройку лидеров из числа рыночных сфер, в которые по итогам прошлого года было
вложено больше всего капитальных инвестиций. Также первенство досталось
промышленности и сельскому хозяйству. Также, согласно данным анализа от URE Club,
наибольшее число рисковых объектов жилищного строительства возводится в Одессе
(более 76%, из 161 объекта), а также в Киеве (55%, из 400 объектов). Самое маленькое
число рисковых строительных объектов было обнаружено в Харькове (42%, из 71 объекта)
и Днепре (47%, из 43 строек). В целом по Украине более половины всех возводимых строек
(более 550) подпадают под критерий «объект риска».
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
Аналіз ринку будівництва та будматеріалів України:
роботи вистачить усім
04.11.2019

У компанії Pro-Consulting проведено аналіз ринку будівництва і
будматеріалів України в 2019 р. Визначено поточні параметри
досліджуваного ринку, виявлені тренди і можливі перспективи його
подальшого розвитку.
Будівельна галузь нашої країни стала одним з індикаторів подолання українською
економікою кризових явищ. Індекс будівельної продукції, який знаходився на позначці
менше ста відсотків у період 2012-2015 рр., з 2016-го почав впевнено сигналізувати про
щорічне зростання обсягів будівельної продукції. Так, згідно з даними Державної служби
статистики, в 2016 р. вказаний індекс склав 117,4%, в 2017-му - 126,3%, в 2018-му - 108,5%.
У 2019 р. розвиток українського будівельного ринку продовжився. За підсумками першого
півріччя поточного року, будівельних робіт в нашій країні в грошовому вираженні
виконано на 32,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Драйверами
зростання будівельного ринку є сектори будівництва нежитлових будівель та інженерних
споруд. Індекси будівельних робіт за січень-вересень 2019 року в зазначених секторах
склали 131,5% і 124,1% відповідно. Обсяг житлового будівництва зріс лише на 2% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Дані свідчать про збільшення бізнесактивності та зростання вкладень в інфраструктуру, головним чином в транспортну.
Зниження вакантності і збільшення вартості оренди офісних площ спонукали девелоперів
розморожувати незакінчені об'єкти і закладати нові бізнес-центри, а створення
Дорожнього фонду дозволило активізувати ремонтно-будівельні роботи на українських
автомобільних дорогах. Всі ці позитивні тенденції в області проведення будівельних робіт
сприяють розвитку підприємств, що займаються постачанням будівельних матеріалів.
Зокрема, спостерігається зростання ємності ринку щебеню, з виробництва якого Україна
має високий потенціал. Арматуру для армування бетону в Україні в даний час виготовляє
лише один великий виробник - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Зростання цін на
металопродукцію безпосередньо пов'язане з підвищенням котирувань на міжнародному
ринку, зменшенням пропозиції на складах і поступовим формуванням тіньового сектору.
Збільшення обсягів монолітного будівництва в Україні сприяє розвитку попиту на
опалубку. Причому, якщо раніше при виборі опалубної системи пріоритет віддавався
вартісним параметрам, то сьогодні на першому місці якісні характеристики, такі як
допустимий тиск бетонної суміші, кількість заливок бетону, універсальність системи. У
географічній структурі попиту на опалубку продовжує переважати столичний регіон, але
роль периферійних областей поступово підвищується. За результатами аналізу ринку
будівництва і будматеріалів України можна прогнозувати продовження тенденції
збільшення обсягів будівельної продукції в середньостроковій перспективі, а значить
збереження сприятливих умов для розвитку вітчизняних сегментів будівництва та
виробництва будівельних матеріалів.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами Pro-Consulting

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

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



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

В Украине открылся новый завод
европейского уровня
07.11.2019

Паспорт ринку бітуму в Україні:
є привід для оптимізму
16.10.2019

За результатами маркетингового дослідження, проведеного
компанією Pro-Consulting, складений паспорт ринку бітуму в 2017 - 1
півріччі 2019 р. Про це повідомляє прес-служба компанії.
В ході проведеної роботи було виявлено структуру ринку бітуму в Україні,
здійснений ретро- і перспективний аналіз його розвитку. В даний час український ринок
бітуму більш ніж на 60% заповнюється імпортними поставками, вітчизняні виробники
забезпечують потреби України лише на 37,5%. Така висока залежність від імпорту
спостерігалася на ринку бітуму в Україні не завжди. Ще в 2010 р. українські нафтопереробні
заводи випускали 87% використовуваного в країні бітуму. Після зупинки низки
підприємств-виробників, зокрема Лисичанського НПЗ, частка бітуму внутрішнього
виробництва скоротилася на нашому ринку до 15% в 2017-2018 рр. Таким чином, структура
ринку бітуму, яка спостерігається за підсумками першого півріччя 2019 року, свідчить про
значне збільшення виробництва цього матеріалу на вітчизняних підприємствах, але все ж
залежність від зовнішніх поставок ще зберігається на дуже високому рівні. Після введення
Росією обмежень на експорт нафтопродуктів в Україну, головним постачальником бітуму
на наш ринок стала Білорусь. Найбільшими учасниками ринку бітуму в Україні є дві
компанії - «Інгус Ойл» і «Альянс Енерго Трейд», що забезпечили в минулому році більше
40% обсягу ринку. Трендом їх розвитку є створення вертикально-інтегрованих структур,
які займатимуться як придбанням, так і використанням бітуму. Для цього в наявності є
парк бітумовозів, сховища бітуму і асфальтові заводи, а в складі «Альянс Енерго Трейд» вже
з'явився і почав працювати дорожньо-будівельний підрозділ. Позитивні зміни в сфері
дорожнього будівництва України, безсумнівно, нададуть оживляючий вплив на ринок
бітуму. У наступному році на повну потужність запрацює Дорожній фонд, звідки частина
коштів піде на придбання матеріалів, а значить, в тому числі, до бітумних виробників і
трейдерів. Величезна потреба української автодорожньої інфраструктури в ремонті і
наявність нових проектів транспортних коридорів забезпечать учасників ринку бітуму
ресурсами для розвитку на довгострокову перспективу.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
Из-за российских санкций в Днепропетровском репорту
появилась перевалка клинкера
22.10.2019

В связи с очередными торговыми ограничениями, введенными в этом
году Россией в отношении Украины, произошли изменения грузопотоков
цементного клинкера. Об этом пишет ЦТС.
Так, теперь его стали активно завозить из Турции, а Днепропетровский речной порт
начал выполнять перевалку этого вида груза. "В сентябре к причалам Днепропетровского
речного порта прибыла первая партия импортного клинкера, который до этого не
обрабатывался в порту. По состоянию на сегодня, ДРП уже перевалил порядка 30 тыс. тонн
импортного груза. Разгрузка осуществляется на причалах грузового района Новые Кайдаки
по "прямому варианту" - с судна на автотранспорт со средней нормой выгрузки 1,2 тыс. т. в
сутки. До конца нынешней навигации Днепропетровский речной порт планирует выйти на
показатель 60 тыс. т. годовой перевалки цементного клинкера", - проинформировали в
"Укрречфлоте". Ранее ЦТС писал, что "Укрречфлот" начала перевозку импортного угля
вверх по Днепру. В связи с этим консультант ЦТС-Консалтинг Павел Руденко отмечал, что
проблема загруженности судов для подъема вверх по Днепру остается актуальной для
перевозок по внутренним водным путям. "Каждый новый вид груза, привлеченный на
перевозку вверх по Днепру повышает конкурентоспособность реки и позволяет получить
дополнительный доход перевозчикам", - прокомментировал эксперт. Также в октябре
Днепропетровский речпорт осуществлял перевалку высококачественной рулонной стали,
доставленной из Турции. По итогам первого полугодия 2019 года "Укрречфлот" перевез по
рекам Украины 1 млн т грузов. В состав компании входят 5 речных портов: Днепровский,
Запорожский, Никопольский, Херсонский и Николаевский.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В Украине снизилось производство
лакокрасочных материалов
29.10.2019

Как стало известно порталу ProfiDom.com.ua. по итогам 9 месяцев
2019 г. Госсстат Укарины зафиксировал снижение объемов производства
лакокрасочных материалов.
В сентябре производство химических веществ и химической продукции увеличилось
на 4,6 % к августу и на 1,7 % относительно аналогичного периода 2018 года. На фоне
положительной
динамики
химпромышленности,
«лакокрасочники»
сократили
производство материалов. Так, объемы выпуска продукции «краски и лаки на основе
полиакриловых или виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в водной
среде (включая эмали и политуры)» в сентябре достигли 7 тыс. тонн, что на 0,2 % больше,
чем годом ранее, и на 8,5 % меньше августа. Относительно января-сентября 2018 года
производство ВД- покрытий сократилось на 2,5 % до 58,9 тыс. тонн. За этот же период,
предприятия дали рынку 39,3 тыс. тонн продукции «краски и лаки, включая эмали и
политуры на основе сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в летучих
органических растворителях (кроме тех, кто с содержанием растворителя более 50% массы
раствора)» или на 2,6 % меньше показателя января-сентября 2018 года. В сентябре выпуск
«органики» составил 3,6 тыс. тонн – на 27,9 % меньше августа и 2,1 % аналогичного
периода 2018 года. Напомним, по итогам 9 месяцев 2018 года украинские предприятия
изготовили 60,4 тыс. тонн ВД-покрытий и 40,7 тыс. тонн ОР-материалов, в том числе в
сентябре соответственно 7 тыс. и 4,1 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам profidom.com.ua
Вулиці Іллінців вимостять «пластиковою»
плиткою
03.11.2019

В м.Іллінцях Вінницької області
на базі сміттєсортувального
комплексу працює цех із виробництва полімерно-піщаної тротуарної
плитки. Про це повідомляє служба новин порталу i-vin.info
Основу цього будматеріалу складають два компоненти: пісок (70% загальної маси)
та синтетичні полімери (25-30%). Пластик використовують той, що переробили із
зібраного в громаді сміття, - пакети, плівка тощо. Виробник каже, що така плитка міцна,
стійка до низьких і високих температур. Уже найближчим часом в Іллінцях і селах громади
пішохідні доріжки вимостять цією плиткою. Наразі Іллінці збирають сміття у Дашівській
ОТГ та Оратівській селищній громаді. Загалом місто готове забирати сміття на переробку
ще з 6 районів області. Роздільний збір ТПВ та будівництво сміттєсортувального
комплексу в Іллінцях запроваджено за підтримки швейцарсько-українського проєкту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.
Читати повністю >>>
За матеріалами i-vin.info
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В Тернополе официально открылся новый и самый мощный в
Украине завод по производству экструдированного пенополистирола,
который полностью отвечает европейским требованиям.
Как сообщают журналисты ProfiDom.com.ua, компания «Элит Пласт», отечественный
производитель экструдированного полистирола ТМ Penoboard, непрерывно развивает свои
производственные мощности. Доказательством этого служит сегодняшний официальный
ввод в строй самого мощного завода страны по производству экструдированного
пенополистирола ТМ Penoboard. При строительстве нового завода были использованы
качественные и экологически чистые строительные материалы, а производство оснащено
самым современным европейским оборудованием. Завод площадью 20 000 кв. м. позволил
трудоустроить около ста высококвалифицированных работников с предоставлением всех
необходимых бонусов для персонала одного из лучших производств Украины. Как сказал
Генеральный директор компании «Элит Пласт» Дилавер Юксель, «Мы много работали над
открытием производственных мощностей в Тернополе и, в конце концов, запустили
производство. Первый запуск состоялся еще в конце марта в тестовом режиме. Ну, а сейчас,
наш персонал уже полностью обучен и знаком с особенностями производства
экструдированного пенополистирола и завод выходит на проектную мощность. Кстати,
клиентам и дилерам из Западной Украины мы уже отгружаем товар с нашего завода в
Тернополе». Первый завод компании «Элит Пласт» был открыт в Херсоне и успешно
функционирует, производя 300 000 куб. м экструдированного полипенопростирола в год.
Продукция компании востребована не только на украинском рынке, но и активно
экспортируется в европейские страны. Именно, возросший спрос на экструдированный
пенополистирол среди украинских и европейских потребителей способствовал активным
действиям компании по расширению производства. Мощность заводов в Херсоне и
Тернополе составит 500 000 куб. м в год, что позволит полностью удовлетворить
возрастающий спрос на рынке Украины и еще сильнее закрепить продукцию ТМ Penoboard
на европейских рынках. А учитывая возрастающие в мире требования к
энергоэффективности построек, экструдированный пенополистирол как один из самых
популярных материалов для утепления может стать еще одной продукционной визиткой
нашей страны заграницей. ...
Читать полностью >>>
По материалам profidom.com.ua




БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

Cushman & Wakefield удвоила команду
консультантов в Украине
23.10.2019

После недавнего объявления фирмы JLL о намерении прекратить
деятельность в Украине компания Cushman & Wakefield согласовала условия
для привлечения в свой штат бывшей команды JLL.
С 1 ноября 2019 года департамент торговой недвижимости Cushman & Wakefield в
Украине возглавит Екатерина Весна, которая ранее занимала аналогичную должность в JLL.
Вместе с ней к команде присоединятся старшие агенты Дмитрий Дударь и Денис Корнута.
Анна Марсова, которая с мая руководила этим бизнес-направлением в Cushman & Wakefield
в Украине, сосредоточится на развитии отношений с украинскими и зарубежными
арендаторами, а также на стрит-ритейле. Решение о реструктуризации департамента
торговой недвижимости прокомментировал Ник Коттон, управляющий директор Cushman
& Wakefield в Украине: «Объединяя обе команды, мы действуем в соответствии со
стратегией компании по укреплению позиций на рынке консалтинговых услуг в сфере
торговой недвижимости. Мы существенно расширили наши возможности, укрепив
департамент и добавив ряд новых ключевых консалтинговых и агентских проектов в Киеве
и в других городах Украины». Cushman & Wakefield – международная компания,
предоставляющая консалтинговые и агентские услуги в сфере коммерческой
недвижимости. Штат фирмы насчитывает 51 000 экспертов в более чем 70 странах.
Cushman & Wakefield входит в число крупнейших консалтинговых компаний в сфере
коммерческой недвижимости в мире с доходом $8,2 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Встановлено замовників рейдерського захоплення землі
вартістю 86 млн грн на Рибальському о-ві
21.10.2019

Служба безпеки викрила замовників незаконного відчуження
земельних ділянок та нерухомості, яке здійснювалось рейдерськими
угрупованнями. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Фігуранти справи, зокрема, заволоділи на Рибальському острові у Києві майже 2 га
земельних ділянок вартістю 86 мільйонів гривень. Рейдери застосовували відпрацьований
інструментарій протиправних дій. Зловмисники насамперед використовували підроблені
документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
недостовірну інформацію. За матеріалами СБУ землю на столичному острові повернуто до
комунальної власності київської громади. Також ініційовано повернення законним
власникам інших об’єктів захопленої нерухомості. Під час обшуків за адресами проживання
та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі,
комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів
наступних рейдерських атак. Викриття незаконної діяльності проводилось спільно з
Київською місцевою прокуратурою № 7. Нагадаємо, що у серпні співробітники української
спецслужби викрили діяльність рейдерської злочинної організації. Учасники угруповання
впродовж 2017-2019 років незаконно заволоділи земельними ділянками, житловими і
нежитловими приміщеннями різних форм власності. Діяльність рейдерів спричинила
збитки на загальну суму майже 1,5 мільярда гривень. Серед затриманих фігурантів –
адвокати та колишні працівники органів юстиції. Чотирьом зловмисникам обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Головне управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю СБУ продовжує системну боротьбу із повернення
до державної власності захопленого майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

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

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

Прокуратура вимагає повернути ділянку під базою охоронців
Медведчука на Трухановому острові

 ЖИТЛОВА

24.10.2019

Прокуратура міста Києва вимагає повернути територіальній громаді
земельну ділянку на Трухановому острові у м. Києві. Про це йдеться в
повідомленні Прокуратури міста Києва.
Нещодавно на цій базі журналісти Bihus.Info зафіксували охоронців фірми “Шторм”,
яка належить соратникам Віктора Медведчука і охороняє кума Путіна. Оскільки, за даними
прокуратури, жодних документів чи законних підстав для зайняття та використання
земель на Трухановому острові немає, за фактами з розслідування Bihus.Info прокуратура
направила позов до Господарського суду. Нагадаємо, про базу охоронців Медведчука на
Трухановому острові нещодавно розповідала Валерія Іванова в сюжеті “Захоплений острів”.
У відео йдеться про те, що соратники нардепа Віктора Медведчука з приватного охоронного
агентства “Шторм” облаштували на Трухановому острові у Києві базу, перекривши доступ
до Дніпра. Фірма належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху
“Український вибір” - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Чорний нині став однопартійцем
Медведчука і разом з ним зайшов у Парламент у складі політсили “Опозиційна платформа
“За життя”. “Шторм” протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука,
його дружини Оксани Марченко і низки їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації
про будь-якого іншого клієнта цієї компанії у публічній площині немає.
Читати повністю >>>
За матеріалами bihus.info
Суд відібрав у екс-замміністра юстиції
Садовської землю в Козині
30.10.2019

Прокуратура Київської області через суд витребувала з приватної
власності майже 44 га землі в елітному селищі Козин під Києвом. Про це
повідомляє служба новин порталу nashigroshi.org
Земля, за версією правоохоронців, була в незаконний спосіб відібрана в
територіальної громади Козинської селищної ради Обухівського району Київської області.
Про це свідчить ухвала від 23 липня 2019 р. Серед осіб, які мають повернути землю громаді
– Ірина Садовська заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації до вересня
2019 року. Тепер екс-замміністра має повернути Козинській селищній раді дві ділянки з
кадастровими номерами 3223155400:03:015:0016 та 3223155400:03:017:0062 загальною
площею 4 га. Землею Садовська співволодіє із Тамарою Олійник – дружиною авторитетного
бізнесмена Юрія Цікаленка. Співвласницею однієї з цих ділянок Садовська стала, уклавши
2010 року договір із Наталією Українець. Як раніше повідомляли «Наші гроші», Українець
фігурує у справі щодо підробки документів на квартири-двійники, передані в управління
АРМА. Також 2 га Козинській селищній раді має повернути Андрій Бурканов. Це – покупець
третьої ділянки, що до серпня 2018 року належала Ірині Садовській і Тамарі Олійник.
Червоним позначені ділянки в Козині, витребувані з незаконнчого володіння. Як раніше
повідомляли «Наші гроші», прокуратура оскаржувала виведення цих ділянок у приватну
власність з 2015 року. Ще 25,74 га поряд прокурори повернули громаді 10 жовтня.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org


БУДІВЛІ

Днепровский бизнесмен купил за 30 тыс.
костел XIX века
05.11.2019

За 30 тыс. грн днепровский бизнесмен Сергей Соболь купил костел
XIX в. в селе Магерив Жовкивского района Львовской области. Об этом
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Газеты по-украински”.
Приобрел его на аукционе, который провел Фонд государственного имущества.
Здание имеет площадь 565 кв. м. «Костел не внесен в реестр архитектурных памятников,
потому что в советские времена его использовали как склад. Здесь обустроили фабрику
новогодних украшений. Действовал филиал львовского завода “Полярон” – изготовляли
детали к танкам, – рассказывает жительница Магерова Оксана Кукурудза. – О торгах
общину не предупредили. 30 тыс. грн – небольшая сумма. За такую мы и сами могли купить
здание». Селяне обратились в Департамент архитектуры и развития жилстроительства
Львовской области и к руководству Государственного историко-культурного заповедника
в Жовкве, чтобы им помогли установить историческую ценность костела и отменили его
приобретение. «В архивных источниках указано, что костел построен в 1845 г. Но мы нашли
упоминания о нем в 1595-м, – рассказывает исполняющий обязанности директора
Историко-культурного заповедника в Жовкве Иван Смолинец. – Данные передадим в
Львовский облсовет. Сооружение внесут в перечень местных исторических памятников и
государственный реестр. Однако не уверен, что это отменит акт купли-продажи. Однако
владелец будет иметь ограничения по использованию здания».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

В Киеве начали подготовку к реконструкции
устаревшего жилого фонда
16.10.2019

До конца текущего года должен быть разработан проект Программы
реконструкции устаревшего жилого фонда Киева. Об этом сообщает служба
новостей портала kievvlast.com.ua
Соответствующий подряд по переговорной процедуре получило частное
предприятие "Институт Урбанистики", которое связывают со скандально известным эксзамдиректора
Департамента
градостроительства
и
архитектуры
Киевской
горгосадминистрации (КГГА) Андреем Ваврышем. Как стало известно KV из объявления
электронной системы публичных закупок ProZorro, 9 октября 2019 года Департамент
строительства и жилищного обеспечения КГГА заключил договор с ЧП "Институт
Урбанистики" (*) на разработку проекта Программы комплексной реконструкции
кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве. Цена договора составила
1,25 млн гривен. В документе собираются проанализировать отечественную нормативную
базу и зарубежный опыт реновации устаревшего жилья. Также в проекте программы
должны определить границы территории реконструкции. Для изучения вопроса
комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) Киева подрядчику предоставят
информацию о 5 103 домах: адрес, год строительства, серия дома, материал стен,
этажность, количество подъездов и квартир, общая площадь дома, общая и жилая площадь
квартир, площадь встроенных нежилых помещений, количество жителей в доме, тип
собственности дома (коммунальная, ЖСК, ОСМД, ведомственные жилые дома). Проект
программы должен быть разработан в два этапа: опытно-аналитический, который
предполагает подготовку 6 разделов; определение границ территорий комплексной
реконструкции, которые должны описать в последнем разделе проекта программы.
Согласно техусловиям договора, разработка проекта программы будет осуществляться по
изначально определенному плану. Отметим, тендер провели без открытого конкурса – по
переговорной процедуре. Необходимость заключить договор таким способом у заказчика
объяснили тем, что аналогичные торги в июле и августе 2019 года отменили из-за
недостаточного количества участников. Предложения для участия в первом тендере никто
не подал. А во втором – заявку на участие подал только нынешний подрядчик – ЧП
"Институт Урбанистики". По данным аналитической системы Youcontrol, ЧП "Институт
Урбанистики" основано в 2007 г. Сейчас его учредителями числятся Алла Плешкановская
(директор) и ООО “Терра проджект”. ООО “Терра проджект” известна в Киеве своими
скандальными разработками десятков детальных планов территорий (ДПТ) столицы, в
том числе Печерска, района исторической Черной горы, ДПТ в границах улиц Электриков и
Набережно-Рыбальской дороги в Подольском районе. Как не раз писала KV, все ДПТ от
“Терра Проджект” отличает одно: игнорирование требований градостроительного
законодательства, госстандартов, интересов местных жителей и нарушения процедуры при
объявлении и проведении общественных слушаний. Проекты таких ДПТ, как правило,
опираются не на действующий Генплан развития Киева, а на никем не утвержденный
проект Генплана Киева, который начали разрабатывать еще при Леониде Черновецком.
Сегодня ООО “Терра проджект” руководит Николай Коблев. Принадлежит фирма Вячеславу
Бондарчуку. Последний владеет также ООО “Терра проджект Киев”, ООО “Проектные
инновации”, ООО “Апшот гроус энд девеломпент партнерз”. По информации издания “Наші
гроші”, лицо с таким же ФИО – Вячеслав Владимирович Бондарчук – в 2008 году было
директором негосударственного пенсионного фонда “Тайгер Санни”, которым владело КУА
“Тайгер Эссет Менеджмент”. Совладелицей последнего была Людмила Ивасюк. Ее дочь –
Дарья Ивасюк – до сентября 2012 года была партнершей по ООО “Габбро Плюс” на тот
момент заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА (с
октября 2010 по август 2015 года) Андрея Ваврыша. О том, что ООО “Терра Проджект”
проект Андрея Ваврыша, утверждали также источники KV в КГГА и Киевсовете. При мэре
Леониде Черновецком Ваврыша за глаза называли “градостроительно-архитектурным
решалой из КГГА”. Андрей Ваврыш был уволен из КГГА по собственному желанию 12
августа 2015 года, хотя перед этим Виталий Кличко заявлял, что отстраняет его от работы
из-за “злоупотреблений” в сфере размещения наружной рекламы. Во время внеочередных
парламентских выборов 2019 года Киевская организация Национального союза
архитекторов Украины (КОНСАУ) публично призвала не допустить проникновения в
Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей Киева”: Дмитрия
Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима Струневича, полагая, что этим людям
скорее место в тюрьме. Сам Ваврыш на выборах 2019 года не баллотировался, но по 220
киевскому избирательному округу (Подол) прошла его верная помощница Анна Бондарь.
По 218 округу (Оболонь и Святошино) в ВР от “Слуги народа” также прошел активистурбанист Дмитрий Гурин, которого связывают с Ваврышем….
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

Гостиный двор не хотят отдавать
городу – нардеп

CEO BD Holding Юрій Кватерчук про те, від чого
залежить ціна на житло

05.11.2019

Киев не может получить на баланс здание Гостиного двора, который
расположен на Контрактовой площади. Об этом сообщил народный депутат
Игорь Луценко, передает СтройОбзор.
Она напомнил, что в начале этого года здание было передано в Фонд
государственного имущества Украины. Ожидалось, что после этого Гостиный двор будет
принадлежать Киеву и город создаст с нем общественное пространство. «С Гостиным
двором сейчас происходит сюрреалистическое действо. Генеральная прокуратура Украины
в рамках уголовного производства, возбужденного с подачи Андрея Кравца (политик,
бывший член Партии Регионов – прим.) стремится арестовать здание, чтобы помешать
государству навести в нем порядок. Уголовное производство возбуждено в связи с
попыткой киевского Фонда госимущества вступить в права владельца Гостиного двора от
имени государства», - отметил он. Отметим, весной этого года КГГА попросила у Кабмина
принять проект распоряжения о передаче здания Гостиного двора в коммунальную
собственность столицы. В мэрии намерены реставрировать здание за счет городского
бюджета. Напомним, Киевский апелляционный хозяйственный расторг договор аренды
между ФГИ и “Укрреставрацией” и обязал арендатора вернуть государству здание
“Гостиного двора” на Контрактовой площади. “Постановлением Киевского апелляционного
хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры в полном объеме.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым
расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание
“Гостиного двора”, - сказано в сообщении прокуратуры Киева. Как известно, с 1994 года
здание “Гостиного двора”, площадью 9 433 кв.м., находилась в аренде ЧАО “Специальное
научно-реставрационное
проектное
строительно-производственное
предприятие
“Укрреставрация”. По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность
за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном,
противопожарном и техническом состоянии. Региональным отделением ФГИ по Киеву
неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий
договора. В связи с этим РО ФГИ по Киеву в декабре 2015 года обратилось в Хозяйственный
суд столицы с иском о расторжении договора аренды и возвращении имущества. …
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
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Читайте также: В Украине хотят реконструировать
устаревшее жилье без привязки к этажности домов
>>>

24.10.2019

Ціна квадратного метра, нарівні з локацією і інфраструктурою,
залишається одним з вирішальних факторів при виборі житла. Все просто —
чим менше ціна квадрата, тим більше черга бажаючих вибудовується в
відділ продажів.
Юрій Кватерчук, CEO BD Holding: На жаль, у недосвідченого або недобросовісного
забудовника завжди є спокуса зіграти на цьому: демпінгувати ціну і цим заманювати
покупців. Як наслідок — страждають усі. Покупці розплачуються власним комфортом і
побутом, адже ні про яку якість архітектури та інфраструктури в такому проекті не йдеться.
Забудовники на догоду швидкому прибутку отримують не тільки репутаційні ризики, але і
створюють дисбаланс на ринку, адже довіра інвесторів падає відразу до всіх. Саме тому
покупцеві так важливо зрозуміти, які параметри закладаються в структуру ціни
квадратного метра в теорії і на практиці. Є одна ринкова закономірність: рівень вартості кв.
м. прямо пропорційний якості майбутнього житла, інфраструктури і проекту в цілому. Всі
це розуміють. Винятки можливі, наприклад, в разі використання інноваційних методів при
проектуванні та будівництві, а також високої ефективності виробничих процесів. За
підрахунками Мінрегіонбуду, будівництво квадратного метра житла в Києві коштує 13,8
тис. грн, в регіонах — 10-12,4 тис. грн. Це середня ціна, яка, відразу кажу, нічого не має
спільного з реальною. Ціноутворення у кожного проекту складається з безлічі факторів,
серед яких вартість земельної ділянки, комунікацій, проектної документації, будівельних
матеріалів і робочої сили, концепції ЖК, інфраструктурної складової та маркетингових
витрат. Як девелопер я розумію, що всі ці витрати збільшують цінник від 30 до 90% в
залежності від того, що це буде за проект. При цьому якщо в своїх проектах ми заявляємо
будинок з цегли, значить це має бути цегла і ніщо інше. Не можна розмінюватися
обіцянками, тому що в перспективі це може зашкодити. Довіра інвесторів — інвестиція в
майбутні проекти. Крім того, я усвідомлюю, що, купуючи житло за містом, людина навряд
чи розраховує півдня витрачати в маршрутках, їздити за покупками і розвагами до Києва. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Укрбуд опинився в політиці. Яке майбутнє чекає на одну
з найбільших будівельних компаній Києва
24.10.2019

Для екс-співвласника Укрбуд Девелопмент Максима Микитася настали
важкі часи. Якщо будівництва компанії заблокують, під мерією почнуться
мітинги, яких не було з часів Войцеховського й Еліта-Центр
Один з найбільших київських забудовників — компанія Укрбуд знову опинився в
центрі уваги. Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього власника ключової
компанії холдингу Укрбуд Девелопмент Максима Микитася до 14 листопада з правом
внести заставу на суму приблизно 80 млн грн. Поки сім'я підозрюваного збирає гроші, під
офісом компанії пройшли дві акції протесту. Все це може негативно вплинути на діяльність
одного з найбільших забудовників столиці, представники якого говорять про відновлення
активних робіт на майданчиках.
У чому звинувачують Микитася. Максима Микитася відправили до СІЗО за
рішенням Вищого антикорупційного суду ввечері 22 жовтня. У СІЗО він пробуде, як
мінімум, до 14 листопада, якщо за нього не внесуть чималу суму - приблизно 80 млн грн.
Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що
Микитась нібито розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього.
Втім, його адвокат Павло Козлов всі звинувачення заперечує. «Доцільності брати мого
підзахисного під варту не було ніякої. Він відвідував усі засідання суду, два тижні ходив „з
браслетом“. Навіть більше, через два тижні завершується слідство проти Микитася і справу
мають передати на розгляд до суду», — розповідає він. І додає, що оскаржити це рішення
суду неможливо, а сім'я забудовника займається пошуком коштів для внесення застави.
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру Максиму
Мікитасю на початку жовтня, про що раніше писав НВ Бізнес. За версією слідства,
підконтрольна екс-нардепу компанія-забудовник у 2000-х роках уклала угоду з ГУ
внутрішніх військ МВС України (реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) про будівництво
житлового комплексу на території військової частини. В обмін на земельну ділянку площею
приблизно 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в ЖК Аристократ 50 квартир і 30
паркомісць. Але в 2016-2017 рр. Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на
Печерську в обмін на 65 квартир у ЖК Оберіг біля станції метро Червоний хутір на околиці
столиці. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) вважають, що через ці угоди
втрачено держактиви на 81,6 млн грн. У середині травня детективи НАБУ затримали у цій
справі генерального директора компанії Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду, екскомандувача Національної гвардії України Юрія Аллерова й оцінювача Алісу Грищук. Через
кілька днів їх відпустили. В Укрбуд Девелопмент звинувачення спростовують. Раніше пресслужба компанії повідомляла, що розслідування за вказаним фактом проводть приблизно
два роки і протягом цього періоду проводилися слідчі і процесуальні дії, оцінювальні
експертизи. «Водночас Укрбуд Девелопмент всіляко сприяла розслідуванню шляхом
надання необхідних документів, добровільної згоди на проведення оглядів, працівники
надавали свідчення як свідки», — йдеться в повідомленні компанії.
Нові проблеми Укрбуду. Контролюючі органи останні кілька місяців приділяють
велику увагу компанії. У травні і червні Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав
штрафи в розмірі 262 млн грн на дві компанії корпорації — Північно-український
будівельний альянс і Спецбуд-Плюс за змови під час участі в тендерах на реконструкцію
Шулявського шляхопроводу, столичної гімназії ім. Бойченка і на будівництво корпусу
Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. На початку жовтня Максим
Микитась заявив, що продав свою частку в компанії Укрбуд Девелопмент і більше не є її
власником. Новими власниками стали маловідомі широкому загалу бізнесмени — Євген
Дікін і Василь Польовий з рівними частками 50% у статутному капіталі. Польовий —
співвласник Хмільниця зернотрейд, яке обслуговує кооператив Садове товариство Серпень.
Дікін — керівник компанії Білдінг груп плюс, що спеціалізується на оптовій торгівлі
лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням. Опитані НВ
Бізнес представники найбільших будівельних компаній раніше називали дві версії угоди:
внутрішні перестановки в Укрбуді та перехід компанії в сферу впливу генерального
директора компанії SAGA Development Андрія Вавриша — друга і партнера Андрія Богдана,
голови Офісу президента. Вавриш свою причетність до Укрбуду спростовує. Паралельно під
офісом компанії пройшли дві акції протесту. Одну провели інвестори ЖК Чарівне місто, які
вимагали прискорити будівництво, другу — громадські активісти, серед яких Сергій
Мельниченко. «Штаб Оборони Києва запланував акцію проти незаконного будівництва та
ймовірних шахрайських схем щодо своїх інвесторів компанією Укрбуд. На акцію мають
прийти представники десятків об'єктів, які виступають проти незаконного укрбудівського
будівництва», — написав Мельничук на своїй сторінці у facebook. До візитів у наш офіс
усіляких професійних активістів ставимося абсолютно спокійно, — повідомив генеральний
директор компанії Укрбуд Девелопмент Олег Майборода. «Ми за останні роки багато чого
пережили і всіх цих активістів знаємо в обличчя, як і інші учасники ринку. І тих, хто
намагається таким чином заробити, і тих, хто приходить попіаритися. Із ними теж
спілкуємося, звісно, якщо є, про що говорити. Ми відкриті для всіх. Інша річ, що деякі з
таких візитерів не розуміють до кінця, куди прийшли, і часом навіть не можуть назвати
об'єкти, якими ми займаємося», — повідомив він.
Що відбувається насправді. Укрбуд займається реалізацією приблизно 26 проектів.
«Арешт Максима Микитася негативно впливає на репутацію компанії. Інвестори вже не так
активно купують квартири в житлових комплексах Укрбуд Девелопмент. Весь цей скандал
негативно впливає і на ринок первинної нерухомості загалом», — каже керівний партнер
консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко. Восени багато хто сподівався на
вищий курс долара, але гривня стабільна, додає віце-президент Асоціації професійних
управителів нерухомістю Анатолій Топал. «Деякі інвестори Укрбуду виставили свої
квартири в недобудованих комплексах на продаж. Вони готові надавати знижки», — каже
експерт. Якщо роботи на 26 будмайданчиках компанії зупинять, то це призведе до
політичних проблем — тисячі інвесторів можуть вийти на акції протесту під стіни мерії.
«Найімовірніше, корпорація Укрбуд стала заручником передвиборчої гонки. Наступного
року відбудуться вибори мери Києва і багато хто грає проти Віталія Кличка, тому таку
велику увагу приділяють критиці різних житлових комплексів і Шулявського мосту», —
каже НВ Бізнес керівник великої девелоперської компанії, який побажав залишитися
неназваним. Критика йде і щодо інших об'єктів. Телеканал 1+1, який контролює олігарх
Ігор Коломойський, показав уже три сюжети про те, як будівництво найдорожчого в Києві
ЖК Linden на вул. Лютеранській псує зовнішній вигляд міста — і відповідальність за це
несе столичний градоначальник. Віталій Кличко не прокоментував цю інформацію — НВ
Бізнес. За словами керівників двох інших девелоперських компаній, які також попросили не
називати їхніх імен, у Максима Микитася не склалися стосунки з новою владою. Під час
зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський двічі згадував про колишнього
депутата. Яке майбутнє чекає на компанію? «Я думаю, що девелопер відновить роботи на
будівельних майданчиках, банкрутство такої великої компанії нікому не вигідне», - вважає
Сергій Степенко. «Після мінімальної річної активності на київських будмайданчиках
Укрбуду динаміка будівництва поступово повертається в норму. Усі виниклі борги із
зарплати погашені, будматеріали і комплектовання закуповують у необхідному обсязі,
триває залучення робочого персоналу», - стверджує гендиректор компанії Олег Майборода.
Читати повністю >>>
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Откуда берутся долгострои в Украине:
названы главные причины
29.10.2019

Долгострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию,
появляются из-за целого ряда причин, начиная от нехватки денег, и
заканчивая проблемами с документами.
При этом, как объяснил сайту "Сегодня" управляющий партнер AVM Development
Group Владислав Кононов, сейчас на первичном рынке жилья существуют понятия
"долгострой" и "недострой". В определенном смысле они синонимичны: этими терминами
обозначают объекты, строительство которых было либо приостановлено, либо
заморожено. Но существует также и третье понятие – это задержка со вводом объекта в
эксплуатацию. "В первом и втором случае причины кроются в деятельности самой
строительной компании, в третьем – объективными причинами, в основном не
зависящими от девелопера. Но приостановка/заморозка строительства и задержки со
вводом объекта в эксплуатацию – это далеко ни одно и тоже",  разъяснил эксперт и
добавил, что в пригороде Киева на сегодняшний день задержки со вводом в эксплуатацию
наблюдаются на более чем 60% строящихся объектов, в то время как в Киеве их количество
достигает 80-90%. Директор City Development Solutions Роман Герасимчук отметил, что
долгострои появляются по нескольким основным причинам. Первая и основная финансовая. Сюда можно отнести недостаток финансового потока от покупателей из-за
низких темпов продаж или заниженной цены, нехватка (а иногда и отсутствие) стартового
капитала, недооценка расходов на строительство. "Вторая причина – проблемы с
получением разрешительной документации – далеко не все площадки, на которых ведется
жилое строительство, изначально для этого предназначены. Перед девелопером стоит
задача привести документацию на участок и будущее строительство в соответствие с
законодательством, что связано как с административными процессами, так и с риском
непредвиденных расходов. Кроме того, уже полученное разрешение на строительство
может быть отменено в случае выявления нарушений", — рассказал Герасимчук. Эксперт
добавил, что еще одной причиной может стать подключение к городским коммуникациям,
т.к. в подавляющем большинстве случаев существующие сети не рассчитаны на
строительство значительных дополнительных объемов жилья, а модернизация городских
сетей в состоянии превратить почти любую новостройку в убыточный проект. В свою
очередь, коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов добавил,
что среди субъективных причин появления долгостроев стоит выделить, прежде всего,
непрофессиональный подход к строительству. Когда компания-застройщик неверно
подготовила расчеты по проекту, не имела собственного финансирования по его
строительству, а рассчитывала только на деньги инвесторов. "Также стоит упомянуть о
компаниях-пирамидах, которые, привлекая средства, даже не планировали завершать
строительство. Появление таких объектов было массовым с 2003 по 2008 годы, когда
стоимость жилья росла сумасшедшими темпами: суммарно за этот период стоимость м2
выросла более чем в пять раз. Естественно, ликвидность вложений в строительство также
была очень высокой. Этим и пытались воспользоваться нечестные на руку
псевдостроители", — прокомментировал ситуацию Панфилов.
Читать полностью >>>
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КГГА оказалась бессильна против уже
2-й стройки на Щекавице
30.10.2019

Департамент
городского
благоустройства
КГГА
сообщил
о
самовольном строительстве на участке вблизи Старообрядческого кладбища
по ул. Лукьяновской Шевченковского района Киева.
Как стало известно, КГГА выдало контрольную карточку на нарушение в ходе
строительства рядом со Старообрядческим кладбищем по ул.Лукьяновской
Шевченковского района столицы. На участке ведется капитальное строительство, в то
время, как на подобные работы требуется пакет разрешений: гора Щекавица входит в
перечень объектов культурного наследия национального значения. Киевские власти
обратили внимание на стройку благодаря информации, поступившей от обеспокоенных
местных жителей. На месте строительства уже есть следы бурения, привезены столбы и
секции бетонного ограждения. Помимо незаконного строительства нарушение
заключается также в том, ограждение и строящийся объект перекрывает единственный
путь к смежному земельному участку, закрепленному за КП СЗН Шевченковского района
Киева. Пока местные власти не оказали никакого влияния на стройку. Ранее, в сентябре
2019го года, КГГА выдала разрешение компании бизнес-группы «Континиум»
бизнесменов-политиков С.Ивахива и И.Еремеева на перестройку 4х нежилых зданий на
ул.Олеговской,36 в 27-метровом многофункциональном комплексе. Соответствующие ГУО
были выданы застройщику без всяких оснований, поскольку речь идет о работах в
границах памятника ландшафта и истории местного значения «Исторический ландшафт
Киевских гор и долины реки Днепр» и археологического заповедника.
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
КГГА разрешила фирме сына Омельченко
строительство высотки на месте АЗС
06.11.2019

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал ООО
“Смарт-Девелопмент” градостроительные условия и ограничения (ГУО) на
строительство зданий по ул. Генерала Шаповала (ранее – Механизаторов), 1-3
в Соломенском районе Киева. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Наших грошей.
Соответствующий приказ 24 сентября подписал и.о. обязанности директора
Департамента Александр Яструбенко. В частности, департамент позволил фирме
проектировать строительство “зданий гостиничного, офисного и многофункционального
назначения”. Градостроительные условия и ограничения выданы в соответствии с
Детальным планом территории в пределах Воздухофлотского проспекта, улиц
Соломенская, Механизаторов, Кудряшова и железнодорожных путей, который утвержден
решением Киевсовета от 24 сентября 2015 года. Однако, как отмечает издание, этот ДПТ в
июле этого года был отменен судом. Это решение еще на вступило в законную силу,
поскольку Киевсовет подал апелляционную жалобу. При этом детальный план территории
незаконно изменяет функциональное назначение участка, который собирается застроить
“Самрт-Девелопмент”. Так, согласно Генплану Киева, это коммунально-складские
территории, а в ДПТ они стали зоной “общественной застройки”. Таким образом, ДПТ в
этой части противоречит Генплану. Между тем, выданные ГУО не полностью отвечают
указанному ДПТ, согласно которому они выданы, и позволяют заказчику проектировать
жилые дома. Во-первых, в ДПТ показатель плотности населения вообще не указан,
поскольку для общественной застройки он не рассчитывается. Зато в ГУО Департамент
вписал предельно допустимую плотность населения в соответствии с проектными
решениями ДПТ, несмотря на то, что в ДПТ этого нет. Во-вторых, в ДПТ указаны четкие
показатели расстояний от проектируемого объекта, до “красных линий”, линий
регулирования застройки и до существующих домов. Но в ГУО эти показатели размыты.
Вместе с тем предельная высота объекта четко скопирована с ДПТ и указана в Балтийской
системе высот – 223,9 м. Учитывая, что уровень участка возле улицы и на границе с парком
составляет 145 м и 155 м в Балтийской системе высот, то высота застройки составит
ориентировочно от 68 м до 78 м, то есть примерно 25 этажей. …
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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Азербайджанская Caspian Service инвестирует $7 млн
в качестве девелопера жилкомплекса в Украине

В днепровский индустриальный парк «Innovation Forpost»
вложатся китайские инвесторы
07.11.2019

Компания Caspian Service намерена вложить $7 млн в первый
собственный девелоперский проект в Украине – ЖК BASA City класса
"комфорт+" в с.Ходосовка (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.).
"ЖК BASA City – первый полноформатный проект Caspian Service в Украине в
качестве девелопера. Невзирая на временные сложности из-за политических процессов
украинский рынок жилья очень перспективен. Пилотный проект реализуется в классе
"комфорт+", так как, по нашим оценкам, на сегодня это наиболее востребованный и
наименее рисковый сегмент в жилом строительстве", - сказал СЕО Caspian Service в Украине
Чингиз Кишиев. По его данным, проект включает девять домов этажностью пять-семь,
рассчитанных на 504 квартиры. Земельный участок расположен на берегу озера, недалеко
от аутлет-городка "Мануфактура" на популярном ново-обуховском направлении. Его
площадь - 3,5 га, общая площадь застройки – 35 тыс. кв. м. Проект будет реализован в две
очереди. Ввод в эксплуатацию первой из них запланирован на первый квартал 2021 г. Как
отметил Кишиев, в перспективе - зайти в сегмент жилья класса "бизнес" и "премиум" в
Украине. "Мы также намерены развивать жилье класса "бизнес" и "премиум", поскольку
компания наработала успешный опыт реализации таких проектов в Азербайджане,
Казахстане, других странах СНГ: мы построили десятки высококлассных проектов", подчеркнул он. По словам Кашиева, в ЖК BASA City будут представлены разные форматы
жилья: классические квартиры, квартиры-студии, ситихаусы с собственными двориками,
апартаменты с видовыми террасами, лофты с потолками 5 м и вторым светом. Проект
предполагает обустройство прогулочной набережной вдоль озера в голландском стиле с
выделенными зонами для спорта и активного отдыха, лаунж-зоны с открытым бассейном,
зоны для барбекю, рыбалки, др. Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса BASA
City предусматривает двухуровневый отдельно стоящий паркинг, собственный
супермаркет площадью 1 тыс. кв. м, детсад на 40 мест, собственную службу охраны и
эксплуатации. Caspian Service основана в 2001 году. Ее портфель включает 71 проект в
Азербайджане, шесть – в Казахстане, два – в Грузии, один – в Польше, восемь – в Украине. С
момента основания компания построила и ввела в эксплуатацию порядка 1,5 млн. кв. м
площадей. В Украину компания зашла в 2014 году. В 2018 году начала реализацию в
качестве девелопера жилого комплекса BASA City под Киевом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

24.10.2019

В Днепр из Китая придут новые инвестиции. Деньги вложат в проект
индустриального парка «Innovation Forpost», сообщает служба новостей
портал 49000.com.ua
Компания-инвестор - производитель оцинкованной стали «Donge Yike Panel CO.,
LTD». Она входит в строительную ассоциацию «Shandong Donge Construction Industry». Об
этом на пленарном заседании городского совета Днепра в разделе финансово-бюджетных
вопросов рассказал директор «Агентства развития Днепра», депутат горсовета Владимир
Панченко. Он отметил, что в последних выступлениях президент и премьер-министр
Украины заявляли: для роста экономики страны нужно привлечь иностранные инвестиции
в размере $50 млрд. В Украине существуют 70 индустриальных парков. Как правило,
городская и центральная власть совместными усилиями создают условия для инвесторов.
«В коммунальном предприятии «Агентство Развития Днепра» в сентябре были китайские
инвесторы из компании «Donge Yike Panel CO., LTD». Когда мы им показали ту картинку
парка и рассказали про то, какие там планируются помещения для создания предприятий,
они сказали, что им нравится, они покупают участок и инвестируют деньги», - сказал
Владимир Панченко. Стоит отметить, что представители китайской компании думали, что
места в индустриальном парке уже застроены. Но пока по этому парку есть только проект и
макет. Представители восточной компании были удивлены и разочарованы. Ведь в Китае
предлагают готовые объекты и недорого (в три раза дешевле себестоимости строительства
в Украине). Добавим, что в реестре Министерства экономического развития и торговли
сказано: парк «Innovation Forpost» создается на 45 лет. Он предусматривает деятельность
по производству электрических машин, электрического оборудования, металлургического
производства, производства неметаллической минеральной продукции, а также
предоставление компьютерных услуг. Парк будет располагаться в 5 километрах от центра
города в районе проспекта Слобожанского на территории, которая принадлежит заводу
«НТЗ-Интерайп» (Индустриальный и Амур-Нижнеднепровский районы). Он будет занимать
площадь 86 га. Предполагается, что на территории парка разместят предприятия с
экологически чистым производством, жилые дома, школу, детский сад, оздоровительный и
спортивный комплексы.
Читать полностью >>>
По материалам 49000.com.ua
Аналіз ринку холодильних складів в Києві та Київській обл:
якісний холод завжди в ціні

 КОМЕРЦІЙНА

28.10.2019

У Дніпрі відкриють коворкінг
Creative States
21.10.2019

Creative State of Dnipro площею понад 3500 квадратних метрів
відкриють на третьому поверсі бізнес-центру «Кудашівський», що на вулиці
Барикадній. Коворкінг розрахований на 600 осіб.
«Локація буде такою ж крутою, як і київські, а ціни – значно нижчі. Крім того, нашим
резидентам буде доступний роумінг між усіма локаціями. Кияни зможуть проводити
зустрічі, працювати в Дніпрі, і навпаки», – розповів засновник і CEO мережі Creative States
Ілля Кенігштейн. За його словами, у Дніпрі наразі немає таких масштабних коворкінгів,
натоміть є потреба в них. В місті працює щонайменше 14 тисяч програмістів, багато ITкомпаній та інших бізнесів, а також представники креативного класу. «У Дніпрі все ще є
післясмак “совка”, а повинно пахнути грошима», – додає Кенігштейн. Натхненням для
створення цьго коворкінгу послугувала атмосферою Бостона – міста, яке уособлює фінанси.
Підрядників, які займатимуться оформленням інтер’єру та будівництвом, визначать за
допомогою тендерів. Тут облаштують традиційні для мережі офіси для команд до 30 осіб,
переговорні кімнати, зони для відпочинку, кухню, де працюватиме шеф-кухар. Це буде
перший простір Creative States поза межами Києва. У перспективі мережа планує вийти на
ринок Європи. Creative States — швидкозростаюча мережа бізнес-просторів, що надає офісні
рішення для малого та середнього бізнесу. Запуск проекту пройшов навесні 2019 року.
Зараз у Creative States три локації в Києві — в БЦ Gulliver, БЦ Senator і на території заводу
«Арсенал». Загальна місткість просторів на сьогоднішній день — 1400 робочих місць.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
Апеляційний суд підтвердив рішення про визнання
банкрутом "Амстор-Інвест"
23.10.2019

Центральний апеляційний госпсуд постановою від 05.08.2019
відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Несторг" та залишив без
змін постанову Госпсуду Дніпропетровської області.
Мова йде про постанову, якою було визнано банкрутом ТОВ “Амстор-Інвест” та
відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців (до 21.05.2020). У реєстр вимог
внесені в т.ч. вимоги Укрексімбанку на 1,15 млрд грн (як забезпечені), ТОВ "Фінансова
компанія "Сі Пі Ес Факторинг" - 215,3 млн грн (4 черга) та 59,4 млн грн (6 черга), ТОВ
"Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 810,2 млн грн (4 черга) та 85,2 млн грн (6 черга).
Згідно з судовими матеріалами, загальний обсяг кредиторських вимог до боржника - 2,33
млрд грн, а обсяг активів - 26,3 млн грн. За даними держреєстру юросіб, кінцевим
бенефіціаром ТОВ “Амстор-Інвест” є Вадим Новинський. 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
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Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку холодильних
складів в Києві і Київській області. В ході роботи розраховані основні
показники ринку, проаналізовані структури попиту та пропозиції на ньому.
Холодильні склади використовуються, в основному, для зберігання швидкопсувних
продуктів харчування. Вони розрізняються по класу, від A до D, в залежності від якісних
характеристик об'єкта. По забезпечуваному температурному режиму склади можуть бути
холодильними, морозильними і мультитемпературними. Потреба в холодних складських
приміщеннях залежить від параметрів товарообігу продуктів, що вимагають низьких
температур зберігання. У минулому році спостерігалося його збільшення по всіх основних
категоріях. Оптовий товарообіг м'ясної продукції зріс на 71% в порівнянні з 2017-м роком,
свіжих овочів і фруктів - на 20%, масла та сирів - на 3%. Працівниками Державтоінспекції
зафіксоване значне пожвавлення і в сфері роздрібної торгівлі цими видами товарів. Аналіз
ринку холодильних складів показує, що столичний регіон є найбільш перспективним для
організації бізнесу в цій сфері. Тут спостерігається висока концентрація споживачів послуг
складських приміщень, таких як розподільні центри торгових компаній і рітейлових мереж.
Тому в Києві і області знаходиться найбільш сучасний і розвинений сегмент українського
ринку складських приміщень. Орендні ставки на площі зберігання в останні роки
підпорядковувалися загальноекономічному інфляційному тренду. Так, в 2016 р. оренда 1 м²
холодильного комплексу обходилася в 115-180 грн, в 2018-му - 190-210 грн, в поточному
році - 200-250 грн для приміщень категорії А, хоча на холодокомбінатах нижчого класу
вартість послуг може бути приблизно на 100 грн дешевше. Результати проведеного
дослідження ринку холодильних складів в Києві і Київській області дозволяють зробити
висновок про те, що зберігається високий потенціал розвитку зазначеного ринку. Для
такого твердження є такі підстави: попит на холодильні склади перевищує їх пропозицію;
велика кількість об'єктів, які не відповідають сучасним стандартам зберігання продуктів;
гармонізація українських норм зберігання до законодавства ЄС; зростання виробництва в
секторах м'ясної, молочної та кондитерської продукції; збільшення експорту
швидкопсувних продуктів з України. Динаміка розвитку ринку холодильних складів
столичного регіону буде залежати від загальноекономічної ситуації в країні і умов, що
складаються в галузях - споживачах послуг холодильних складів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Pro-Consulting
АМКУ рассматривает разрешение компании T.A.S. Property
приобрести контроль над "Арена-сити" и "КАН"
01.11.2019

Антимонопольный комитет Украины рассматривает вопрос
предоставления разрешения компании T.A.S. Property Limited приобрести
контроль над ООО "Арена-сити" и ООО "КАН" (оба – Киев).
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания АМКУ 31 октября,
решение по этому пункту пока не обнародовано. Согласно документу, АМКУ рассматривает
вопрос предоставления разрешения компании T.A.S. Property Limited на приобретение доли
в уставном капитале ООО "Арена-сити" и ООО "КАН", обеспечивающей превышение 50%
голосов в высшем органе управления обеих компаний. ООО "Арена-сити" создано в 2005
году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками
общества является ООО "Эл Ай Инвестментс" (100%), конечным бенефициаром указан
Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал общества составляет 26,2 тыс. грн. ООО
"КАН" создано в 2004 году. Согласно Единому госреестру, владельцами ООО являются ООО
"Эл Ай Инвестментс" (99%) и ООО "Арена-сити" (1%). Конечным бенефициаром общества
также указан Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал ООО "КАН" составляет 220
тыс. грн. По данным Национального банка Украины, владельцем T.A.S. Property Limited
является кипрская T.A.S. Overseas Investments, основным акционером которой числится
бизнесмен Сергей Тигипко. Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом
и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных
проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две
страховые компании, ряд других организаций. Основателем и основным акционером
группы является Сергей Тигипко. Как сообщало в апреле 2019 года издание "НВ Бизнес" со
ссылкой на ряд источников, группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко купила часть торговоофисного центра "Арена-сити" по ул. Бассейной, 1-3/2а в Киеве за $13-15 млн. По данным
издания, в сделку не вошло несколько помещений на первом этаже, проданных ранее.
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

Девелопер "Мандарин Плаза" за 9 мес. увеличил
чистую прибыль на 24%

Ринок офісної нерухомості Києва стрімко
розвивався у 3 кварталі
01.11.2019

ЧАО "Мандарин Плаза", девелопер ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall и
Ocean Mall (все - Киев), в январе-сентябре получило 141,5 млн грн чистой
прибыли, что на 24% больше аналогичного периода 2018 года.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход за 9 месяцев 2019 года сократился на 19% – до 212,8 млн грн. Валовая
прибыль также сократилась на 22,4% и составила 161,8 млн грн, операционная прибыль
при этом возросла на 23% – до 188,9 млн грн. Непокрытый убыток компании за девять
месяцев сократился в 4,7 раза – до 38 млн грн. Долгосрочные обязательства к концу
сентября составили 1,52 млрд грн, текущие сократились на 22,2% – до 1,45 млрд грн. Как
сообщалось, ЧАО "Мандарин Плаза" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на
30% по сравнению с 2017 годом – до 164,78 млн грн. ЧАО "Мандарин Плаза" (до 2011 года –
ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте
строительства и эксплуатации торгово-офисных центров. Компания реализует, в
частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в БЦ "Мандарин Плаза" и
"Парус". Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" на ноябрь-2019 составляет 21,7 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером предприятия является частная
акционерная компания с ограниченной ответственностью "Стадсис АБ" (100%, Мальмо,
Швеция). Конечным бенефициаром ЧАО указан гражданин Швеции Томс Пер Андерс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В третьому кварталі 2019 року індекс офісної нерухомості склав
249,41 пунктів, продемонструвавши зростання на 0,32 пункту або 0,13% в
порівнянні з другим кварталом поточного року.
В цілому, він збільшився на 42,95 пункту або 20,8% в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року, повідомили у Департаменті стратегічного консалтингу компанії
UTG. Зокрема, за даними UTG, середньозважений рівень вакантності склав 5,9%, показавши
збільшення за квартал на 0,34 п.п. Спостерігається зростання попиту на офісні приміщення
класу «А» c найменшим показником вакантності – 3,9%. У класі «В» і «С» вакантність
відповідає показнику 6,0% і 10,1% відповідно. «Бум попиту на офісні приміщення з боку ІТ
компаній оживив практично всі заморожені/відкладені девелоперські проекти і до кінця
2019 року очікується до введення в експлуатацію більше 127 тис. кв. м офісних приміщень.
З урахуванням своєчасного введення нових проектів на початок 2020 року сукупна
орендована площа складе 1 млн. 973 тис. кв. м, що відповідає показнику 668,7 кв. м офісних
приміщень на 1000 жителів», – зазначила провідний аналітик компанії UTG Оксана
Гаврилевич. Згідно з останніми даними від ріелторів, в ціновому сегменті до 500 дол/міс
оренда об'єктів нежитлового фонду займає лише 15%. Найбільше число угод з оренди
офісів в Києві в сегменті понад 2500 дол/міс – 36% від загальної кількості.
Читати повністю >>>
За матеріалами UTG
SPDI продала фонду Arcona Property Fund часть украинских активов
из портфеля недвижимости на сумму €1,76

На місці ринку «Деміївський» виросте 30-поверховий
«багатофункціональний комплекс»
01.11.2019

Департамент містобудування та архітектури КМДА видав ТОВ
«Манхеттен Інвест» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію
нежитлових будівель продовольчого ринку «Деміївський».
Відповідний наказ 26 вересня підписав в.о. обов’язків директора Департаменту
Олександр Яструбенко. Висота будівель після реконструкції становитиме щонайменше 85,6
м, або орієнтовно 30 поверхів. Остаточну висоту буде визначено проектною документацією.
Відповідно до Генплану ділянки, де запланована «реконструкція», є територією
громадських будівель та споруд, де житлова забудова заборонена. Втім, попри це у МУО
зазначено дані, як при проектуванні забудови вираховувати щільність населення в межах
житлової забудови. Зауважимо, що вже неодноразово зустрічалися випадки, коли під
виглядом «багатофункціональних комплексів» насправді будуються житлові комплекси із
магазинами, офісами та кафе на перших поверхах. «Реконструкція» ринку «Деміївський»
запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які ТОВ
«Манхеттен Інвест» отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.
Київрада передала ділянки фірмі в оренду на 25 років для експлуатації та обслуговування
нежитлових будівель і споруд на вул. Ізюмській, 1 у зв’язку з набуттям фірмою права
власності на ці приміщення загальною площею 4613 кв м у 2017 році. Цільове призначення
вказаних ділянок є «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». Відповідно до
МУО, забудовник це цільове призначення ділянки (вид використання) має змінити,
привівши його у відповідність до намірів забудови. Зауважимо, як свідчать судові рішення,
зміна виду використання ділянки фактично є зміною її цільового використання, а відтак, в
силу вимог чинного законодавства, вона має здійснюватися за відповідним проектом
землеустрою із дотриманням встановленої процедури. У МУО вказується, що ділянки по
вул. Ізюмській, 1 потрапляють в межі Історичного центру міста Києва, історичного ареалу,
центральної планувальної зони згідно з рішенням Київради від 28.03.2002. При розробці
проекту фірма зобов’язана отримати висновок від уповноважених органів охорони
культурної спадщини. Також їй рекомендовано проектну документацію надати на розгляд
науково-методичної ради Мінкультури та консультативної ради з питань охорони
культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Ділянки
потрапляють в санітарно-захисну зону від промислових об’єктів та в зону забруднення
ґрунтів Цезієм-137, в зону підтоплень природного та техногенного характеру, в зону
звукового тиску до 75 дБ та в зону особливого контролю (смуги повітряних підходів).
Також частина ділянки потрапляє в охоронну зону повітряних ліній електропередач.
Нагадаємо, у 2004-2010 роках ТОВ «Манхеттен» отримало 1,17 га по вул. Ізюмській, 1 в
оренду для будівництва ринку «Деміївський». У подальшому фірма відмовилася від права
користування ділянкою на користь ТОВ «Манхеттен Інвест» внаслідок передачі майна.
Засновником і директором ТОВ «Манхеттен Інвест» є Олександра Гнітецька. ТОВ
«Манхеттен Інвест» входить до складу засновників ТОВ «Манхеттен» разом з Олегом
Брігінцем та Юрієм Карабанем. Керівником ТОВ «Манхеттен» є Сергій Рашко. Олег
Брігінець та Юрій Карабан були співзасновниками у вже ліквідованих компаніях ТОВ
«Магніт.Плюс», ТОВ «Вік-1» і ПП «Сент Софія Трейд» разом із Олександром Клюзнером.
Також Брігінець і Клюзнер раніше були співзасновниками у ТОВ «Мульям». Олександр
Клюзнер був одним із засновників ТОВ «Манхеттен» від моменту його створення у 1990-х
роках і до 2016 року. Олександр Клюзнер у 2013 році як «власник ринків в м. Києві»
увійшов до складу робочої групи з питань діяльності ринків при Раді підприємців при
Кабміні. З 2008-го по 2016 рр Клюзнер був співзасновником ТОВ «Козак», на орендованій
ділянці якого по вул. Ревуцького, 40 поблизу ст. м. «Харківська» був ринок. Цей ринок у
2016 році знесли, після чого на цій ділянці група Perfect Group, яку контролює нардеп від
ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко, почав будувати ЖК «Лебединий». Водночас ТОВ «Козак» увійшло в
орбіту Perfect Group. Олександр Клюзнер є головою Наглядової ради Єврейської
конфедерації України, президентом якої є Борис Ложкін, а серед членів Наглядової ради є,
приміром, Андрій Адамовський, Михайло Гриншпон, Юлій Іоффе, Григорій та Ігор Суркіси,
Олександр Лойфенфельд, Олександр Фельдман та інші. У 2016 та у березні 2019 рр на
Деміївському ринку у Києві сталися великі пожежі.
Читати повністю >>>
© Ірина Шарпінська, «Наші гроші»
За матеріалами nashigroshi.org
В Киеве открыли инновационное пространство
«Освитория Хаб»
03.11.2019

В Киеве, на территории бывшего завода «Арсенал» 24 октября
состоялось открытие инновационного пространства для педагогов
«Освитория Хаб». Об этом сообщает commercialproperty.ua
Общая площадь объекта составила 1000 кв. м. Инновационное
пространство включает коворкинг, лекторий, парк, кафе, детскую комнату, др. Запуск
проекта осуществил общественный союз «Освитория», партнер холдинговой компании
UFuture. Девелопер проекта – компания UDP. По данным пресс-службы UFuture, опыт
подобного пространства для педагогов является первым в Европе. «Здесь будут
встречаться агенты образовательных изменений со всей Украины, чтобы работать, учиться
и вдохновляться, узнавать новое, делиться собственными достижениями и находить
креативных единомышленников», – сообщили авторы проекта. В создание
образовательного центра было инвестировано 28 миллионов гривен. Прибыль, которую
будет генерировать коворкинг, планируют реинвестировать в развитие педагогов.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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Девелоперская компания Secure Property Development & Investment plc
(SPDI, Кипр) продала Arcona Property Fund N.V. (Амстердам, Нидерланды)
часть украинских активов из портфеля недвижимости на сумму €1,76 млн в
рамках первого этапа заключенного в декабре-2018 соглашения.
"SPDI рада объявить о передаче некоторых своих украинских активов Arcona
Property Fund NV в обмен на 277,9 тыс. новых акций и 67 тыс. варрантов на акции Arcona.
Исходя из цены акций Arcona на момент закрытия торгов 31 октября 2019 года, активы
оцениваются в €1,76 млн", – сообщила SPDI на Лондонской фондовой бирже. В указанные
активы входят земельные участки в Одессе и Запорожье. При этом первый этап сделки
включает также продажу болгарского жилого проекта Boyana, которую SPDI намерен
завершить в IV кв. 2019 г., и участок в Цимлянском переулке недалеко от Контрактовой
площади (0,36 га) в Киеве под развитие жилого объекта, дата продажи которого не
уточняется. Участок в Одессе площадью 22,4 га расположен на главной автомагистрали
Одесса-Киев. После выдачи разрешений в 2008 г. начались земельные работы по
строительству логистического центра Bela Logistic Center общей площадью (GBA) 103 тыс.
кв. м. Строительство было приостановлено в 2009 г. на уровне 10%-й готовности объекта.
Участок площадью 26,38 га, расположенный в с.Балабино на южном въезде в Запорожье,
предназначен для развития торгово-развлекательного объекта. Продажа указанных
активов является первым из трех этапов заключенного в декабре-2018 соглашения о
продаже фонду Arcona портфеля недвижимости, за исключением греческих логистических
объектов, на общую сумму €29,25 млн. Как сообщает SPDI, второй и третий этапы сделки
планируется завершить в течение 2019 г. SPDI основана в 2005 г. Инвестирует в рынок
недвижимости стран Юго-Восточной и Восточной Европы, в том числе Украины. Летом
2007 года Aisi Realty Public Limited осуществила IPO на AIM LSE, продав 30,2% акций за $33,1
млн. Ранее со ссылкой на финотчет SPDI сообщалось, что справедливая стоимость ее
земельных участков в Украине общей площадью 91,7 га по итогам января-июня 2018 года
выросла на 2,8% уровня 2017 г. и составила EUR10,893 млн. Помимо указанных объектов,
портфель недвижимости SPDI в Украине включает земельный участок площадью 42 га,
предназначенный для развития жилого комплекса Rozhny Lane (с.Рожны Броварского рна), четыре смежных участка общей площадью 0,55 га под жилую застройку в Кияновском
переулке в историческом районе Подола в Киеве. Arcona инвестирует в коммерческую
недвижимость Центральной Европы и ориентирована на высокодоходные региональные
офисные и розничные инвестиции. Ее портфель включает 14 активов в Чехии и Словакии, и
12 – в Польше, общей стоимостью около EUR94,8 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Іноземну компанію «Онур» підозрюють у розоренні надр
на 243 млн грн і розкраданні бюджетних коштів
24.10.2019

Слідчі підозрюють турецьку дорожньо-будівельну фірму «Онур» у
завданні державі збитків на 243 млн грн і розкраданні бюджетних коштів
при будівництві доріг у Полтавській області.
Інформацію про це «Останній Бастіон» знайшов у Єдиному державному судовому
реєстрі. Згідно з текстом ухвали Октябрського райсуду Полтави від 5 серпня 2019 р., справа
№, 554/5417/18, «Онур» повинен був брати ґрунт для відсипки земляного полотна доріг з
резервів гідронамивів між селами Білоцерківка та Красногорівка, Бірки, а в Полтаві - із
гідронамиву. Це було передбачено контрактом між фірмою і Укравтодором. Натомість
«Онур» закуповував ґрунт у ТОВ «Захід-Інвест Груп». Ця фірма почала нелегально
розорювати надра під приводом проведення земляних робіт з чищення чагарників на
замовлення шовкорадгоспу «Хорольський». «В подальшому, видобутий у незаконний спосіб
з даного кар'єру ґрунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності
Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»
перевозиться до об'єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де
використовується при виконанні її реконструкції», - йдеться в тексті ухвали. Суд
посилається на висновок судово-економічної експертизи №1514 від 10 вересня 2018-го.
Згідно з ним, збитки, заподіяні внаслідок незаконно добутку ґрунту на площі 5,8 га.
оцінюються в 234 тис. 142 грн. Загальні збитки від самовільного користування надр
оцінюються в майже 250 млн грн: «Висновки довідки державного інспектора з охорони
навколишнього середовища Центрального округу від 30.08.2018 про заподіяння державі
збитків внаслідок самовільного користування надрами в сумі 243 495 503,03 грн
підтверджується арифметично та методологічно»,- написано в ухвалі. Вказане кримінальне
провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення
правил охорони надр під час здійснення розробки кар'єру поблизу с.Коломійцеве Озеро
Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання
державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-ХарківДовжанський». Також Октябрський райсуд підозрює, що «Онур» використовував ТОВ
«Захід-Інвест Груп» для виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 24,8 млн грн.
«Використання протягом 2017-2018 років Представництво «Онур Таахут Ташимаджилик
Ішаат Тіджарет ВЕ Санаї Анонім Ширкеті» (код з ЄДРПОУ 26579227), підприємства ТОВ
«Захід-Інвест-Груп» (код з ЄДРПОУ 40152056) для ймовірного виведення в тіньовий обіг
коштів у розмірі 24810878 гривень (в тому числі 4135146 гривень ПДВ)», — уривок з
ухвали Октябрського суду № 554/8409/19 від 18 вересня цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами bastion.tv
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В Украине хотят построить четыре
платные дороги



ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
МАКРОСТАТИСТИКА

30.10.2019

Министерство инфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Тернополь и ЛьвовКраковец, а также портов, аэропортов и вокзалов.
«Мы совместно со Всемирным банком уже начали процедуры подготовки к
концессии дорог. Мы инициировали исследование целесообразности (pre-feasibility study –
УНИАН) концессий дорог Львов-Тернополь, Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, ЛьвовКраковец, а также кольцевую дорогу вокруг Киева», - сообщил министр инфраструктуры
Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума. Отметим, Кабинет
министров Украины накануне выдал идею, которая, как ожидается, могла бы несколько
помочь с решением удручающей проблемы плохих дорог в Украине. В частности, министр
инфраструктуры Владислав Криклий выразил мнение, что в Украине было бы неплохо
установить отдельную плату для иностранцев. Судя по всему, речь идет исключительно о
большегрузах. Однако не исключено, что в процессе в идею могут добавить и обычных
туристов, которые на своих авто путешествуют по Украине. "Для иностранцев планируем
ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и
получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые
платят акциз", - рассказал Криклий. Идея проста: заставить иностранцев платить за
использование украинских дорог, чтобы впоследствии потратить полученные деньги на
ремонт украинских дорог. Но сработает ли она и так ли много получит Украина средств –
большой вопрос. Министр отметил, что Украина теряет средства, когда в страну заезжает
большая фура с полными баками топлива, проезжает тысяч километров украинских дорог,
но ничего за это не платит. Это, по его мнению, серьезная проблема, которую необходимо
решить. Криклий заявил, что в Кабмине намерены разработать механизм оплаты, который
впоследствии будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
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Першу чергу Великої кільцевої автомобільної дороги (ВКАД) навколо
міста Києва будуватиме китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd.
Про це повідомляє портал nv.ua
Представники Укравтодору та цієї компанії 31 жовтня підписали меморандум про
співробітництво в рамках реалізації першої черги ВКАД — будівництво ділянки між М-05
Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. «В Україні ще не
було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проекти саме з великими
надійними стратегічними партнерами. Я щиро вірю, що наш спільний досвід буде
позитивний і ми зможемо швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні
розрахунки та з наступного року приступити до будівництва», — сказав міністр
інфраструктури Владислав Криклій. Радник міністра інфраструктури Віктор Довгань
відзначив в Facebook, що перша черга ВКАД з‘єднає одеську та житомирську траси та
перенаправить транзитний потік машин з Кільцевої дороги між Академмістечком і
Теремками. Нагадаємо, проектування ВКАД було розпочато у 2005 році. У 2008 році проект
погодив Кабмін. Згідно з проектом, довжина траси категорії 1-А (аналогічна до траси КиївБориспіль) становитиме 214 км, з яких 149 км — нові дороги, ще 65 км — наявні.
Передбачається будівництво трьох великих мостів (два через Дніпро і один через Десну),
семи естакад загальною довжиною 8,9 км, 78 шляхопроводів, 35 транспортних розв’язок.
Перга черга будівництва — між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп. Протяжність складає
35,2 км. На початку 2018 року вартість будівництва першої черги в Міністерстві
інфраструктури оцінювали в $400 млн. Друга черга — будівництво ділянки від
автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин до автомобільної дороги М-01 КиївЧернігів-Нові Яриловичі. Крім цього, потрібно побудувати з'єднувальну ділянку ВКАД від
автомобільної дороги Гора-Рогозів до дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський. Будівництво
ВКАД має привести до зменшення заторів у Києві та кількості шкідливих викидів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Концерн «Київпідземшляхбуд» стягує з комунальників 37 мільйонів
упущеної вигоди за розірвані угоди по колекторах
01.11.2019

Суд першої інстанції постановив стягнути з КП «Інженерний центр» на
користь ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» 37,05 млн грн збитків. Про це
свідчить рішення Господарського суду м. Києва від 16 жовтня.
Суд встановив, що у 2009-2013 рр з «Київпідземшляхбудом» було укладено п’ять договорів
з реконструкції/будівництва: Каунаського каналізаційного колектора, Шліхтеровського
каналізаційного колектора, каналізаційного колектора по бульвару Л. Українки, каналізації
по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової, реконструкції ІІІ черги НовоДарницького каналізаційного колектора. Спершу замовником робіт було ГУ капітального
будівництва КМДА, а з 2012 р. стало КП «Інженерний центр» КМДА. Загальна вартість робіт
по 5 угодах становила 820,57 млн грн. По чотирьох договорах роботи мали бути виконані до
кінця 2017 року, а по одному – до 2019-го. Підрядник виконав роботи на 19,69 млн грн, які
були оплачені повністю. Решта робіт на суму 800,87 млн грн не були профінансовані і,
відповідно, не були виконані. У 2015 р. КП «Інженерний центр» розірвав договори з
«Київпідземшляхбудом», а функції замовника по вказаних об’єктах передав іншому
комунальному підприємству – «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва». У 2017 р. «Київпідземшляхбуд» звернувся до суду із позовом про стягнення збитків
із КП «Інженерний центр». Суму збитків концерн неодноразово збільшував та зменшував, і
врешті просив стягнути 109 млн грн упущеної вигоди. Госпсуд Києва задовольнив цей
позов частково, стягнувши з «Інженерного центру» на користь «Київпідземшляхбуду» 37,05
млн грн. Таку суму було визначено судовою економічною експертизою, яку провела експерт
Побеленська Н.А. На її думку, «є підстави вважати, що неотриманий кошторисний прибуток
є втраченою вигодою, яка за усіма (п’ятьма) договорами підряду становить 37,05 млн грн».
При цьому доводи комунальників про те, що експерт неправильно зробила висновки щодо
відсутності у концерну кошторисного прибутку від виконання договорів підряду, оскільки
оплата за договорами підряду здійснюється після виконання робіт та складення
підрядником актів, а тому фірмі не могло бути завдано збитків у вигляді упущеної вигоди
за цими договорами, суд до уваги не прийняв. Водночас, суд дійшов висновку, що КП
«Інженерний центр» з порушенням умов договорів та закону в одностронньому порядку
розірвав догори з «Київпідземшляхбудом», що є протиправним. Відтак, зазначив суд, було
порушене право концерну на отримання ним прибутку від виконання цих договорів, що
негативно вплину-ло на його господарську діяльність. Зокрема, в експертизі вказано, що
відсутність фінансу-вання та відтермінуванням строків по вказаних договорах змусило
«Київпідземшляхбуд» скорочувати своє виробництво та частково призупиняти
господарську діяльність, а також взяти кредит в банку «Український капітал» на
поповнення оборотних коштів, який ще не виплачено. …
Читати повністю >>>
© Ірина Шарпінська
За матеріалами nashigroshi.org
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Кабінет Міністрів України схвалив залучення 450 мільйонного
кредиту на розвиток Трансєвропейської транспортної мережі. Про це на
своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончаренко.
За його словами, проєкт Трансєвропейська транспортна мережа (TEN-T) передбачає
створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС. Ця система об’єднає 94
морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів і близько 15 тис. км швидкісних
залізниць. "Визнати за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку
для реалізації проєкту "Трансєвропейської транспортної мережі" розмірі 450 млн євро", –
йдеться в постанові. У зв’язку з цим, Мінфіну доручено укласти угоду з Державним
агентством автомобільним доріг про передачу коштів позики. Як відомо, інвестиційні
проєкти в рамках Індикативного інвестиційного плану Трансєвропейської транспортної
мережі TEN-T передбачають будівництво в країнах ініціативи "Східне партнерство",
зокрема в Україні, 4800 км доріг і залізниць, шість портів і 11 логістичних центрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua


ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Wizz Air за перші 9 місяців 2019 року перевезла
майже 2 млн пасажирів в Україні

Читайте также: Платные дороги в Украине:
что задумал Кабмин >>>

Велику кільцеву автомобільну дорогу навколо Києва
будуватиме китайська компанія



КМУ схвалив 450 млн грн кредиту на розвиток
Трансєвропейської транспортної мережі

30.10.2019

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air за перші 9 місяців 2019 року
на рейсах з/в Україну перевезла 1,819 млн пасажирів. Про це повідомляє
видання ЦТС, передає портал mind.ua
Приріст у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року склав 68%. За підсумками
року на своїх українських напрямках Wizz Air розраховує перевезти 2,6 млн чоловік. У разі,
якщо цей прогноз здійсниться, приріст пасажиропотоку в порівнянні з минулим роком
складе 86%. Нагадаємо: угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings PLC збільшила
чистий прибуток на 6% за підсумками 2019 фінансового року, при цьому показник став
рекордним. На початку 2019 року авіакомпанія Wizz Air значно підвищила тарифи на
пріоритетну посадку та реєстрований багаж.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Винницкая «взлетка» уходит
«донецким»
01.11.2019

Тесть экс-главы ГФС Романа Насирова Александр Глимбовский не
стал мешать владельцу «Альткома» Александру Тисленко в получении
подряда на реконструкцию винницкого аэропорта почти за 900 млн грн.
Коммунальное предприятие «Аэропорт Винница» 31 октября провело аукцион на
реконструкцию аэродрома КП, расположенного на территории Гавришевского сельсовета
Винницкого района, в 7,5 км от областного центра. При отсутствии серьезных зарубежных
игроков, тендер с ожидаемой стоимостью 962,6 млн грн выиграло ООО «Дорожное
строительство «Альтком» выходца из Донецка Александра Тисленко. Победу этому
предприятию обеспечили высокие квалификационные требования, «заточенные» под
старые заслуги «Альткома», связанные со строительством Донецкого аэропорта имени
Прокофьева и аналогичных объектов в Харькове и Львове в ходе подготовки Украины к
проведению Евро-2012. Благосклонность к компании Александра Тисленко, расцвет
бизнеса которого пришелся на вице-премьерство Бориса Колесникова в эпоху Януковича,
проявили и организаторы тендера, к примеру, отказавшие китайской
Sinohydro
Corporation в предоставлении картографических материалов. Без них компания не смогла
оперативно определить
объем предстоящих работ, что, вероятно, сказалось на
окончательном списке претендентов. Китайцев среди них не оказалось. Впрочем, и без них
желание заниматься реконструкцией КП «Аэропорт Винница» изъявили крупнейшие
участники дорожно-строительного рынка Украины, включая «Альтком», «АльтисКонстракшн», «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой», турецкую Onur, а также украинское
представительство азербайджанской AzVirt – AzVirt MMC и местные ООО «Консорциум
«Микстрансбуд» и ООО «СК Пегас». Бакинская «мама» AzVirt MMC несколько лет назад
занималась реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Гейдара Алиева.
Кипрская учредительница «Микстрансбуд» – компания Planum – в 2017 г. занималась
подобными работами в аэропорту Уральска и Семея (Республика Казахстан). ООО «СК
Пегас» ранее могла похвастаться разве что работами по реконструкции дорожного полотна
одной из воинских частей Винницкой области. Впрочем, по состоянию на конец августа
заявки были приняты только у «Альткома» и AzVirt MMC. Документы остальных
участников организаторы тендера по самым разным причинам завернули. После этого
«срезанные» претенденты решили воспользоваться правом повторной подачи заявки,
предусмотренной законом «О публичных закупках», параллельно развернув борьбу за
отмену дискриминационных для себя условий участия в конкурсе и пытаясь
дисквалифицировать конкурентов. При этом главными препятствиями для участия в
аукционе стали требования организаторов иметь необходимый опыт работ и использовать
для реконструкции узкоспециализированную технику. Так, «Альтис-Констракшн»
жаловался в Административную коллегию АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении
законодательства в сфере публичных закупок о том, что организаторы аукциона внесли в
перечень обязательных критериев необходимость иметь в арсенале выполненные работы
по реконструкции или строительству взлетно-посадочных полос площадью не менее 100
тыс. м. кв. Такой опыт имелся только у «Альткома». Данное требование мотивировалось
тем, что после реконструкции площадь ВПП «Аэропорта Винница» увеличится с нынешних
105 тыс. кв. м. до 112 тыс. кв. м., а также важностью аэродрома для обороноспособности и
тем, что в Виннице базируется штаб ВВС Украины. Кроме того, подопечные Александра
Глимбовского назвали дискриминационным условие о необходимости иметь в
собственности или в аренде бетоноукладчик, обладающий возможностью укладки
покрытия шириной 15 метров. Такой в Украине тоже один, и тоже на балансе компании
Александра Тисленко. Хотя в Виннице необходимо укладывать полосы шириной 6 и 7,5 м. В
«Альтис-Констракшн» уверяли, что способны выполнить все работы в срок, т.е. до 20
декабря 2021 года, укладчиком с шириной покрытия 9 м. Аналогичную жалобу в АМКУ
написало ООО «Автомагистраль-Юг», также утверждая, что бетоноукладчик Wirtgen SP
1500/1600, который упоминается в тендерной документации, есть только у одной
компании в Украине. Претензии также предъявлялись к производительности бетонного
завода – 260 м. куб. в час, которая, по мнению участников рынка, является слишком
завышенной. В итоге админколлегия АМКУ вынуждена была прислушаться к некоторым
требованиям жалобщиков, и условия относительно объемов работ на ВПП и ширины
укладки полос были смягчены. Новые правила игры позволили ООО «Альтис-Констракшн»
выйти в финал аукциона, заняв место AzVirt MMC. …
Читать полностью >>>
© Андрей Федоров
По материалам oligarh.media
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Аэропорт "Борисполь" увеличил
пассажиропоток на 22%



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

06.11.2019

Международный аэропорт "Борисполь" в январе-октябре 2019 года
увеличил пассажиропоток на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года – до 13,07 млн человек.
На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 12,15 млн
человек (рост на 23,7%), на внутренних – 924 тыс. (рост на 8,3%). Количество рейсов за 10
мес. 2019 года составило 94,57 тыс. на прилет/вылет, что на 16,3% больше аналогичного
периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 83,36 тыс. (+18,4%), внутренних –
11,21 тыс. (+2,6%). В том числе в октябре пассажиропоток "Борисполя" составил 1,45 млн
человек, что на 22,3% больше, чем в октябре 2018 года. При этом на международных рейсах
пассажиропоток составил 1,35 млн чел. (+23,7%), а на внутренних – 92,8 тыс. (+4,4%).
Количество рейсов за октябрь 2019 года составило 10,15 тыс. на прилет/вылет, что на
17,6% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 9,02
тыс. (+20,1%), внутренних – 1,12 тыс. (+0,8%). Как сообщалось, Антимонопольный комитет
начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Министерства инфраструктуры
в авиационной сфере в связи с приказом ведомства о преференциях на аэронавигационное
обслуживание (АНО) международного аэропорта "Борисполь". В частности, приказом
Мининфраструктуры в июне 2019 года №415 установлена единичная ставка платы за
услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного
аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро – для всех остальных аэропортов страны.
Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей
занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну –
длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его
территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Аэропорт "Киев" в октябре снизил
пассажиропоток на 13%
06.11.2019

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) за
январь-октябрь 2019 года обслужил 2,234 млн пассажиров, что на 7,9%
меньше, чем за январь-октябрь 2018 года.
Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за 10 месяцев,
составило 2,180 млн, на внутренних – 53,9 тыс. Количество рейсов за январь-октябрь 2019
года составило 23,536 тыс. на прилет/вылет, что на 9,2% меньше аналогичного периода
2018 г., в том числе международных рейсов – 19,768 тыс., внутренних – 3,768 тыс. Наиболее
популярные международные направления за указанный период – Минск (Беларусь),
Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин
(Германия), Анкара (Турция); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов. Кроме того,
сообщается, что в октябре 2019 года аэропорт обслужил 224,1 тыс. пассажиров, что на 13%
меньше, чем в октябре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных
рейсах, составило 220,5 тыс., внутренних – 3,6 тыс. При этом количество рейсов в октябре
составило 2,272 тыс. на прилет/вылет, что на 16,5% меньше аналогичного периода 2018
года, из них международных – 1,933 тыс., внутренних – 339. Наиболее популярные
международные направления в октябре – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим
(Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Франкфурт-на-Майне
(Германия); внутренние – Одесса, Львов, Запорожье. Как сообщалось, аэропорт "Киев" им.
Игоря Сикорского со 2 до 12 сентября 2019 года был закрыт на прием/выпуск воздушных
судов в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Международный аэропорт
"Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра.
По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2 место в Украине. В аэропорту
расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал "В" для
бизнес-авиации входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные
суда типа B-737, A-320. По итогам 2018 г. аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на
52% выше показателя 2017 г. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Ан-22 «Антей» виконав перше комерційне замовлення
після технічного обслуговування
07.11.2019

Літак Ан-22 «Антей» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» успішно
виконав два рейси за маршрутом Мадрид-Багдад-Мадрид. Про це повідомляє
прес-служба ДП «Антонов»
Польоти з доставки вертольотів та обладнання виконувались на замовлення «DSV
Spain» – логістичної компанії Міноборони Іспанії. Висота вантажної кабіни «Антея» – 4,4 м
дозволила транспортувати гелікоптери без попереднього демонтажу несучого гвинта, що
суттєво скоротило час на підготовку до перевезення, а також для подальшого введення
гвинтокрилів у роботу. Координація та супровід рейсів здійснювалися компанією
«Cargoplanet Spain» – представника «Авіаліній Антонова» в Іспанії для організації рейсів
такого роду. Співробітники «Cargoplanet» та «DSV» супроводжували вантаж під час
перельотів за маршрутом. «Авіалінії Антонова» високо цінують співпрацю з «Cargoplanet
Spain» та «DSV Spain» в організації виконання зазначених рейсів. Нам приємно повідомити,
що Ан-22 повернувся до виконання комерційних замовлень після завершення його
регламентного технічного обслуговування. Декілька десятиліть тому поява «Антея»
відкрила еру широкофюзеляжних транспортних літаків. Він і досі залишається найбільшим
в світі турбогвинтовим вантажним літаком. Як і раніше, Ан-22 користується попитом на
ринку повітряних перевезень», – зазначив заступник директора авіакомпанії «Авіалінії
Антонова» Віталій Шость. Зокрема, при перевезенні однакових вантажів, «Антей» більш
економічно ефективний у порівнянні з «Русланом». Відзначимо, «Авіалінії Антонова»
отримують нагороду від Вантажної Транспортної Асоціації Великої Британії (FTA) другий
рік поспіль. Цього року разом з «Авіалініями Антонова» в номінації були представлені ще дві
компанії, які досягли значних результатів в сфері повітряних перевезень, посівши позиції
справжніх лідерів. На церемонії, яка відбулася в Лондоні, від імені «Авіаліній Антонова»
нагороду отримав Майкл Гудісман, директор з бізнес-розвитку британського офісу.
«Авіалінії Антонова» продовжують бити рекорди, утримуючи позиції лідера в інжинірингу,
безпеці та наданні послуг замовникам. Ми пишаємося тим, що наші зусилля були відзначені
цією нагородою», - зазначив він. «Ми ставимося до цієї перемоги по-особливому, адже це
вже друга нагорода від FTA - минулого року нас відзначили в номінації Повітряного
Перевізника Вантажів».
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Антонов»
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Хто насправді стоїть за розпродажем суден
Дунайського пароплавства?
23.10.2019

У справі Українського Дунайського пароплавства – нові факти і
подробиці. Кому було вигідним роздмухування скандалу і звільнення
Дмитра Чалого? Про це розповідає портал stopcor.org
Та як ексзаступник керівника «УДП» став фігурантом аж семи кримінальних справ,
що пов’язані із реалізацію майна унікального державного підприємства? Більше про це – у
розслідуванні Алли Легези. Варто наголосити, всі важливі рішення стосовно реалізації
майна чомусь ухвалював і підписував саме заступник керівника Дунайського пароплавства.
У всіх семи провадженнях фігурує прізвище Володимира Запорожана. Дивує, у який спосіб
його на той час безпосередньому керівнику, пану Барінову, вдалося залишитися
незаплямованим. Він керував «УДП» 3 роки, з 2014-го по 2017-ий. Спадає на думку, що або
Дмитро Барінов підставив свого колегу, або взагалі не був у курсі справ, що відбувалися на
підприємстві. У коментарі з цього приводу пан Барінов небагатослівний: «Кримінальне
провадження – це справа органів. Вони мають розслідувати, доводити, потім є суд, який має
довести провину чи не довести провину». Журналісти «СтопКору» зустрічалися з
Володимиром Запорожаном незадовго до його смерті, але на той час факти щодо
кримінальних проваджень відомі не були. За роз’ясненнями з цього приводу ми звернулися
до юриста, який захищав пана Володимира у справі використання ліхтерів товариством
«Акорд». «Я бачив, що ситуація явно надумана, тому що працівники СБУ, очевидно, хотіли
зробити якусь шокову терапію на підприємстві. Увірвалися, зробили обшук і все інше, а за
фактом виявився пшик. Коли Запорожана допитали як свідка, зробили перерву до
закінчення експертизи. А коли експертиза показала, що збитку немає, то відповідно його зі
статусу свідка в статус підозрюваного не переводили», – розповідає адвокат Ернесто
Тріфонов. Пан Тріфонов також наголосив, що до моменту смерті пана Запорожана з жодної
з цих справ йому підозру не висували.
Читати повністю >>>
За матеріалами stopcor.org
АСК "Укрречфлот" заинтересовась концессией
в порту Херсон
26.10.2019

Делегация АСК "Укрречфлот" посетила Херсонский морской
торговый порт для ознакомления с состоянием имущества, которое
планируют передать в концессию. Об этом пишет cfts.org.ua
"Гости ознакомились с фактическим состоянием имущества госстивидора "ХМТП" и
ГП "АМПУ", которое планируется передать в концессию, показателями работы и проектами,
которые реализуют государственные предприятия", - сообщили в администрации порта. В
состав делегации "Укрречфлота", которая побывала в порту Херсон 24 октября, вошли
заместитель директора дирекции портов Южного региона, начальник департамента
судоремонта, главные инженеры дирекции портов Южного региона. Как сообщал ЦТС, 8
октября стартовал прием заявок на участие в концессионном конкурсе в порту Херсон.
Объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий
комплексное предоставление услуг в морском порту Херсон и включает имущество ГП
"ХМТП" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а
также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с
условиями концессионного договора. Концессия по результатам концессионного конкурса
предоставляется на 30 лет. 12 сентября МИУ объявило о проведении концессионных
конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания Ольвия" и ГП
"Херсонский морской торговый порт". В начале октября стало известно, что концессией в
портах Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В порту Мариуполя построят новый
зерновой терминал
29.10.2019

ГП "АМПУ", агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина", ГП
"Мариупольский морской торговый порт" и ООО "СТТ" подписали
меморандум о сотрудничестве по развитию порта "Мариуполь".
Подписание документа состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе.
"Меморандум предусматривает реализацию в порту "Мариуполь" инфраструктурного
проекта, который обеспечит привлечение суммарно более 1,3 млрд грн инвестиций в
развитие инфраструктуры и увеличит грузопотоки на 2,3 млн тонн", – прокомментировал
министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам министра, в рамках этого
документа также запланирована реконструкция двух причалов, строительство второй
очереди зернового терминала и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и
наливных продовольственных грузов. Как уточнили в пресс-службе АМПУ, меморандум
предусматривает реализацию проекта по развитию причальной инфраструктуры порта,
строительства зернового терминала в тылу причала №3 и создание единого
перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов в тылу второго
и третьего причалов морского порта Мариуполь. "Он учитывает все составляющие проекта
– реконструкцию причалов, строительство новых перегрузочных мощностей и, что самое
главное, обеспечение их работы соответствующими объемами грузов в размере не менее
2,3 млн тонн в год. Это позволит Мариуполю стать одним из самых важных логистических
центров для экспорта аграрной продукции на юго-востоке Украины", – отметил глава
АМПУ Райвис Вецкаганс. Согласно тексту меморандума, АМПУ обязуется обеспечить
своевременное проектирование и реконструкцию гидротехнической части второго и
третьего причалов. Мариупольский морской торговый порт, со своей стороны, обязуется
обеспечить строительство зернового терминала в тылу причала №3 и обеспечить объемы
грузопереработки (через причалы №№ 2-4 морского порта Мариуполь) не менее, чем 2,3
млн тонн в год. В свою очередь, "Кофко Агри Ресорсиз Украина" и ООО "СТТ", после
реализации АМПУ и ММТП своей части работ, обязуются обеспечить перевалку через
новый терминал Мариупольского порта подсолнечного масла объемом не менее 400 тыс.
тонн в год, шрота подсолнечника гранулированного – не менее 400 тыс. тонн в год,
зерновых грузов – не менее 400 тыс. тонн в год. Как сообщалось, в порту Мариуполя
готовится к реализации проект крупнейшего в регионе специализированного
перегрузочного комплекса для зерновых грузов, где можно будет хранить одновременно
более 130 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать около 2,5 млн тонн. Компания "КОФКО
Агри Ресорсиз Украина", была основана в 2008 году, входит в состав китайской зерновой
корпорации COFCO Corporation. В декабре 2015 года компания приобрела международную
аграрную корпорацию с активами в Украине Noble Agri. В 2016 году Cofco открыла
зерновой терминал в порту Николаева. Мариупольский морской порт входит в число
крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн
грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8
м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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

Компании «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine
стали членами Морской палаты Украины



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

31.10.2019

Компании ООО «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine стали членами
Морской палаты Украины. Об этом сообщил вице-президент Морской палаты
Украины Иван Ниякий, сообщает ports.com.ua
«Морская палата Украины растет (…) 30 октября 2019 г. на очередном заседании в
Морскую палату официально приняты два новых члена - ООО «Бруклин-Киев» и P&O
Maritime Ukraine. Обе компании зарекомендовали себя как порядочные, честные,
высокопрофессиональные участники морского сообщества», - написал Ниякий в Facebook.
«Мы приветствуем новых членов и продолжаем курс на реформирование морской отрасли,
установление равных и понятных условий для всех ее игроков», - добавил вице-президент
Морской палаты Украины. Морская палата Украины - самоуправляемая независимая
организация, которая объединяет компании морехозяйственного комплекса. …
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
Аналіз ринку морських вантажоперевезень в Середземному
і Чорному морях в 2017-2018 рр.
30.10.2019

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку морських вантажо
перевезень в Середземному і Чорному морях в 2017-2018 рр. та визначено
тенденції його подальшого розвитку.
Ринок морських вантажоперевезень в Середземному і Чорному морях дуже
важливий для економіки України, так як наша країна є його активним учасником. У 2018 р.
в нашій країні зафіксовано зменшення обсягу експортних поставок залізничним
транспортом на 7,5% в порівнянні з 2017 р., в той час як перевезення морським
транспортом за цей же період зросли на 1,9%, до 135,2 млн т. Чотири українські морські
порти - Південний, Миколаївський, порт Чорноморськ і Ренійський - продемонстрували в
минулому році зростання вантажообігу на 1,9%, 24,1%, 25% і 18,5% відповідно. Шлях
українських експортних товарів, а це, в основному, сільськогосподарська продукція і
метали, на найбільш ємні ринки збуту пролягає через протоки Босфор і Дарданелли, що
з'єднують Чорне і Середземне моря. У 2018 року правила проходу через ці транспортні
артерії були посилені, що призвело до деякого зменшення транзиту вантажів через них.
Вантажопотік через Босфор знизився на 4,4%, через Дарданелли - на 1,4% в порівнянні з
2017 роком. Торгові шляхи виходу з Середземного моря охоплюють всю земну кулю.
Гібралтарську протоку і Суецький канал забезпечують переміщення вантажів в західному і
східному напрямках відповідно. Завантаження цих напрямків неоднакове і визначається
параметрами морського вантажообігу з Північною і Південною Америками, Західною
Африкою і Північною Європою з одного боку, і Азією, Австралією і Океанією з іншого. За
даними Світового банку, щорічно через Гібралтарську протоку проходять 70 тис. суден, тоді
як через Суецький канал тільки 18 тис. Результати аналізу ринку морських
вантажоперевезень в Середземному і Чорному морях в 2017-2018 роках свідчать про те, що
дефіцит суден для обслуговування транспортних шляхів в цих регіонах відсутній. На
маршрутах домінують судна класів Handysize (10-35 тис. т) і Handymax (35-59 тис. т). …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами Pro-Consulting
Підсумки роботи Адміністрації морських портів України
за 3 квартали 2019 року
06.11.2019

АМПУ підбила підсумки роботи за III квартали 2019 р. Чистий дохід
підприємства зріс на 10% або на 500 млн грн у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 року і склав 5,09 млрд грн.
Чистий прибуток АМПУ за цей період зменшився на 296 млн грн до 1,23 млрд. грн. Це
зумовлено збільшенням фінансування проєктів з підтримання паспортних глибин у портах
у 6,7 рази, а також ремонту та відновлення власного флоту у 2,5 рази. Про це розповів
керівник державного підприємства Райвіс Вецкаганс на прес-конференції, яка відбулась в
Одесі. «Завдяки збільшенню фінансування проектів з експлуатаційного днопоглиблення до
737,9 млн. грн. за 9 місяців 2019 р. обсяг виконаних робіт в українських портах склав понад
3,6 млн м3. Також АМПУ суттєво – до 128,7 млн грн. збільшено фінансування проектів з
ремонту власного флоту та відновлення суден отриманих від держпідприємства
«Укрводшлях» для підтримки заявлених глибин на внутрішніх водних шляхах», - зазначив
керівник ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс. За його словами, це позначилося на показниках
чистого прибутку АМПУ, проте здійснені заходи у середньостроковій перспективі
дозволять збільшити обсяги перевезень морським та річковим транспортом, а також
кількість суднозаходів в українські порти. За підсумками 9 місяців 2019 р. на 188,5 млн. грн.
зменшився обсяг капітальних інвестицій підприємства. Відсутність затвердженого
фінансового плану на 2019 рік обмежує можливості АМПУ з реалізації низки важливих
проектів загальною вартістю понад 500 млн. грн. Зокрема, реалізацію 5 черги
днопоглиблення в акваторії Сухого лиману порту Чорноморськ; завершення проектування і
початок робіт з реконструкції 3 причалу в порту Маріуполь; продовження ремонту
транспортної естакади в Одесі - дороги життя для порту і міста; проведення капітального
ремонту одного з найбільш потужних землесосів власного флоту АМПУ – Тилігульського;
фінансування проектів складання планів територій українських морських портів та
відповідного оформлення земельних ділянок. У зв’язку із зменшенням чистого прибутку
знизився й обсяг відрахувань в державний бюджет на 444,8 млн. грн до 2,48 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
ПОРТ «НІКА-ТЕРА» вперше за свою історію переступив
семимільойнну позначку вантажаообігу
07.11.2019

Морський спеціалізований порт «НІКА-ТЕРА», що входить до групи
компаній Group DF, другий раз за поточний рік здійснив місячну перевалку
більше 900 тис. тонн.
У результаті чого станом на 31 жовтня був поставлений новий рекорд перевалки – за
10 місяців оброблено 7 000 620, 24 тонн вантажів. У структурі вантажообігу за жовтень
2019 року зернові, зернобобові та олійні культури склали 758, 55 тис.тонн, навалочні
вантажі – 128, 74 тис.тонн і наливні (соняшникова олія) – 33 тис.тонн. У жовтні порт
завантажив зерновими культурами чотири судна класу Panamax та одне судно класу
Supramax, а також танкер із соняшниковою олією об’ємом у 33 тис. тонн. Всього за місяць
був опрацьован 41 теплохід. Нагадаємо, щорічно сайт «Порти України» публікує спецтему
«Топ-20 приватних портових операторів України», розповідаючи про вантажообіг
найбільших приватних стивідоров. «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» з кожним
роком покращує свої позиції, так за роботу в 2018 році порт зайняв друге місце, піднявшись
з п’ятого місця в 2017 році. Як зазначає, видання «Порти України» місця учасників рейтингу
в 2018 році, як і у попередньому році, зазнали змін. Пов’язано це в першу чергу з
відмінними результатами таких стивідоров, як «Укрелеваторпром» (+77,6%), «Ніка-Тера»
(+39,6%) і «Нібулон». До того ж тепер ми розглядаємо стивідорів «Бруклін Київ порт» і
«Бруклін-Київ» як окремі компанії, що сильно вплинуло на розстановку сил у верхній
частині списку. З’явився і новачок ― «Укрелеваторпром».
Читати повністю >>>
За матеріалами МСП «НІКА-ТЕРА»
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Лемтранс прогнозирует перевозку грузов на уровне
53 млн тонн по итогам года
23.10.2019

Компания "Лемтранс", крупнейший частный оператор вагонного
парка Украины, рассчитывает по итогам 2019 г. перевезти более 53 млн т
грузов, сообщил генеральный директор компании Владимир Мезенцев.
"В этом году мы рассчитываем перевезти более 53 млн тонн грузов. Так что
небольшой рост есть, даже несмотря на то, что оборачиваемость вагонов в целом в Украине
существенно падает. У нас этот показатель за год замедлился на 14%, в том числе из-за
нехватки персонала и тяги", - отметил он. По словам Мезенцева, в Украине уже который год
подряд снижается железнодорожная грузовая база. С 2013 по 2018 год, по его подсчетам,
она сократилась на 28%. "В основном на это повлияли ситуация на Донбассе, дефицит
локомотивной тяги и увеличение оборота вагонов. Плюс профицит вагонного парка,
связанный с чрезмерной закупкой вагонов участниками рынка в 2018-2019 гг., а также
снижение объема погрузки в полувагоны по Украине в целом. Но даже несмотря на
существенное падение грузопотока за последние 5-10 лет железная дорога остается
основным "перевозчиком" национальной экономики – около 52% грузопотока и 3,5%
пассажиропотока в Украине идет по железной дороге", - отметил он. Руководитель
"Лемтранса" также добавил, что в ближайшее время компания планирует заниматься
оптимизацией собственных издержек и сделать фокус на качестве вагонного парка. При
этом расширять уже сущесствующий парк в "Лемтрансе" пока не планируют. "Пока не
планируем - из-за того, что год назад начались проблемы с тягой и персоналом, перевозки
начали замедляться. Компании и операторы начали покупать больше вагонов, чтобы
обеспечить потребности клиентов. Но вместо того чтобы обеспечить дополнительную
возможность для вывоза грузов, это привело лишь к большему замедлению оборота
вагонов. Поэтому на сегодняшний день нужны не вагоны, а новые локомотивы и
локомотивные бригады, а также другие работники остродефицитных профессий. Иными
словами – тяга и персонал", - сказал он. Напомним, общий объем железнодорожных
перевозок компании "Лемтранс" по итогам 2018 года составил 52 млн 122 тыс. тонн грузов
различной номенклатуры, что на 0,43% выше показателя 2017 года. Основную часть
перевозимых грузов в 2018 году составили уголь и железорудное сырье. Наибольший рост
по итогам года пришелся на транспортировку угля. В частности, объем перевозки угля
составил 21,24 млн тонн, железорудного сырья – 16,13 млн тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
АО "Укрзализныця" передумала достраивать
Дарницкий вокзал в Киеве
25.10.2019

УЗ не видит экономической целесообразности достраивать
Дарницкий вокзал в Киеве. Об этом заявил директор по стратегическому
развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский.
"Дарницкий вокзал – это сложная тема. История уже немного ушла вперед – там
построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не
видим экономической целесообразности достраивать этот объект", – заявил Саболевский в
ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии". Ранее, в 2015 г., "УЗ"
планировала открыть в недостроенном здании Дарницкого вокзала административную
часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы. Как
сообщалось, еще в 2013 г. Министерство инфраструктуры Украины и Государственное
территориальное отраслевое объединение "Южно-Западная железная дорога" заявляли о
намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве. Тогда ориентировочная сметная стоимость
второй очереди строительства составляла, согласно документации, 1,793 млрд грн в
соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением
правительства №758 от 19 сентября 2007 года. Отмечалось также, что на пассажирском
вокзальном комплексе на станции "Дарница" не завершено строительство главного здания
вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей,
тоннель без отделки и инженерных сетей), открытой стоянки автомобилей на 300-350
машиномест с двухуровневым подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей
водоснабжения и водоотвода. Первая очередь строительства пассажирского вокзального
комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Укрзалізниця завершила проєкт із реконструкції дільниці Волноваха –
Комиш-Зоря вартістю 460 млн грн, — Євген Кравцов
29.10.2019

Укрзалізниця відкрила рух поїздів на новому двоколійному перегоні
Зачатівська-Роз’їзд – Хлібодарівка, де побудовано 15,5 км колії. Відтепер
дільниця Волноваха—Комиш-Зоря стала повністю двоколійною.
Модернізація стратегічної залізничної гілки Волноваха-Комиш-Зоря – це най потужніше будівництво нової колії за часів незалежної України, яке тривало кілька років, аби
безперебійно курсували пасажирські, приміські та вантажні поїзди. Загалом Укрзалізниця
збудувала понад 34,4 км нових колій, завдяки чому значно збільшила можливості для
транспортування вантажів у стратегічному маріупольському напрямку. Всього упродовж
2016–2019 років на реалізацію проєкту компанія спрямувала 460 млн грн власних коштів.
«Після окупації частини Донеччини Маріуполь був відрізаний від України. З містом
фактично було відсутнє автомобільне сполучення, досі не здійснюються й авіарейси. І лише
залізниця залишалася тією тоненькою ниточкою, яка сполучала це місто з усією Україною. І
впродовж всіх цих років ми забезпечували перевезення не лише пасажирів, а й вантажів.
Тим самим забезпечували функціонування підприємств регіону, які дають роботу
населенню. Крім того, в цих умовах ми змогли побудувати нову колію в напрямку
Маріуполя, яка є запорукою для подальшого успішного розвитку регіону», - зазначив голова
правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Очільник компанії висловив впевненість, що
вже найближчим часом Донбас буде звільнений від окупантів і перед залізничниками
постане нове завдання – відновлення залізничної інфраструктури регіону. «І я впевнений, з
цим завданням ми також впораємося», - зазначив він. Завдяки реалізації проєкту пропускна
спроможність дільниці Волноваха – Комиш-Зоря збільшиться з 20-ти пар поїздів на добу в
2016 році до 49 пар поїздів, з яких 42 – вантажних, 5 – пасажирських, 2 приміських - у 2019
р. За 2016-2019 рр. залізничники виконали великий обсяг робіт – окрім побудови нових
колій, відремонтували понад 107, 4 км колій та 61 стрілочний перевід. Реалізацію проєкту з
підвищення пропускної спроможності напрямку Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь було
розпочато у 2016 ро. Окрім колійних робіт, під час модернізації ділянки Волноваха –
Комиш-Зоря залізничники збудували лінії електропостачання двох блок-постів та двох
роз’їздів. Також виконали поточний ремонт пристроїв електропоста-чання: замінили
траверси, світильники для посилення освітлення станцій, переїздів, зупинних пунктів та
відремонтували промислові будівлі. Фахівці служби сигналізації та зв’язку уклали 86 км
кабельних ліній, проклали 83,5 км волоконно-оптичного кабелю в захисну поліетиленову
трубку, здійснили реконструкцію пристроїв СЦБ та зв’язку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Укрзалізниця йде на IPO. Що це таке і
для чого потрібно?



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

31.10.2019

Мінінфраструктури (МІУ), Європейський банк реконструкції і
розвитку (ЄБРР) і Укрзалізниця (УЗ) підписали угоду про початок процедури
IPO компанії. Про це повідомляє ua-news.liga.net
IPO (Initial Public Offering) - це публічне розміщення акцій на фондовій біржі. IPO є
загальноприйнятим у світі фінансовим механізмом продажу акцій компанії широкому колу
інвесторів. Підписаний 29 жовтня в Маріуполі на форумі RE:THINK меморандум свідчить
про те, що вихід УЗ на IPO підтримують в МІУ і ЄБРР. За словами голови правління УЗ
Євгена Кравцова, продаж акцій на фондовій біржі дозволить компанії залучити кошти з
ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж при класичному кредитуванні. Також вихід на
IPO підвищить прозорість залізниці, оскільки - це обов'язкова вимога для розміщення.
Зазвичай первинний продаж акцій на біржі переслідує дві мети: залучити фінансування і
дати можливість існуючим акціонерам продати свою частку в бізнесі. "Очевидно, що у
випадку з УЗ ідея IPO є способом привернути фінансування для розвитку підприємства, а не
отримання коштів до бюджету від продажу держвласності. Відповідно, варто очікувати, що
УЗ зробить додатковий випуск акцій, який і буде проданий через біржу широкому колу
інвесторів", - пояснює голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex
Capital Дмитро Чурін. УЗ відводить на підготовку до IPO до трьох років. Компанія розглядає
для розміщення Лондонську або Нью-Йоркську біржі, розповів Кравцов. Відзначимо, 2
жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №1054-1, яким
пропонується змінити перелік держкомпаній, які не підлягають приватизації. Укрзалізниця
потрапила до списку. За словами Кравцова, виключення УЗ із переліку підприємств,
заборонених до приватизації, руйнує останню перешкоду, яка заважала залучати великих
інвесторів для модернізації компанії. Зараз одне з основних питань для УЗ: яка частина
компанії буде виходити на IPO, чи буде вона включати в себе збиткову пасажирську
частину, вантажну з інфраструктурною або прибуткову вантажну без інфраструктурної. Під
час форуму Кравцов розповів, що один із варіантів - створення субхолдингу, який буде
включати вантажну і інфраструктурну частини. За інформацією директора компанії Квадро
Центр Олександра Ткачука, який знайомий із ситуацією справ в УЗ, через IPO планують
продати 25% статутного капіталу (цілісного комплексу) УЗ. У прес-службі УЗ кажуть, що
можливе розміщення міноритарного пакету акцій - 15% (з частиною вантажного сегмента),
або - 20% (з частиною вантажного+пасажирського сегментів). "Ми найближчим часом
опрацюємо спільно з ЄБРР і Міністерством інфраструктури", - сказав Кравцов. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч із
представниками компанії Wabtec Corporation
01.11.2019

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 31 жовтня 2019 року
провів зустріч із Віце-президентом компанії Wabtec Corporation Паскалем
Швайцером. Про це повідомляє прес-служба МІУ.
Участь у зустрічі також взяли керівник АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов,
Генеральний менеджер країни СНД, Європи, Північної Африки та Близького Сходу компанії
Wabtec Corporation Гохан Байан та інші. Учасники зустрічі обговорили співпрацю компанії
Wabtec Corporation з АТ «Укрзалізниця» в рамках договору, укладеного минулого року, а
також майбутні перспективи. Владислав Криклій зазначив, що оновлення локомотивного
парку є одним із пріоритетних інвестиційних напрямків АТ «Укрзалізниця»: «На
сьогоднішній день, Укрзалізниця вже отримала 30 тепловозів серії ТЕ33АС, які
експлуатуються на регіональних філіях «Придніпровська залізниця», «Одеська залізниця»,
«Донецька залізниця», забезпечуючи перевезення вантажів в напрямку промислових
підприємств і порту Маріуполь, а також портів чорноморського регіону. Дані локомотиви
виконують майже третину вантажних перевезень з середньодобовим пробігом у 551 км,
що на 25,9 % більше порівняно з іншими серіями тепловозів, які виконують аналогічні
перевезення в АТ «Укрзалізниця», -зазначив Міністр. Сторони обговорили подальше
співробітництво в контексті можливості залучення зовнішніх запозичень на прийнятних
для АТ «Укрзалізниця» умовах, реформу Укрзалізниці та оновлення українського
законодавства у сфері залізничних перевезень та запуск приватної тяги.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
В Европу прибудет первый поезд железнодорожным
"шелковым путем"
07.11.2019

Из Китая в Европу отправили первый грузовой поезд, который
преодолел азиатскую часть и сегодня ночью под Босфором прибудет на
Европейский континент. Об этом сообщает Укринформ.
Как отмечается, China Railway Express следует через Казахстан, Азербайджан,
Грузию, Турцию, Сербию, Венгрию, Словакию и Чехию. А 6 ноября этот железнодорожный
транспорт уже прибыл в Анкару. Кроме этого, ожидается, что поезд пересечет Босфор по
подземному тоннелю 7 ноября. «Грузовой поезд, который следует из китайского Сианю
(город в центральной части Китая) China Railway Express, имеет длину 820 метров, 42
вагона. Он пересечет два континента, проедет 11 тысяч 483 километровой дороги за 12
дней», - отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахи Турхан. По
словам министра, налаживание международных перевозок из Китая в страны Европы
создадут новые возможности в железнодорожном сообщении глобального масштаба и
будут способствовать укреплению связей и ускорению межкультурного взаимодействия.
Напомним, на этой неделе участникам трехдневного саммита Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании
крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Отметим, в последние годы темпы
строительства скоростных железных дорог в Поднебесной уже мало кого удивляют, но все
еще поражают масштабами. Так, в сентябре 2018 г. в КНР закончили строительство
последнего участка одного из самых протяженных скоростных ж/д маршрутов в мире.
Теперь расстояние в 2 360 км из Пекина в Гонконг можно преодолеть за 8 часов 56 минут.
Для наглядности длину этого маршрута можно сравнить, например, с расстоянием по
прямой между Киевом и Барселоной. Всего же в минувшем году Китай инвестировал в
развитие железных дорог 802,8 млрд юаней или 117 млрд долларов, увеличив их
протяженность на 4 600 км. При этом, по состоянию на конец 2018-го, сеть
высокоскоростных железных дорог в стране достигла 29 000 км. Этот факт вызовет еще
большее удивление, если учесть, что еще десять лет назад сеть китайских скоростных ж/д
состояла из двух линий: аэроэкспресса из Шанхая в аэропорт (маглев) и стокилометрового
участка Пекин-Тянжин. К 2025 году общая протяженность скоростных лини должна
достичь 38 000 км. Китайская сеть не просто самая большая в мире - она больше всех
остальных вместе взятых. Для сравнения: французская сеть, вторая самая большая в мире,
насчитывает 3 220 км; японская - 2 700 км.
Читать полностью >>>
По материалам zik.ua
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Читайте также: Как Китай за 10 лет построил самую
большую сеть скоростных железных дорог в мире >>>

Через п'ять років усі українці повинні
мати Flixbus на думці
01.11.2019

Співзасновник Flixbus розповів ЕП, з чого почалася історія успіху
найбільшого автобусного оператора Європи, окреслив глобальні плани
компанії та основні переваги й недоліки українського ринку.
FlixBus – міжнародний оператор, який за декілька років виріс з маленького стартапу
до глобального гравця на ринку автобусних перевезень з офісами по всьому світу. Історія
компанії почалася з новини про намір німецького уряду дерегулювати місцевий ринок
автобусних перевезень. Тоді троє друзів вирішили, що в часи цифрової революції це
прекрасний шанс для створення чогось абсолютно нового і технологічного. Поки влада
працювала над механізмами дерегуляції, хлопці у вільний від основної роботи час
втілювали свої ідеї в життя. В 2013 році Андре Швамлайн, Йохен Енгерт і Даніель Краусс
запустили FlixBus. Сьогодні компанія працює за 2 тисячами напрямків в 29 країнах та
здійснює понад 350 тисяч щоденних сполучень. Компанія працює за моделлю партнерства з
регіональними перевізниками, які надають свої автобуси і документи на маршрути, а
FlixBus займається продажами, маркетингом і керує графіками. У 2017 р. оператор вперше
оголосив про відкриття рейсів з чотирьох міст України до Польщі та Чехії. Перевезеннями
займалася чеська компанія Umbrella. Проте згодом рейси визнали фінансово недоцільними
і співпраця зупинилася. Зрештою від планів щодо України перевізники не відмовились і
влітку цього року FlixBus офіційно оголосив про вихід на наш ринок. Наразі українцям вже
доступні 29 міст. Ціль на найближчі 5 років – всі українці повинні тримати "зеленого"
перевізника в умі під час планування своїх подорожей. В інтерв'ю із співзасновником та CEO
FlixBus Андре Швамлайном ЕП поговорила про те, з чого почалася історія успіху
найбільшого автобусного оператора Європи, про глобальні плани компанії та про перші
результати роботи в Україні, і наскільки вони відповідають очікуванням.
Читати інтерв'ю повністю >>>
© Микола Топалов
За матеріалами epravda.com.ua


МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Кличко позволили взять в кредит у ЕБРР до 120 млн евро
на развитие общественного транспорта
24.10.2019

Депутаты в порядке неотложности утвердили соглашения о
подготовке кредитного финансирования КП “Киевпастранс” и КП
“Киевский метрополитен”.
В итоге КП “Киевпастранс” может получить долгосрочное финансирования “в сумме
до 70 млн евро на участие в реализации инвестиционного проекта по инвестированию в
улучшение инфраструктуры общественного транспорта путем закупки новых трамваев,
комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки “Контрактовая площадь”
(проект решения Киевсовета №08/231-2366/ПР от 09.07.2019 года). В пояснительной
записке сказано, что “Киевпастранс” за счет кредита намерен приобрести “40 современных
модульных трамвайных вагонов приспособленных к обслуживанию пассажиров с
особенными потребностями”. Срок погашения займа составляет 13 лет с 3-годичной
отсрочкой погашения основной суммы. Разовый комиссионный сбор составляет 1% от
основной суммы кредита. Размер процентной ставки “будет определен после
прединвестиционной проверки Проекта и будет зависеть от оценки Банком общего риска
по Проекту и от рыночной конъюнктуры в соответствующее время”. За сумму “до 50 млн
гривен” от ЕБРР “Киевский метрополитен” намерен закупить до 50 вагонов метро (проект
решения Киевсовета №08/231-2367/ПР от 09.07.2019 года). Срок погашения кредита для
“Киевского метрополитена” составляет 12 лет с 2-годичной отсрочкой погашения основной
суммы. Разовый комиссионный сбор составляет 1% от основной суммы кредита. Размер
процентной ставки “будет определен после прединвестиционной проверки Проекта и
будет зависеть от оценки Банком общего риска по Проекту и от рыночной конъюнктуры в
соответствующее время”, – сказано в документе. Напомним, 11 апреля 2019 года Киевсовет
уполномочил Виталия Кличко начать переговоры с ЕБРР на предмет получения этих
кредитов. Отметим, КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года руководит Виктор
Брагинский. КП “Киевпастранс” с 30 августа 2016 г. руководит Дмитрий Левченко. Данные
предприятия находятся в подчинении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА,
который с 13 августа 2019 года возглавляет Иван Федоров. Сферу транспорта в Киеве с 20
сентября 2019 г. курирует первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua


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

Нова пошта за 9 місяців 2019-го заплатила
3,1 млрд грн податків і зборів
21.10.2019

З січня по вересень Нова пошта доставила близько 150 млн посилок,
вантажів і документів для восьми мільйонів клієнтів. З них майже два
мільйони – це міжнародні відправлення.
Як повідомила прес-служба компанії, це на 30% більше, ніж в той же період 2018
року За даними Державної фіскальної служби, компанія займає 23-тє місце в списку
найбільших платників податків України. «Нова пошта – один з найбільших платників
податків. Ми постійно інвестуємо в розвиток не лише нашої компанії, але й нашої країни», –
говорить директор компанії Нова пошта Олександр Бульба. Нова пошта активно відкриває
нові відділення – їх вже більше 5300, в основному, в невеликих містах і селах. Також
компанія будує інноваційні термінали, щоб швидше обробляти посилки, запускає послугу
авіадоставки, щоб іще швидше доставляти їх між сходом і заходом України. Наразі, за
даними компанії, 73 людини зі 100 готові її рекомендувати – це відмінний показник індексу
лояльності. Нагадаємо, у вересні Нова пошта відкрила у Львові свій третій інноваційний
термінал – ЛЕО. Нова пошта надає повний спектр логістичних та пов’язаних з ними послуг.
До Групи Нова Пошта входять українські та зарубіжні компанії, в тому числі Нова Пошта, НП
Логістик, ПОСТ ФІНАНС і Нова Пошта Інтернешнл. Мережа компанії налічує більше 5000
відділень по всій Україні, а кількість відправлень тільки за 2018 перевищило 174 млн. НП
Логістик надає послуги фулфілмента: зберігання товару на складах, комплектацію і
відправлення замовлень одержувачу. ПОСТ ФІНАНС – небанківська фінустанова, що
дозволяє проводити грошові перекази та операції з електронними грошима. Нова Пошта
Інтернешнл розвиває міжнародну партнерську мережу по експрес-доставці.
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

Bolt запускает курьерскую доставку
с помощью водителей

Российский олигарх продает Vodafone Ukraine
нефтяным магнатам из Баку
24.10.2019

Компания Bolt анонсировал услугу Delivery. Она позволит заказывать
доставку посылок с помощью водителей сервиса. Об этом AIN.UA сообщили
представители компании.
Теперь водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по
городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении
автомобиля. Размеры посылки не должны превышать 65 х 55 х 40 см. При этом доставлять
можно будет все что угодно, кроме денег, ценных бумаг, оружия, наркотических средств,
взрывчатых веществ и других вещей, запрещенных законодательством. В будущем
компания планирует запустить перевозку животных. Чтобы воспользоваться услугой,
нужно выбрать функцию Delivery, дождаться водителя, передать ему посылку и номер
телефона. Если адресат не выйдет за грузом, курьер отвезет вещь в специальный пункт
хранения, откуда отправитель или получатель смогут ее забрать. Представители сервиса
отмечают, что каждая посылка будет застрахована. Услуга работает в тестовом режиме в
Киеве. С декабря 2019 года Bolt планирует запустить ее полноценно во всех городах
Украины, где работает компания - это Киев, Харьков, Львов и Одесса.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться
еще в 7-9 городах Украины до 2020
24.10.2019

Сервис Glovo планирует увеличить количество украинских городов, в
которых запущен сервис до 18-20 до конца текущего года, сообщил
генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.
Кроме того, он сообщил, что Glovo открыл центр поддержки курьеров в Киеве. "Мы
движемся большими шагами. Сейчас у нас будут открыты еще несколько Glovo-центров с
ростом бизнеса. Поскольку нам важно получать обратную связь от наших курьеров... До
конца года мы планируем расширить покрытие украинских городов до 18-20. Это будут
города с более чем 200 тыс. населения", - отметил Расновский. Следующий запуск сервиса,
по его словам, планируется в Черкассах. Средний чек в Украине, по словам генменеджера
сервиса сегодня составляет около EUR8, в то же время, в соседних странах приближается к
EUR15. По мнению Расновского, глобальный рынок доставки еды в Украине активно растет
и спустя несколько лет может достигнуть миллиарда гривень. "Глобально, если рынок
будет расти как сейчас и у нас не будет каких-либо геополитических драм - за пару лет мы
выйдем на миллиард", - отметил он. Он не сообщил, какой временной отрезок компания
закладывает для себя на то, чтобы выйти на прибыльность, однако отметил, что сrossmargin Glovo в Украине уже чуть больше нуля. Расновский также сообщил, что городская
инфраструктура в Украине, к сожалению, не готова к работе курьеров на вело- и
мототранспорте. "Мы уже начинаем общаться с рядом муниципалитетов и организаций,
чтобы понять, что с этим можно сделать", - заявил он. Согласно статистике сервиса в
Украине сегодня приходится лишь 0,2 доставки в месяц в разделе food delivery на одного
человека, а более 80% доставок происходит в рамках 45 минут. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Чистый доход от реализации продукции "Укрпошта"
увеличился на 20,9%
31.10.2019

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в январесентябре 2019 года увеличился на 20,9% по сравнению аналогичным периодом
2018 года – до 5,8 млрд грн.
Согласно отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации
НКЦБФР, за указанный период "Укрпошта" получила 477,5 млн грн чистой прибыли против
514,1 млн грн убытка за 9 мес. 2018 г. Как сообщалось, чистый доход от реализации
продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или 23%, по
сравнению с 2017г. – до 6,8 млрд грн. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства
инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей
Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории.
Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13
тыс. – операторы почтовой связи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: Укрпошта прекращает
продавать в своих отделениях лотереи >>>

24.10.2019

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому
мобильному оператору Bakcell купить более 50% акций в компании
Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды).
Как отмечают в комитете, это позволит азербайджанской компании получить
опосредованный контроль над украинским мобильным оператором ВФ Украина ( ТМ
Vodafone Ukraine). ВФ Украина обслуживает 19,7 млн абонентов и через нидерландскую
компанию входит в российскую группу МТС. Мажоритарным акционером в группе через
АФК Система является российский бизнесмен Владимир Евтушенков. Bakcell — оператор
мобильной связи в Азербайджане, занимающий 40% рынка и обслуживающий 3 млн
абонентов. Сейчас он входит в азербайджанский холдинг Neqsol. Кто им владеет официальной информации нет.
Телекомы подешевели? Руководитель аналитического департамента Concorde
Capital Александр Паращий оценивал в $1,2-1,3 млрд бизнес МТС в Украине. “Больше
миллиарда долларов, где-то $1,2 млрд минус долг” - сказал в комментарии Liga.Tech топменеджер крупной телекоммуникационной компании, пожелавший остаться неназванным.
Такую оценку больно слышать, говорит гендиректор российского Вымпелком (ТМ Beeline)
и экс-вице-президент МТС по маркетингу Васыль Лацанич. По его словам, в тучные годы
(до кризиса 2008-го) Киевстар оценивался в более чем $5 млрд, а МТС Украина - стоил
больше $3 млрд. Выходит, что за более чем десять лет работы телекомы сильно
подешевели. По словам Лацанича, он знал, что группа МТС долгое время хотела продать
украинский актив, так как “устала от слабого возврата инвестиций". Liga.Tech подсчитала,
что с момента получения 3G лицензии в 2015 году украинская компания инвестировала
22,7 млрд грн, при этом чистая прибыль за этот период составила 8,6 млрд грн. Инвестиции
МТС даже больше, чем у Киевстар - 21,9 млрд грн. Но средний чек (APRU) за мобильную
связь, как говорит гендиректор Beeline, в Украине по-прежнему остается очень низким. У
Vodafone Ukraine APRU, кстати, самый низкий на рынке - 61 грн. По мнению Лацанича,
такой дисконтный рынок нивелирует даже хороший процентный показатель маржи,
которую операторы на нем получают - больше 50% по EBIDTA. Как отмечает Лацанич,
очевидно, у МТС накопилась усталость от украинского актива. И компания решила
зафиксировать ситуацию - выйти из игры. "Но я бы компанию не продавал", - сказал он,
объяснив это тем, что его связывает с активом много личных моментов. Ведь он 10 лет
проработал в МТС Украина. Лацанич допускает, что бенефициар украинского актива,
российский миллиардер Евтушенков мог пойти на продажу потому, что его холдинговая
компания АФК Система сильно закредитована. И нужны деньги, чтобы отдавать долги.
Какие планы в Баку и Москве. В московском (центральном) офисе МТС журналисту
Liga.Tech предоставили сухой комментарий: “МТС рассматривает различные возможности
развития своего международного бизнеса. Сейчас нет никаких конкретных
договоренностей”. В Vodafone Ukraine тоже пока тихо. “У нас ничего не происходит.
Работаем, как работали”, - сказала начальник отдела по связям с общественностью ВФ
Украина Виктория Рубан. “Заявка в Антимонопольный Комитет Украины не является
свидетельством наличия конечных договоренностей о покупке компании в Украине”, примерно такой же ответ от пресс-службы Neqsol ( материнская компания Bakcell). В Neqsol
не отвечают на прямые вопросы, связанные с украинским рынком. Но из комментариев,
предоставленных LIGA.tech, можно сделать вывод, что азербайджанцам стало тесно на
родном рынке. “Высокий уровень насыщения рынка и высокая рыночная доля
ограничивают возможности органического роста компании. Поэтому Bakcell рассматривает
возможности инвестиций на внешних рынках как способ неорганического роста. При этом,
компания видит себя стратегическим инвестором, а не финансовым, что предполагает
долгосрочную стратегию развития и инвестиций на новых рынках”, - уточнили в холдинге.
Помимо Bakcell, в Neqsol входит также и Azertelecom, занимающийся скоростным
интернетом. Группа реализует программу Azerbaijan Digital Hub - превращение
Азербайджана в цифровой центр региона, охватывающий Кавказ, Ближний Восток,
Центральную и Южную Азию. Как сообщили в Neqsol, холдинг инвестирует в объединение
инфраструктуры между Европой и Китаем и начинает строить транскаспийскую фибероптическую магистраль между Азербайджаном и Казахстаном. Цель - создать “цифровой
шелковый путь между Европой и Азией”….
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов, редактор ЛІГА.Tech
По материалам tech.liga.net
Компания "Укртелеком" сократила доходы
от фиксированной связи на 8%
28.10.2019

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

АМКУ дозволив азербайджанській компанії
придбати Vodafone Україна
24.10.2019

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському
мобільному
оператору
придбання
"Vodafone
Україна".
Про
це
повідомляється на сайті АМКУ, передає ukrinform.ua
"Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Bakcell» (м. Баку,
Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії «Preludium B.V.» (м. Амстердам,
Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління
компанії", - йдеться в повідомленні. Відповідне рішення було ухвалене 24 жовтня. Як
вважають в АМКУ, придбання "Vodafone Україна" дозволить азербайджанській компанії
набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під
брендом «Vodafone». Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній,
що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу
даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор
працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги
фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках. Станом на 30 червня 2019
року Vodafone надає послуги близько 640 млн абонентів мобільного зв'язку і 21 млн
користувачів фіксованого інтернету. Bakcell - оператор стільникового зв'язку стандарту
GSM, UMTS і LTE в Азербайджані. Перший стільниковий оператор, який почав свою
діяльність в цій країні. Bakcell є одним із найбільших інвесторів в економіку Азербайджану.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Доходы "Укртелекома" от фиксированной телефонии уменьшились
на 7,8% и составили 2 млрд грн. Об этом сообщил генеральный директор
компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве.
По словам Курмаза, доходы от фиксированной телефонии уменьшились на 7,8% и
составили 2 млрд грн, что было связано со сокращением абонентской базы и негативным
влиянием краж и повреждениями телеком-инфраструктуры. Общий доход компании за
указанный период составил 4,83 млрд грн (-1,2%). При этом доход от телекомуслуг
составил 4,04 млрд грн. Маржа EBITDA выросла на 1 п. п. (процентный пункт) - до 28,5%.
Частным абонентам "Укртелекома" за январь-сентябрь были предоставлены услуги почти
на 2,59 млрд грн, бизнес-абонентам - на 1,03 млрд грн. Компания в январе-сентябре
предоставила физическим лицам услуги на 1,47 млрд грн, юридическим - на 528 млн грн.
Доходы "Укртелекома" от услуг интернета за девять месяцев выросли на 7% - до 1,32 млрд
грн. Кроме того, отметил глава компании, за январь-сентябрь 2019 года "Укртелеком"
проложил почти 2,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля в более чем 80 населенных
пунктах. В настоящее время строительство оптики осуществляется в населенных пунктах
Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской,
Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской,
Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской,
Черновицкой и Черниговской областей. Оптическим интернетом "Укртелекома" на
сегодняшний день пользуются 380 медицинских и почти столько же учебных учреждений,
150 объединенных территориальных громад. При этом, по словам Курмаза, задолженность
местных органов власти перед "Укртелекомом" за предоставление услуг голосовой
телефонии льготным категориям населения составляет 161 млн грн. "Этих денежных
ресурсов "Укртелекому" было бы достаточно, чтобы провести оптику и обеспечить
оптическим доступом к интернету порядка 150 небольших населенных пунктов", - отметил
он. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную
часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские
учреждения, аварийные службы. ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010
конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке"
австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского
бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году. "Укртелеком" завершил 2018
год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1%
меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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

Фінансові результати Vega за 9 місяців 2019 року: 503 млн грн
доходу та цифрова трансформація
28.10.2019

Національний телеком-оператор Vega підсумував результати
фінансової діяльності за 9 місяців 2019 р. Про це повідомляє прес-служба
компанії System Capital Management.
Дохід компанії склав 503 млн грн, що в порівнянні з торішнім показником більше на
7%. Показник EBITDA - 153,5 млн грн, що на 21% перевищує цифру 2018 року. Компанія
продовжує розвивати бізнес, що демонструє позитивна динаміка фінансових показників.
Ключові драйвери зростання – збільшення продажів у бізнес-сегменті, збалансована
продуктова та цінова політика, а також фокус на якості сервісу. За даний звітний період
збільшились доходи від надання послуг швидкісного доступу до інтернету, комплексних
послуг IP-телефонії оптико-волоконними каналами та від IP-сервісів. Завдяки зростанню
частки бізнес-сегменту в абонентській базі й підвищення популярності високоприбуткових
комплексних продуктів середній дохід на одного користувача (ARPU) також збільшився - на
10%. В більшості великих міст, по всій території України продовжується масштабний
проект міграції абонентів з мідних мереж на сучасні високошвидкісні оптико-волоконні,
який розпочали ще наприкінці 2018 р. За 9 міс. ц.р. загальний обсяг інвестицій збільшився
до 59,3 млн грн. В основному кошти вкладалися в модернізацію мереж та обладнання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Киевстар подписал план мероприятий
по развитию 4G/LTE
29.10.2019

Компания Киевстар подписала общий план мероприятий,
направленных на выполнение указа Президента Украины В.Зеленского об
обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.
Киевстар рассматривает возможность передать государству 1,8 МГц частот в
диапазоне 900 МГц для распределения между двумя другими мобильными операторами,
при
условии
согласования
соответствующими
уполномоченными
органами
корпоративного управления компанией. Для Киевстар также принципиально, чтобы при
перераспределении частот диапазона 900 МГц сохранилось высокое качество связи для
свыше 26 миллионов абонентов компании. Поскольку только в Украине в диапазоне 900
МГц сосуществуют несовместимые технологии CDMA иGSM, возникают существенные
радиопомехи передачи сигнала. Согласно планамтелеком регулятора, компания должна
передать для распределения между другими операторами "чистые" частоты, взамен
работать в «загрязненном» радио помехами спектре. Недостаточное количество
спектрального ресурса может привести к существенному снижению качества. Киевстар –
единственная компания, которая уже второй раз становится донором частотного ресурса
для всего рынка, готова пойти на добровольный возврат части спектра, если со стороны
НКРСИ будет выполнен ряд условий по обеспечению качества связи для миллионов
абонентов. В том числе: разработка и утверждение изменений к нормативно-правовым
актам, где будет зафиксирован порядок выявления радиопомех для различных технологий
и механизмы их устранения за счет оператора, который создает такие помехи;
высвобождение диапазоне 878,52 МГц (CDMA band 5) от технологии CDMA в течение одного
года и дальнейшее полное прекращение использования этой радио технологии, для
гармонизации с европейскими нормами телеком рынка; определение на законодательном
уровне понятия "коэффициент пригодности радиочастотного ресурса", что позволит
оценивать реальную емкость для учета нагрузок на сеть. Телеком оператор Киевстар был и
остается убежденным сторонником цифровой трансформации Украины. С 2015 года
Киевстар инвестировал в технологии 3G и 4G свыше 25 млрд грн. Компания уже обеспечила
возможность доступа к 4G связи для свыше 70% населения Украины и еженедельно
увеличивает территорию сети широкополосного мобильного интернета.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
lifecell увеличил чистый
убыток на 82%

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил
общий доход на 18,3%
04.11.2019

Мобильный оператор АО "Киевстар" в июле-сентябре 2019 г.
увеличил общий доход на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. – до 5,828 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.
Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на
33,1% - до 3,772 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 7,2
процентных пункта (п. п.) – до 64,7%. Выручка от услуг мобильной связи оператора во
втором квартале составил 5,466 млрд грн, что на 18,8% выше показателя за аналогичный
период 2018 года. Объем потребления дата-трафика вырос на 69,1% - до 3,969 ГБ на
абонента. В то же время потребление услуг голосовой связи остается стабильным: в
среднем использовано 566 мин на абонента, что на 0,3% больше, чем годом ранее.
Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 12,1% – до
16,3 млн, а общее количество активных абонентов к концу третьего квартала составило
26,4 млн, что на 200 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным компании, ARPU (средний
доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 19,9% - до 69 грн. Доходы
от услуг фиксированной связи возросли на 10,3% - до 333 млн грн. При этом количество
абонентов выросло на 11% – до 1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 4,3% – до
74 грн. Капитальные инвестиции за отчетный период составили 1,37 млрд грн, что на
85,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 9 месяцев 2019 года
"Киевстар" увеличил выручку на 20,9% – до 16,577 млрд грн. а EBITDA – на 37,7%, до 10,652
млрд грн. "Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет
услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных
технологий, в том числе 4G. Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует
100% акций "Киевстара". Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (НьюЙорк). Чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на
13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 DATA SERVICE & SYSTEM INTEGRATION

Великий виробник мобільних ігор з російським
корінням відкрив офіс у Рівному
02.11.2019

Рівненська IT-компанія Zagrava Games злилася з відомим у світі
розробником мобільних і комп’ютерних ігор Playrix, повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
«Рівненська ІТ-компанія Zagrava Games злилася із топ-5 розробником мобільних ігор
у світі ірландською компанією Playrix. Як наслідок, компанія відкрила у Рівному новий
сучасний офіс для понад 60 працівників», – сказано в її у повідомленні. При цьому в
повідомленні Рівненської ОДА жодним чином не вказано, що компанія Playrix має російське
коріння, також саме у Росії працює більшість з її офісів. У Рівному Zagrava Games працює
майже 10 років, у її штаті працювали 60 людей. За цей час команда розробила близько 50
мобільних та комп'ютерних ігор. Однак бізнес цієї компанії ґрунтувався на роботі з
партнерами, якими виступали великі світові виробники ігор, зазначає InVenture. Playrix –
міжнародна компанія з центральним офісом у Дубліні (Ірландія), що має працівників у 22
країнах та входить у п'ятірку найбільших розробників мобільних ігор у світі. Серед топових
продуктів - Township, Fishdom, Gardenscapes, Homescapes, Wildscapes. В ці ігри щодня грає
кілька мільйонів людей в усьому світі. Компанію в 2004 році заснували брати Дмитро та
Ігор Бухмани у російській Вологді. Окрім Росії та Ірландії, компанія має офіси в інших
країнах колишнього СРСР. В Україні Playrix також має офіси у Києві та Харкові.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Украинский IT-рынок за 4 года
увеличился вдвое

31.10.2019

Мобильный оператор lifecell в июле-сентябре 2019 г. увеличил
чистый убыток на 82,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до
338,3 млн грн. Об этом говорится в биржевом сообщении компании.
Согласно промежуточному отчету, доход оператора в третьем квартале возрос на
11,8% – до 1 млрд 528,6 млрд грн, показатель EBITDA – на 32,9%, до 810,5 млн грн. При этом
маржа EBITDA возросла на 8,4 процентных пункта – до 53%. Активная абонентская база
lifecell за июль-сентябрь 2019 года сократилась на 9,2% по сравнению с третьим кварталом
2018 года и составила 6,9 млн пользователей, тогда как общая база – на 10.9%, до 9 млн.
Средний доход на одного абонента (ARPU) активной абонбазы вырос на 26% – до 74,7 грн.
Капитальные инвестиции оператора за указанный период составили 547,7 млн грн, что на
34,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По сравнению со вторым кварталом
этого года в третьем активная абонентская база увеличилась на 0,1 млн человек, выручка –
на 3,2%, EBITDA – на 1,5%, чистый убыток – на 15,4%, а капитальные инвестиции – на
56,5%. Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка,
что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году. Его выручка выросла на 8,06% – до 5,269 млрд грн,
а показатель EBITDA увеличился на 8,2% – до 2,762 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Мобильный оператор компания "Тримоб" совместно с компанией
IDEMIA запустил услугу оформления eSIM
03.11.2019

Мобильный оператор компания "Тримоб" (дочерняя компания
"Укртелекома") совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил
услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.
Как сообщается в пресс-релизе "Укртелекома", получить eSIM от "Тримоба" можно
онлайн, без необходимости искать или ждать новую sim-карту от оператора. Для
подключения устройства с eSIM к сети "Тримоб" пользователь должен просканировать
предоставленный оператором QR-код и новый номер запишется на встроенную в
устройство eSIM-карту. "Технология позволяет абоненту загрузить несколько eSIM от
"Тримоб" на одном устройстве, что дает возможность иметь одновременно два и более
телефонных номера: один из них можно использовать для работы, другие - для личных
звонков или приема вызовов по объявлению", - отмечают в компании. Существующие
пользователи услуг "Тримоб" при переходе на eSIM могут сохранить свой номер телефона.
Абоненты, которые воспользовались услугой по переносу мобильного номера (MNP), также
имеют возможность сразу заказать eSIM. Технология eSIM - альтернатива физическим
симкартам, которая монтируется в телефон на этапе производства. Телефон с такой картой
можно использовать в любой мобильной сети, если ее оператор поддерживает это решение.
"Тримоб" – дочерняя компания "Укртелекома", осуществляет предоставление услуг
мобильной связи в стандарте 3G/UMTS. Международная компания IDEMIA (Франция)
предоставляет услуги в области расширенной идентификации международным клиентам
финансового, телекоммуникационного и общественного сектора, а также для направлений
безопасности и IoT (Интернет вещей). IDEMIA обслуживает клиентов в 180 странах.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украинский IT-рынок за последние четыре года увеличился вдвое и
достиг показателя в 184,7 тысяч IT-специалистов, говорится в исследовании
компании N-IX. Об сообщает БизнесЦензор.
Отрасль стала одним из главных направлений по экспорту услуг в Украине - она
приносит около $5 млрд в год. Согласно отчету CEE за 2019 год, сектор разработки
программного обеспечения в стране вырос на 19% в 2018 г. и продолжает прогрессировать.
Вот как по данным таких организаций, как World Bank, PwC и IT Ukraine, выглядит
украинская IT-отрасль в цифрах: в Украине более 1600 компаний, который занимаются ITуслугами; кадровый резерв IT-сферы в Украине - 185 000 специалистов; сегодня на рынке
работает более 4000 технологических компаний; более 100 компаний из списка Fortune
(рейтинг крупных мировых компаний по количеству выручки) - являются клиентами
украинских IT-фирм; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это третья
по величине отрасль, на которую приходится 20% всего украинского экспорта услуг. По
данным компании HackerRank, Украина занимает 11 место среди 50 стран с лучшими
разработчиками ПО в мире. Также она занимает шестое место в рейтинге лучших
программистов TopCoder. Ежегодный опрос украинских разработчиков ПО, проводимый
порталом DOU, показывает, что Java является самым популярным языком
программирования в Украине, за ним следуют - JavaScript, C #, PHP и Python. Поскольку
спрос на услуги по разработке ПО растет - как во всем мире, так и в Украине, число
вакансий, связанных с технологиями, также растет. В 2018 году количество вакансий в DOU
увеличилось с 3111 до 4606 в месяц. В то же время количество компаний, предлагающих
возможности трудоустройства в DOU, выросло на 38% - с 2419 до 3339. Наиболее
востребованными ИТ-специалистами являются специалисты по Front-end, QA и PHP, так
как эти категории составляют 31% всех вакансий. Опросы украинских ИТ-специалистов
показывают, что 67% из них живут в Киеве, Харькове и Львове. По данным Stack Overflow, в
Киеве насчитывается около 68 500 разработчиков ПО, что составляет 37% всего
украинского пула ИТ-специалистов. Все крупные украинские ИТ-компании, включяя
GlobalLogic, Ciklum, SoftServe, Epam, N-iX и другие, имеют крупные центры разработки в
столице. Львов является вторым по величине IT-центром. В городе работают более 20
тысяч IT-специалистов и около 317 IT-компаний, большинство из которых предоставляют
услуги аутсорсинга программного обеспечения клиентам в США и Западной Европе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Поляки продают свой банк
в Украине

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Віце-президентом
Європейського інвестиційного банку
28.10.2019

Прем‘єр-міністр
України
та
Віце-президент
Європейського
інвестиційного банку Вазил Гудак на зустрічі обговорили розширення
портфоліо проектів, які здійснюються в Україні за підтримки ЄІБ.
Глава українського Уряду зазначив: «Європейський інвестиційний банк – один із
найважливіших партнерів українського Уряду. Зокрема, загальна сума кредитування, яку
ми отримали в рамках проектів розвитку державного управління – 5,9 млрд євро». Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку в свою чергу привітав Прем‘єр-міністра з
нещодавнім призначенням, наголосив на зацікавленості ЄІБ у продовженні співпраці з
Україною та висловив підтримку державі на її євроінтеграційному шляху. Олексій Гончарук
наголосив на тому, що Уряд України відкритий до співпраці в рамках проекту «Європейські
дороги ІІІ», програми розвитку професійно-технічної освіти, реконструкції злітнопосадкової смуги аеропорту «Бориспіль» та інвестиційної програми АТ «Укрпошта». Глава
українського Уряду також висловив сподівання, що програми співпраці включатимуть
підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток інфраструктури, зокрема системи
громадського транспорту, а також підвищення енергоефективності. Він подякував за
підтримку гуманітарних проектів та проектів із відновлення, які реалізуються за підтримки
ЄІБ у контрольованих Урядом України районах Донецької та Луганської обл., та висловив
сподівання на продовження цієї співпраці. Насамкінець Прем’єр-міністр України Олексій
Гончарук привітав підписання тристороннього Меморандуму між Урядом Франції,
Європейським інвестиційним банком та м. Маріуполь щодо співпраці в рамках проекту
водоочищення та водопостачання м. Маріуполя, яке відбудеться 29 жовтня 2019 року в
Маріуполі на інвестиційному форумі Re:Think. Invest in Ukraine.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Володимир Зеленський у Маріуполі зустрівся
з віце-президентом ЄБРР

22.10.2019

Польская компания Getin Holding S.A намерена продать 100% акций
"Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс
Сервис", со штаб-квартирой в Киеве.
Как говорится в сообщении финучреждения на сайте Варшавской фондовой биржи,
покупателем выступит фонд прямых инвестиций. Название фонда не раскрывается. Фонд
проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу
(due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой
транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки. В соответствии с
графиком, установленным сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже
бизнесов может произойти в I квартале 2020 г. После появления этой новости акции GETIN
HOLDING SPOLKA AKCYJNA на Варшавской фондовой бирже (WSE) подскочили на 14,5% до
1,39 злотых. Отметим, что в состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша),
Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea
Bank (Румуния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является
гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки. Идея Банк — украинский банк с главным
офисом во Львове. Один из первых коммерческих банков в Украине, основанный в 1989
году под названием "Прикарпатлисбанк". Позже неоднократно менял название: в 1995 на
"Прикарпатье", в 2007 на "Плюс Банк", с 2011 г. имеет нынешнее название — "Идея Банк". С
2007 г. банк входит в польскую финансовую группу Getin Holding. Группа, среди прочего,
включает одноименные банки в Польше, Румынии и Беларуси. По состоянию на 1 января
2018 года, общие активы "Идея банка" составляли 4,3 миллиарда гривен, по их размерам он
занимает 31 место среди всех 82 банков в Украине. Сеть обслуживания банка включает в
себя 82 отделения во всех регионах Украины. Регулятивный капитал "Идея Банка" на 1
октября 2019 года составлял 877,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Президент и член правления Альфа-Банка Александр Луканов
возглавил корпоративный бизнес финучреждения

29.10.2019

У рамках інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у
Маріуполі Президент Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом
Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію.
«Дякую ЄБРР за реальні кроки щодо розвитку української економіки та ефективну
співпрацю», – наголосив Володимир Зеленський. Cторони обговорили умови збереження
високого рівня інвестицій в Україну та погодилися, що інвестори приходитимуть у разі
стабільності, передбачуваності, а програма МВФ додасть інвестиційної впевненості. Під час
зустрічі наголошувалося, що у 2019 р. Україна вперше стане найбільшою країною операцій
Європейського банку реконструкції та розвитку. Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну
сягнули 1 млрд євро, що є рекордом за останні 5 років. Сторони обговорили нові проекти
Банку, що будуть спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть
понад 300 млн євро. Віце-президент ЄБРР привітав продуктивну роботу українського
парламенту. Він наголосив, що ЄБРР очікує на імплементацію ухвалених рішень. Сторони
детально обговорили антикорупційну, енергетичну та судову реформи, а також реформу
правоохоронних органів України. Відзначимо, заступник Міністра фінансів з питань
європейської інтеграції Юрій Гелетій взяв участь у черговому Спільному перегляді портфеля
проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні. Такі перегляди
відбуваються раз на півріччя. Протягом перегляду сторони обговорюють поточний стан
підготовки та реалізації проєктів, а також узгоджують план заходів на наступне півріччя. На
сьогодні обсяг портфелю ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проектів) складає 3,86
млрд євро, а операційні активи (фактично вибрані кошти за відкритими проектами)
становлять 2,08 млрд євро. В державному секторі наразі впроваджується 6 проектів, які
фінансуються ЄБРР, на суму 1,41 млрд євро, а саме: «Реабілітація гідроелектростанцій»;
«Модернізація магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»; «Завершення
будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»; «Україна: Комплексна (зведена)
програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»; «Будівництво
повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка»; «Покращення транспортноексплуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва». За дев’ять місяців
поточного року ЄБРР вже інвестував в Україну понад 1 млрд євро, що є рекордним
показником за останні роки співробітництва. Сторони очікують, що за результатами року
Україна посяде перше місце за обсягами річних інвестицій Банку у 2019 році. «До кінця року
ми плануємо ще збільшити вибірку коштів, зокрема завдяки проєктам, що реалізуються
Укравтодором, Енергоатомом, а також Укренерго»- сказав Юрій Гелетій. Для того, щоб
пришвидшити реалізацію спільних інвестиційних проектів Мінфін створив робочу групу
під головуванням Міністра фінансів Оксани Маркарової для вирішення проблемних питань
співпраці з МФО та затвердив Концепцію співпраці з ними….
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, mof.gov.ua

23.10.2019

Президент и член правления Альфа-Банка (Киев) Александр Луканов
в дополнение к этим должностям возглавил корпоративный бизнес
финучреждения. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно сообщению пресс-службы Альфа-Банка в среду, Луканов будет отвечать за
дальнейшее наращивание доли рынка банка в корпоративном сегменте. С начала июня
этого года директором по корпоративному бизнесу финучреждения был Алексей Ступак,
позже в том же месяце включенный в состав правления. До присоединения к команде
Альфа-Банка он работал в должности директора департамента развития корпоративного
бизнеса в Креди Агриколь Банке (с 2011 года). Как уточнили агентству "ИнтерфаксУкраина" в банке, Ступак остается в команде и будет заместителем главы правления. Как
сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций
ПАО "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом
которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в
ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию
активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране
частного банка. АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси,
Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в
Великобритании. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру
общих активов Альфа - Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк –12-е место
(37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Банк "Сич" сменит название на
"Пауэр Банк"
25.10.2019

Банк "Сич" может сменить название на "Пауэр Банк". Об этом
говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Вопрос о переименовании банка внесен в повестку дня внеочередного общего
собрания его акционеров 27 ноября. Банк "Сич" основан в 2011 г. По состоянию на 1 января
2019 г. 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
место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Правэкс-Банк увеличил чистый
убыток на 70%

Україна та Світовий банк планують продовження співпраці
в енергетичній та екологічній сферах
07.11.2019

В Міністерстві екології та природних ресурсів України проведено
робочу зустріч з представниками Світового банку. Про це повідомляє служба
новин Урядового порталу.
Зустріч провів Міністр екології та природних ресурсів Олексій Оржель за участю
заступників Міністра Олексія Рябчина, Ірини Ставчук, Станіслава Ковалевського, Романа
Абрамовського та заступника Міністра з питань європейської інтеграції Костянтина
Чижика. Учасники обговорили питання щодо анбандлінгу НАК «Нафтогаз України»,
залучення інвестицій в українську газотранспортну систему та створення незалежного
оператора у відповідності до європейського законодавства, реформування вугільної галузі,
оновлення Державної екологічної інспекції тощо. Олексій Оржель наголосив, що наразі
переглянули дорожню карту реформування Нафтогазу та активізували зусилля для
прискорення реформ. Зокрема, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект
№2239-1 про відділення від НАК «Нафтогаз України» діяльності з транспортування
природного газу. «Україна насамперед прагне працювати за європейськими газовими
правилами. Саме тому відокремлено транспортування природного газу від його видобутку
та постачання», - зазначив Міністр та додав, що використання ГТС України для транзиту
природного газу до ЄС гарантує енергетичну безпеку Європи та сприяє конкуренції на
європейському газовому ринку. Також Олексій Оржель звернув увагу на важливість
розвитку проектів з метою підтримки енергоефективності. Представники Світового банку
своєю чергою підтримали прагнення України щодо імплементації європейського
законодавства, розвитку енергоефективності та вирішення питань захисту довкілля.
Учасники зустрічі з іноземної сторони - Сату Кахконен, директор представництва Світового
банку в Україні, Деян Остоїч, провідний спеціаліст з енергетики, Представництво Світового
банку в Україні; Бахер Ель-Хіфнаві, керівник програм з інфраструктури та сталого розвитку
та Клавдія Максименко, старший керівник портфелю проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Чистый убыток "Правэкс-Банка" по итогам 9 мес. 2019 г. составил
50,46 млн грн, что 70,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года
(29,52 млн грн). Об этом сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый убыток за третий квартал
2019 года составил 30,29 млн грн, что на 82,8% больше, чем за тот же период годом ранее.
Чистый процентный доход за 9 мес. т.г. вырос на 5% по сравнению с соответствующим
периодом 2018 г. – до 299,12 млн грн. Активы банка за девять месяцев выросли на 14,9% –
до 5,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 5,6% и составили 1,29
млрд грн. Обязательства банка за этот период выросли на 28,7% – до 3,21 млрд грн, а
собственный капитал уменьшился на 2,4% – до 1,96 млрд грн. Уставный капитал за девять
месяцев сохранился на уровне 1,05 млрд грн. "Правэкс-Банк" основан в 1992 г.
Единственным его акционером на начало 2019 г. являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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

Чистая прибыль ПроКредит Банка за 9 мес.-2019 г.
выросла на 9,1%

Чистая прибыль "Ощадбанка" с начала года
выросла в 2,6 раза
30.10.2019

30.10.2019

Чистая прибыль ПроКредит Банка (Киев) по итогам января-сентября
2019 года составила 530,859 млн грн, что на 9,1% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (486,67 млн грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал
2019 года составила 209,861 млн грн, что на 20,8% больше, чем за III кв.-2018. Чистый
процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 19,7% по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года – до 965,779 млн грн. Активы банка за девять
месяцев выросли на 5,4% - до 22,123 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились
на 2,8% и составили 16,059 млрд грн. Обязательства банка за этот период выросли на 3,3%
- до 18,609 млрд грн, собственный капитал увеличился на 17,8% - до 3,515 млрд грн.
Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 1,424 млрд грн. ПроКредит Банк
(ранее – Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Крупнейшим его акционером по
состоянию на 1 января 2019 года являлся ProCredit Holding, которому принадлежало
89,3226% акций. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру
общих активов (22,056 млрд грн) ПроКредитБанк занимал 16-е место среди 76
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" (Киев) по итогам
января-сентября 2019 года составила 189,017 млн грн, что в 2,6 раза больше,
чем за аналогичный период 2018 года (72,938 млн грн).
Согласно квартальной отчетности банка, размещенному на сайте банка, чистая
прибыль за третий квартал 2019 г. составила 64,106 млн грн, что на 52,9% больше, чем за
третий квартал 2018 г. Чистый процентный доход за 9 мес. текущего года вырос на 1,2% по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 4,185 млрд грн. Активы банка за 9
мес. уменьшились на 4,4% – до 208,109 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 3,5%,
до 65,146 млрд грн. Собственный капитал за этот период вырос на 0,4% – до 18,619 млрд
грн. Уставный капитал за 9 месяцев сохранился на уровне 49,725 млрд грн. "Ощадбанк"
основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк"
занимал 2 место (288,339 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Прибыль "Приватбанка" за 9 месяцев
выросла в 5,4 раза

Чистая прибыль "Укрэксимбанка" (Киев) по итогам января-сентября
2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за
аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).
Согласно отчету банка, чистая прибыль в третьем квартале 2019 года была больше
аналогичного показателя 2018 года в 50,9 раза и составила 1,41 млрд грн. Одной из причин
такого скачка является значительная прибыль от курсовых разниц с июля по сентябрь
2019 г. до 2,10 млрд грн, тогда как в соответствующий период в 2018 году изменение курса
привело к убытку в размере 2,09 млрд грн. Чистый процентный доход банка за 9 месяцев
текущего года возрос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,73
млрд грн. Активы банка с января по сентябрь 2019 года сократились на 11,4% – до 143,22
млрд грн, в том числе кредиты клиентам на 13,3% – до 62,83 млрд грн. Обязательства банка
с начала года уменьшились на 13% – до 133,24 млрд грн, собственный капитал увеличился
на 18,2% – до 9,98 млрд грн. Уставный капитал банка сохранился на уровне 38,73 млрд грн.
"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в
1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих
активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам январясентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за
тот же период 2018 года (5,093 млрд грн).
Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по
сравнению с указанным периодом 2018 года – до 14,681 млрд грн. Активы банка за девять
месяцев увеличились на 2,3% - до 284,312 млрд грн, в том числе кредиты и авансы
клиентам выросли на 16,5% и составили 58,427 млрд грн. Обязательства банка за этот
период уменьшились на 3,8% - до 237,116 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% до 47,196 млрд грн. Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 206,060
млрд грн. Ранее правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение
НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого
крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд
грн. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру
общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Дочерний банк российского "Сбербанка" сменил
миллиардные убытки прибылью

Чистая прибыль "Укргазбанка" с начала года
снизилась на 18%
30.10.2019

30.10.2019

Чистая прибыль украинского "Сбербанка", "дочки" "Сбербанка России",
по итогам 9 мес. т.г. составила 113,79 млн грн, тогда как за аналогичный
период прошлого года банк получил убыток в размере 6,99 млрд грн.
Согласно квартальной отчетности банка в системе раскрытия информации НКЦБФР,
чистый процентный доход банка за 9 месяцев года вырос на 40,36 млн грн по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн. Активы банка за девять
месяцев сократились до 27,5 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились до
12,13 млрд грн. Обязательства банка с начала года снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд
грн, а собственный капитал увеличился с 4,7 млрд грн – до 8,1 млрд грн. Уставный капитал
"Сбербанка" в Украине увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн. Как сообщалось,
Хозяйственный суд Киева 10 октября снял арест со 100% акций "Сбербанка", арестованные
в сентябре 2018 года по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и
его партнерами, в качестве обеспечения иска о признании и выполнении решения
Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о
взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество. Верховный суд решением
от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного
суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение
Гаагского арбитража. В то же время Верховный суд также частично удовлетворил
апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября
2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек"
российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Фонд гарантирования отсудил у НБУ 280 млн за отмененную
судами ликвидацию банка Авакова
30.10.2019

Хозсуд Киева 8 октября удовлетворил иск ФГВФЛ к НБУ о взыскании
277,2 млн грн имущественного ущерба в результате принятия НБУ решения
(отмененного в судебном порядке) о ликвидации банка "Базис".
Указанная сумма соответствует объему неудовлетворенных кредиторских
требований ФГВФЛ к банку "Базис" в части выплат вкладчикам за счет средств Фонда. Cуд
пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между нанесенными Фонду
убытками в размере 277,2 млн грн "и противоправным поведением ответчика, которое
заключалась в принятии постановления №357 от 23 августа 2012 г. "Об отзыве банковской
лицензии и назначении ликвидатора ПАО "АКБ" Базис", которое признано незаконным и
противоправным в судебном порядке". Напомним, 20 апреля 2012 г. НБУ ввел временную
администрацию в банк "Базис", а 23 авгутса 2012 г. регулятор решил отозвать банковскую
лицензию и отправил финучреждение на ликвидацию. Это произошло на фоне конфликта
тогдашней власти и нынешнего главы МВД Арсена Авакова, с семьей и партнерами
которого связывали банк "Базис". По данным НБУ, на 1 июля 2012 года активы "Базиса"
составляли 531 млн грн. Уже после смены власти в 2014 году, когда Арсен Аваков возглавил
МВД, суды всех трех инстанций на протяжении полугода приняли решения, которыми было
отменено постановление Нацбанка об отзыве банковской лицензии "Базиса". Согласно
судебным материалам, после вступления в силу постановлений судов в 2014 году было
проведено внеочередное общее собрание акционеров банка "Базис", на котором принято
решение об изменении наименования общества на ПАО "АКБ "Базис". Также в госреестре
юрлиц были внесены изменения в перечне видов экономической деятельности,
осуществляемых обществом, в частности, исключена "деятельность коммерческих банков".
В 2015 году по решениям судов "Базис" взыскал с НБУ 19,56 млн грн, которые находились
на счету отправленного на ликвидацию банка в Управлении НБУ в Харьковской области.
Летом 2016 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ПАО "АКБ "Базис" о взыскании с НБУ еще
$656,3 тыс. Однако уже 1 марта 2018 года Хозсуд Донецкой области признал банкротом
ПАО "АКБ "Базис" и открыл ликвидационную процедуру. 14 ноября 2018 года Верховный
Суд отказался признать требования Фонда гарантирования к ПАО "АКБ" Базис" на 277,8
млн грн, которые Фонд теперь предъявил Нацбанку. При этом в конце 2015 года у ПАО
"АКБ "Базис" сменились собственники. По данным НКЦБФР, на конец 2018 года среди
акционеров общества были ПВТФ "БИО-М" (73,17%) и Евгений Пилипенко (23,65%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укрэксимбанк увеличил чистую
прибыль в 2 раза

Чистая прибыль "Укргазбанка" (Киев) по итогам января-сентября
2019 года составила 346,98 млн грн, что на 18,4% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года (425,3 млрд грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль в третьем квартале
2019 года составила 70,99 млн грн, что на 66,1% ниже аналогичного прошлогоднего
показателя. Одной из причин такого снижения является формирование резервов банка с
июля по сентябрь 2019 года в размере 181,64 млн грн, тогда как в соответствующий период
2018 года резервы на сумму 146,87 млн грн были расформированы. Чистый процентный
доход после вычета расходов по кредитным убыткам за девять месяцев текущего года
снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,31 млрд грн.
Активы банка за девять месяцев выросли на 26,9% – до 104,38 млрд грн, при этом кредиты
клиентам уменьшились на 9,8% – до 40,81 млрд грн. Обязательства банка с начала года
увеличились на 28,1% – до 97,96 млрд грн, собственный капитал – на 11,5%, до 6,42 млрд
грн. Уставный капитал сохранился на уровне 13,84 млрд грн. "Укргазбанк" создан в 1993
году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения. Согласно
данным НБУ, на 1 июля 2019 года "Укргазбанк" по размеру активов занимал 4 место (94,04
млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
За підсумками 9 місяців роботи ТАСКОМБАНК
збільшив сукупний дохід на 25%
30.10.2019

ТАСКОМБАНК закінчив III кв. 2019 р. із сукупним доходом 335 млн
грн, що на 25% перевищує результат банку за аналогічний період минулого
року. Чистий прибуток банку за 9 міс. 2019 р. склав 327 млн грн.
Зростання прибутку банку обумовлене зростанням його операційного доходу до
рівня більш ніж 1,4 млрд грн, в тому числі за рахунок збільшення чистого процентного
доходу на 28% до 994 млн грн і чистого комісійного доходу на 47% до 338 млн грн. Частка
чистого комісійного доходу в операційному прибутку склала 24%, що перевищило показники за підсумками 9 міс. роботи 2018 р. Про укріплення ринкових позицій ТАСКОМБАНКУ
свідчить не лише позитивна динаміка його фінансових показників, але й підтвердження
довгострокових кредитних рейтингів банку. ТАСКОМБАНК має найвищі рейтинги за
шкалою незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»: кредитний рейтинг
uaAAA з прогнозом "стабільний" та рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) - на
рівні «5». Найвищу оцінку також отримали випуски іменних процентних незабезпечених
облігацій банку (серій F, G. H) на загальну суму 300 млн грн. «Банк послідовно розвивається
в рамках стратегії, що спрямована на надання повного спектру фінансових послуг як
юридичним, так і фізичним особам. Ми інвестуємо в сучасні технології та модернізацію
дистанційних каналів доступу до своїх продуктів та сервісів. Продовжуємо співпрацю на
fintech-ринку та укріплюємо позиції в сфері обслуговування роздрібних клієнтів, малого та
середнього бізнесу й корпоративних клієнтів», - підкреслив Андрій Комаріст, Голова
Правління АТ «ТАСКОМБАНК». АТ «ТАСКОМБАНК» - універсальний банк, заснований у 1989
году. Нині є одним із перших комерційних банків України, входить в одну з найбільших
фінансово-промислових груп - Групу «ТАС». У 2019 банк внесено Національним банком
України до переліку системно важливих банків. За результатами «Рейтингу надійності
банківських депозитів» від РА «Стандарт-Рейтинг» у вересні 2019 р. ТАСКОМБАНК
підтвердив місце в ТОП-3 банків з найвищим із можливих рейтингів надійності депозитів.
Читати повністю >>>
За матеріалами TAS group

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

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

Банк Пинчука сократил
убыток в 11 раз

Чистая прибыль "Проминвестбанк"
составила 1,1 млрд грн
31.10.2019

31.10.2019

Банк "Кредит Днепр" по итогам первых ІІІ кварталов т.г. получил 45
млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период 2018 г.
Об этом свидетельствуют данные квартальной отчетности банка.
Активы банка за три квартала сократились на 8,3% – до 8,9 млрд грн. Заявленный
показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 октября составил
12,59%. Как сообщалось, чистый убыток банка "Кредит Днепр" по итогам первого
полугодия 2019 года составил 35,82 млн грн. При этом во втором квартале банк
декларировал 452,5 млн грн прибыли, тогда как за первый квартал его чистый убыток
составлял 487,7 млн грн. Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил
228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году. Банк "Кредит Днепр"
основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт
Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку. Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд
грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Чистая прибыль Проминвестбанка по итогам января-сентября 2019
года составила 1,096 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 года
его чистый убыток составлял 108,260 млн грн..
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал
2019 г. составила 370,452 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний
период (297,295 млн грн). Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 28,6% – до 656,192 млн
грн. Активы банка за девять месяцев уменьшились на 41% - до 8,147 млрд грн, в том числе
кредиты клиентам уменьшились на 42,8% - до 4,965 млрд грн. Обязательства банка за этот
период уменьшились 61,8% - до 4,197 млрд грн. Собственный капитал за девять месяцев
вырос на 40,6% - до 3,951 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 50,919 млрд
грн. ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 г. У российского "ВЭБа" - 99,7726% его акций.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 г. по размеру общих активов (43,985
млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Чистая прибыль Идея Банка составила
285,6 млн грн

Чистая прибыль "Райффайзен Банк Аваль"
составила 3,5 млрд грн
31.10.2019

Чистая прибыль Идея Банка (Львов) по итогам января-сентября 2019
года составила 285,564 млн грн, что на 3% больше, чем за аналогичный
период 2018 года (277,225 млн грн).
Согласно отчету на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал текущего года
составила 116,569 млн грн, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого
года (87,157 млн грн). Чистый процентный доход за девять месяцев 2019 года вырос на
28,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. – до 1,175 млрд грн. Активы
банка за 9 мес. возросли на 23,7% - до 5,2 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность
клиентов увеличились на 22% и составили 4,033 млрд грн. Собственный капитал за этот
период возрос на 16,1% - до 834,404 млн грн, уставный капитал сохранился на уровне
298,742 млн грн. Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его
акционером на 1 января 2019 г. являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (7,013
млрд грн) Идея Банк занимал 25-е место среди 76 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль Кредобанка
составила 388 млн грн

31.10.2019

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) по итогам
января-сентября 2019 года составила 3,504 млрд грн, что на 13,9% меньше,
чем за аналогичный период 2018 года (4,071 млрд грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка в среду, чистая прибыль за июльсентябрь 2019 года составила 1,121 млрд грн, что на 14,9% меньше, чем за третий квартал
2018 года. Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 1,3% – до 5,314 млрд грн
по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Активы банка за девять месяцев
выросли на 4% – до 76,269 млрд грн, в то время как кредиты клиентам уменьшились на
5,4% до 44,302 млрд грн. Обязательства банка за этот период выросли на 4,7% – до 64,595
млрд грн, собственный капитал – на 0,4% до 11,674 млрд грн. Уставный капитал за январьсентябрь 2019 года увеличился на 0,02%, или на 1,105 млн грн – до 6,155 млрд грн.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По данным Национального банка (НБУ) на 26
сентября 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,28% уставного капитала
финучреждения, ЕБРР – 30%. Согласно данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Аваль
на 1 июля 2019 года по размеру общих активов занимал 5-е место (84,823 млрд грн) среди
76 действующих в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Дочерний банк нидерландского ING
увеличил прибыль на 70%

31.10.2019

Чистая прибыль Кредобанка (Львов) по итогам января-сентября 2019
года составила 388,135 млн грн, что на 2,7% больше, чем за аналогичный
период 2018 года (378,086 млн грн).
Согласно отчету на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года
составила 153,177 млн грн, что на 15,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний
период (132,615 млн грн). Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 14,4% – до 1,093 млрд
грн. Активы банка за девять месяцев увеличились на 9,4% - до 18,341 млрд грн, в том числе
кредиты и авансы клиентам выросли на 15,9% и составили 11,154 млрд грн. Собственный
капитал за этот период вырос на 17% - до 2,384 млрд грн, уставный капитал сохранился на
уровне 2,249 млрд грн. Кредобанк основан в 1990 году. Его единственным акционером
является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A. Согласно данным Нацбанка
Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Кредобанк занимал 18-е место
(18,221 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль "Мегабанк" составила
21,3 млн грн

01.11.2019

Чистая прибыль "ИНГ Банк Украина" по итогам января-сентября 2019
года составила 531,98 млн грн, что на 70,7% больше, чем за аналогичный
период 2018 года (311,64 млн грн).
Чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 165,51 млн грн, что на 69,3%
больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Чистый процентный доход банка за
девять месяцев текущего года вырос на 5,7% по сравнению с соответствующим периодом
2018 года – до 756,34 млн грн. Активы банка по итогам января-сентября 2019 года
увеличились на 11,0% – до 12,16 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на
29,9% – до 5,98 млрд грн. Обязательства банка с начала года выросли на 17,3% – до 8,05
млрд грн. Собственный капитал банка за этот период вырос на 0,5% – до 4,11 млрд грн.
Уставный капитал сохранился на уровне 731,3 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Активы подконтрольного Порошенко банка МИБ
за III кв.-2019 уменьшились более чем вдвое
01.11.2019

31.10.2019

Чистая прибыль АО "Мегабанк" (Харьков) по итогам января-сентября
2019 г. составила 21,296 млн грн, что на 14,2% меньше, чем за тот же период
2018 г. (24,814 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, размещенному на сайте финансового учреждения, чистая прибыль
за третий квартал 2019 года составила 3,112 млн грн, что на 83,6% меньше, чем за
аналогичный период годом ранее (18,940 млн грн) Чистый процентный доход за девять
месяцев текущего года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на
25,8% – до 96,980 млн грн. Активы банка за январь-сентябрь-2019 уменьшились на 4,3% до 9,254 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 2,2% и
составили 6,694 млрд грн. Собственный капитал за этот период вырос на 19,2% - до 952,599
млн грн, уставный капитал сохранился на уровне 620 млн грн. Мегабанк (ранее - банк
"Добродий") основан в 1990 году. По данным банка, его акционерами являются Виктор
Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая
корпорация (IFC) – 6,02%, Елена Субботина (прямое и опосредованное участие 10,24%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2019 года по размеру
активов банк занимал 23-е место (9,867 млрд грн) среди 76 украинских банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль "Банк Восток" составила
120,7 млн грн

Согласно квартальному отчету, активы АО "Международный
инвестиционный банк" (МИБ, Киев) за третий квартал 2019 г. уменьшились
на 53,8% – до 3,065 млрд грн., пишет interfax.com.ua
Денежные средства и их эквиваленты сократились в 9,5 раз – до 273,59 млн грн,
финансовые активы, рассчитываемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, – в 2,3 раза. Обязательства МИБ в третьем квартале уменьшились в 2,3 раза – до
2,666 млрд грн, в том числе средства клиентов – в 2,9 раза, до 2,08 млрд грн. В целом за 9
месяцев активы банка снизились почти в 3,1 раза, а обязательства – в 3,4 раза. Чистая
прибыль банка за третий квартал 2019 года составила 17,78 млн грн, что на 17,9% больше,
чем за аналогичный прошлогодний период. В целом по итогам января-сентября 2019 года
чистая прибыль составила 50,53 млн грн, что на 31,1% больше, чем за соответствующий
период 2018 года. Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года снизился на
9,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 111,62 млн грн.
Собственный капитал банка с начала года увеличился на 14,5% – до 398,84 млн грн, в том
числе уставный капитал – на 21,7% до 333,60 млн грн. АО "Международный
инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка
на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег
Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей
Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия
Гладковская - 0,000001%. По размеру общих активов на 1 июля 2019 года МИБ, по данным
Нацбанка, занимал 24-е место среди 76 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

31.10.2019

Чистая прибыль ПАО "Банк Восток" (Днепр) по итогам январясентября 2019 года составила 120,693 млн грн, что 30,9% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (92,186 млн грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал
2019 г. составила 70,985 млн грн, что в два раза больше, чем за аналогичный прошлогодний
период (34,963 млн грн). Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос
по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 21,9% – до 484,237 млн грн.
Активы банка за 9 мес. выросли на 6,2% - до 9,924 млрд грн, в том числе кредиты и авансы
клиентам уменьшились на 4,7% и составили 6,258 млрд грн. Собственный капитал за этот
период вырос на 17,3% - до 832,966 млн грн, уставный капитал увеличился на 22,2% - до
639,104 млн грн. "Банк Восток" основан в 2002 г. Он принадлежит ООО "Восток Капитал",
акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим
Мороховские. По размеру общих активов на 1 июля 2019 года "Банк Восток" занимал 21-е
место (10,134 млрд грн) среди 76 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Чистая прибыль "Акцент-Банк"
составила 251,4 млн грн
04.11.2019

Чистая прибыль АО "Акцент-Банк" (А-Банк, Днепр) по итогам январясентября 2019 года составила 251,389 млн грн, что на 0,1% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года (251,538 млн грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, за третий квартал 2019 года чистая
прибыль составила 85,283 млн грн, что на 15,8% меньше, чем за третий квартал прошлого
года. Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 9,1% по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 1,007 млрд грн. Активы банка за
девять месяцев увеличились на 16,4% – до 5,646 млрд грн, в том числе кредиты клиентам –
на 27,4% до 4,426 млрд грн. Обязательства банка с начала года выросли на 20,1% – до 4,732
млрд грн. Собственный капитал банка за этот период увеличился на 0,7% до 913,647 млн
грн, в том числе уставный капитал – в 1,6 раза, до 502,240 млн грн. Акцент-Банк основан в
1992 году. По данным НБУ на 1 января 2019 г, крупнейшими акционерами банка являются
Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%),
Марина Суркис (16,0975%). Согласно данным Нацбанка, Акцент–Банк на 1 июля 2019 года
по размеру общих активов занимал 26-е место 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

Прибыль дочернего банка американского Citi
превысила 1,5 миллиарда

Чистий прибуток ПУМБ за три квартали 2019 р.
склав 1,99 мільярди гривень
04.11.2019

Чистая прибыль АО "Ситибанк" по итогам января-сентября 2019 года
составила 1,55 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2018
года (994,33 млн грн), пишет biz.censor.net.ua
Согласно данным квартальной отчетности банка, его чистая прибыль за третий
квартал 2019 года составила 565,15 млн грн, что в полтора раза превышает показатель
аналогичного периода прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на ИнтерфаксУкраина. Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 38,2%
по сравнению с указанным периодом 2018 года – до 1,44 млрд грн. Активы банка с начала
года выросли на 15,7% – до 28,74 млрд грн , в том числе денежные средства и торговые
активы увеличились в 1,6 раза до 11,81 млрд грн и до 2,24 млрд грн соответственно, а
инвестиции в ОВГЗ – в 5,1 раза до 3,46 млрд грн. При этом кредиты клиентам снизились на
46,7% – до 3,810 млрд грн. Обязательства банка по итогам января-сентября выросли на
15,9% – до 26,12 млрд грн. Собственный капитал банка за этот период увеличился на 14% –
до 2,62 млрд грн, тогда как уставный капитал сохранился на уровне 200 млн грн.
"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.
Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2019 года
являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC
(33%). Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года "Ситибанк" по размеру общих
активов занимал 15 место среди 76 банков. По данным НБУ, "Сититбанк" в 2018 году
получил 1,41 млрд грн чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистая прибыль "Индустриалбанка"
составила 29 млн

04.11.2019

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) заробив за 9 міс. 2019 р.
1,99 млрд грн чистого прибутку, що на 37% перевищує аналогічний показник
2018 р. Про це повідомляє прес-служба компанії SCM.
Операційний дохід банку за 9 міс. 2019 р. склав 5,3 млрд грн. Чистий процентний
дохід банку до резервів склав 3,88 млрд грн, що на 31% більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року. Чистий комісійний дохід за результатами першого півріччя склав
833 млн грн. «Чистий прибуток за ІІІ квартали 2019 р. – це стільки ж, скільки банк
«заробив» за весь 2018 рік. Навіть попри те, що ми відмовилися від ряду комісій у наших
існуючих та нових продуктах, банк все одно показав блискучі результати», - прокоментував
Голова Правління ПУМБ Сергій Черненко. Власний капітал банку з початку року збільшився
на 33% та досяг 8,41 млрд грн. Активи ПУМБ складають 51 млрд грн, а зобов’язання – 43
млрд грн. Кошти клієнтів за підсумками 9 місяців поточного року склали 40,19 млрд грн.
Станом на 30 вересня 2019 р. чистий кредитний портфель банку склав 30,72 млрд грн, з них
10,21 млрд. грн - кредити фізичним особам. Лідируючим напрямом залишається споживче
кредитування - 7 млрд грн або 49% від портфеля роздрібного кредитування. ПУМБ
продовжує збільшувати рівень адекватності капіталу. На кінець ІІІ кв. 2019 р. цей показник
досяг 21,41%. Відзначимо, Перший Український Міжнародний Банк упевнено закріпився в
ТОПі банків, яким найбільше довіряють українці. Так в жовтні портфель депозитів (строкові
та депозити до запитання) фізичних осіб у гривні досяг 7 млрд грн. Приріст гривневого
депозитного портфеля фізичних осіб банку склав +37% або понад +1 850 млн.грн. з початку
року. За даними НБУ станом на 1 вересня ПУМБ увійшов до ТОП-5 банків за приростом
депозитного портфелю у нац. валюті: банк посідає 5 місце за обсягом приросту строкових
депозитів у гривні та 4 – по приросту пасивного портфелю в гривні.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

04.11.2019

Чистая прибыль АКБ "Индустриалбанк" (Киев) по итогам январясентября 2019 г. составила 29,209 млн грн, тогда как за аналогичный период
2018 года его чистый убыток составлял 33,709 млн грн.
Согласно квартальной отчетности банка, размещенному на сайте банка, чистая
прибыль за ІІІ квартал 2019 г. составила 14,638 млн грн, тогда как за третий квартал 2018
года его чистый убыток составлял 46,016 млн грн. Чистый процентный доход за 9 мес. т.г.
вырос на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 245,795 млн грн.
Активы банка уменьшились на 16,4% - до 4,224 млрд грн, в том числе кредиты клиентам
уменьшились на 9,4% и составили 2,019 млрд грн. Обязательства банка уменьшились на
22,7% - до 2,934 млрд грн, а собственный капитал вырос на 2,3% - до 1,289 млрд грн.
Уставный капитал сохранился на уровне 856,566 млн грн. Индустриалбанк основан в 1990
году. В декабре 2017 года был объединен с Экспресс-Банком. По данным НБУ, на 30 мая
2019 г. Роза Дворецкая прямо и опосредованно владела 69,803132% акций банка,
государство в лице Кабинета Министров через НАК "Нафтогаз Украины" опосредованно
владело 7,79148% акций, Александр Рабцун совокупно владел 5,352989%, Артур Абдинов 4,147696%, Игорь Дворецкий - 2,893568%, Елена Ланда - 2,677664%, Олег Кирилюк 2,354455%. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (4,947
млрд грн) Индустриалбанк занимал 29-е место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистая прибыль БИС-Банк составила
14,787 млн грн
04.11.2019

Чистая прибыль ПАО "Банк инвестиций и сбережений" по итогам
января-сентября 2019 г. составила 14,787 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем
за аналогичный период 2018 г. (7,625 млн грн).
Согласно отчету, размещенному на сайте финучреждения, чистая прибыль за ІІІ кв.
2019 г. составила 8,256 млн грн, что в 3,3 раза превышает аналогичный прошлогодний
показатель. Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 2,6% по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 105,326 млн грн. Активы банка за
три квартала уменьшились на 9,5% – до 3,807 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на
15,3% до 2,537 млрд грн. Обязательства банка с начала года сократились на 11,1% – до
3,256 млрд грн. Собственный капитал банка за этот период увеличился на 1,3% –до 550,845
млн грн. Уставный капитал сохранился на уровне 500 млн грн. БИС-Банк основан в 2005
году. По данным Национального банка Украины, на 1 января 2019 года его крупнейшими
акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов
(15%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (9,3792%), Жанна Дыминская (4,33%),
Валерий Горбатюк (4,19%). Согласно данным Нацбанка, по размеру чистых активов на 1
июля 2019 г. БИС-Банк занимал 30-е место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МТБ Банк получил чистую прибыль
44,2 млн грн
04.11.2019

Чистая прибыль МТБ Банка по итогам января-сентября 2019 года
составила 44,21 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года чистый
убыток составил 5,04 млн грн.
Согласно квартальной отчетности, размещенной на сайте банка, его чистая прибыль
за третий квартал 2019 года составила 21,40 млн грн, что на 37% больше, чем за третий
квартал 2018 года. Чистый процентный доход возрос в 2,1 раза – до 161,25 млн грн. Активы
банка за январь-сентябрь-2019 увеличились на 8,9% - до 5,45 млрд грн, в том числе
кредиты клиентам – на 24,6% до 2,50 млрд грн. Обязательства банка за указанный период
выросли на 9,2% - до 4,71 млрд грн. Собственный капитал банка с начала года увеличился
на 7,4%, - до 739,12 млн грн. Уставный капитал банка сохранился на уровне 635 млн грн.
Марфин Банк (ранее - Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. В
марте-2018 сменил название на МТБ Банк. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019
года Михаил Партикевич опосредовано через компанию Saggarco Limited (Кипр) владел
68,504% акций банка, Хамед Алихани прямо владел 31,496% , Игорь Згуров опосредовано 6,165% акций. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих
активов МТБ Банк занимал 28-е место среди 76 действующих в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Акционеры СК "Краина" на собрании 20 ноября рассмотрят
вопрос о смене типа АО с ПАО
20.10.2019

Акционеры СК "Краина" на собрании 20 ноября рассмотрят вопрос о
смене типа акционерного общества с публичного на акционерное общество,
сообщается в официальной информации страховщика.
СК "Краина" в январе-июне 2019 года получила 205,1 млн грн валовых страховых
премий, что на 39,46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Страховые выплаты и возмещения компании за этот период выросли на 19,74%.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями составило 48,26%. Активы
компании по состоянию на 30 июня 2-10 года практически не изменились и составили
234,930 млн грн, валовые обязательства выросли на 5,5% - до 127,370 млн грн,
собственный капитал снизился на 5,56% - до 107,560 млн грн . В результате капитализация
компании снизилась на 9,89 п.п. до 84,44%. Остаток средств на счетах страховщика по
состоянию на 30 июня 2019 года составил 92,7 млн грн, что на 18,95% больше к
аналогичной дате годом ранее. По итогам первого полугодия-2019 компания получила
прибыль от операционной деятельности в размере 15,220 млн грн против убытка за
аналогичный период 2018 года. Объем чистой прибыли возрос в 15 раз - до 5,830 млн грн.
СК "Краина" работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет лицензии на
осуществление 23 видов страхования.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

ГК «Лига» запускает пенсионный фонд
от компании Ліга Пенсія
04.11.2019

Группа
компаний
«Лига»
с
ноября
запустила
работу
негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Взаимопомощь», который
будет представлен на рынке компанией «Ліга Пенсія».
НПФ вошел в состав ГК «Лига» в августе 2018 г., в течение этого времени компания
готовила новый пенсионный продукт к выходу на рынок, отметила в комментарии LIGA.net
глава Совета Фонда «Взаимопомощь» Ольга Бондаренко. «Мы год работали над этим
продуктом, изучали возможности инвестирования пенсионных средств на рынке,
оценивали риски и уже готовы выпустить его для потребителей, – отметила она. – Нам
было важно убедиться в том, что мы создали один из самых надежных финансовых
продуктов для долгосрочного пенсионного накопления в Украине». По словам Бондаренко,
за год под управлением ГК «Лига» эффективность и доходность Фонда выросли в
несколько раз. «До конца 2019 года мы планируем войти в пятерку самых эффективных
негосударственных пенсионных фондов Украины», – добавила она. С 1 ноября 2018 году
активами НПФ «Взаимопомощь» управляет КУА Upinvest, входящая в состав
инвесткомпании ICU, администратором выступает «АПФ ЦПО», хранителем средств –
Укрсиббанк. Клиентом «Ліга Пенсія» может стать любой гражданин Украины в возрасте от
16 лет. Фонд убрал какие-либо ограничения по суммам и периодичности накопления своей
пенсии, дав возможность клиенту самостоятельно определять удобный для него график
взносов. По данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на конец первого полугодия 2019 года
в Украине насчитывалось 63 негосударственных пенсионных фонда, общее количество
участников НПФ – 860 тыс. человек. Общие пенсионные взносы превышают 2 млрд грн.
Почти 90% активов украинские НПФ инвестировали в банковские депозиты и облигации
внутреннего гозсайма Министерства финансов (ОВГЗ).
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

За три квартали 2019 р. товарообіг роздрібних підприємств України
збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про
це повідомляє Державна служба статистики.
За січень-вересень 2019 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі
(юридичних осіб) становив 568,6 млрд грн, що на 20,0% більше, ніж за аналогічний період
2018 р. Лідером за обсягами роздрібного товарообігу за три квартали 2019 р. був Київ
(132,16 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла
Дніпропетровська обл. (56,5 млрд грн); друге - Одеська (46,16 млрд грн); третє Київська (45,66 млрд грн) області. Найменші обсяги роздрібного товарообігу у січні-вересні 2019
року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (3,57 млрд грн), Чернівецької
(6,1 млрд грн) та Тернопільської (6,3 млрд грн) областей. Як повідомлялося, за даними
Держстату, у січні-вересні 2018 р. роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі
(юридичних осіб) становив 473,75 млрд грн, що на 13,9% більше, ніж за три квартали 2017
року. Дані наведено без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-підприємців, а
також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

5. Маркетинг соціального попиту. У споживача є попит на соціальні ініціативи, а
категорія, повинна прагнути його задовольнити. DICK’S Sportswear оголосив, що більше не
буде продавати гвинтівки в своїх магазинах, після стрілянини в школі у Флориді.
Sodastream закликає боротися із забруднення світового океану. Metro C&C розвиває мережу
точок сортування сміття на території парковок супермаркету. Сільпо крім розвитку мережі
точок і програми Silpo Recycling, зв’язали проект з програмою лояльності. Споживач може
здавати сміття на переробку і отримувати за це бонусні бали в програмі лояльності.
Важливо дати споживачеві можливість реалізувати свій соціальний порив.
6. SMM повинен стати ще цілеспрямованішим. Соціальні медіа — зростаюча
складова ритейл маркетингу. Молоді покупці звертаються до соціальних мереж не тільки
для спілкування, але і для взаємодії з улюбленими брендами. Категорія все активніше
використовуює соціальні мережі, заохочуючи покупців говорити з ними. Про все від питань
обслуговування, до змін, які вони хотіли б бачити.
7. Персоналізація — ключ до лояльності. Великі гравці зробили кроки щодо зміни
або оновлення програм лояльності. 63% споживачів хочуть, щоб їхній досвід покупок
аналізувався і використовувався для персоналізації пропозицій у майбутньому. 64% готові
ділитися особистими даними в обмін на бали й автоматичне нарахування бонусів. Target
дає персоналізовані переваги, спрямовані на більш глибоку і регулярну взаємодію з
компанією. Аналізує покупки і пропонує релевантні бонуси. Walmart впровадив додаток, що
дозволяє покупцям замовляти, оплачувати і отримувати товари онлайн, фізично
перебуваючи в магазині, тобто минаючи черги і заощаджуючи час. Сьогодні лояльність —
це більше, ніж невеликі знижки. А персоналізація — це більше, ніж e-mail розсилки.
Читати повністю >>>
© Максим Лень, Media Director Forward Media (a part of Havas)
За матеріалами nv.ua

Дослідження ринку роздрібної торгівлі товарами
повсякденного попиту в Україні

Euromonitor International: глобальні тренди
світового рітейлу

Цьогоріч роздрібний товарообіг в Україні
збільшився на 20%
24.10.2019

01.11.2019

Компанією Pro-Consulting проведено аналіз ринку роздрібної торгівлі
товарами повсякденного попиту (FMCG-рітейлу) в Україні. Про це
повідомляє служба новин компанії.
В його рамках були визначені поточні параметри зазначеного ринку та динаміка їх
зміни, для розрахунку використані дані щодо обсягів продажів і запасів товарів
досліджуваної категорії в торговельних мережах, скориговані на чисельність населення в
обраних містах. В цілому по Україні обсяг продажів товарів повсякденного попиту в
грошовому вираженні в 2018 році був на 24% більше, ніж в 2017-му. Серед найбільших міст
нашої країни найбільша частка FMCG-ритейлу доводиться на Київ - 23,5% за підсумками
першого півріччя 2019 року, інші мегаполіси України набагато відстають від столиці. В
Харкові, який займає друге місце, товарів повсякденного попиту продано за той же період
більш ніж в п'ять разів менше, ніж в Києві. Лідером за кількістю магазинів в сфері FMCGрітейлу в Україні є торговельна мережа АТБ, вона займає більше 50% ринку в Дніпрі,
Харкові, Кривому Розі, Маріуполі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Запоріжжі та
Тернополі. В окремих регіонах є свої локальні флагмани на ринку товарів повсякденного
попиту: в Луцьку - це Сільпо, Фора і Наш Край; в Чернівцях - Вопак; у Львові - Рукавичка; в
Одесі і Миколаєві - Таврія В. За обсягом виручки на ринку FMCG-рітейлу першість також
знаходиться у АТБ - 10 міст, проте в Тернополі, Луцьку, Чернівцях та Рівному найбільше
грошей вдалося зібрати мережі Метро. Незважаючи на зростання грошового обсягу ринку,
кількість магазинів FMCG-рітейлу в Україні скорочується - в 2018 році на 20% в порівнянні
з роком раніше. Трендом ринку в великих містах стало укрупнення існуючих структур,
велика концентрація на торгових центрах. У невеликих і малих населених пунктах, навпаки,
триває екстенсивний розвиток ринку - кількість нових торгових точок зростає. За
результатами аналізу ринку FMCG-рітейлу можна зробити висновок про високий рівень
конкуренції на ньому. В українського споживача є широкий вибір як по торгових точках,
так і за асортиментом представлених в них товарів повсякденного попиту.
Читати повністю (табл.) >>>
За матеріалами Pro-Consulting
Що перейняти у Amazon або IKEA. Тренди рітейлу,
актуальні для України
01.11.2019

Сьогодні ритейл ринок швидко розвивається, в основному за рахунок
масштабування активів Amazon і Alibaba, які створюють новий глобальний
ландшафт цієї індустрії.
Решта рітейлерів повинні швидко адаптуватися, щоб йти в ногу з часом, оскільки
обидва гіганти просувають e-commerce, інформаційні технології, штучний інтелект. Такі
підходи, ймовірно, будуть проаналізовані і застосовані на всіх ринках в найближчому
майбутньому. Вони здійснюють революцію в поставках і ставлять під сумнів традиційний
роздрібний підхід. Тому ми запустили нове відгалуження бізнесу - h/commerce.
1. Зрада традиційним концепціям. Звичні формати торгових приміщень
змінюються під тиском споживчих вимог. Все більше гравців експериментують з
простором, його технологічністю, і підходами до обслуговування клієнтів. IKEA прагне
відповідати зручності міського покупця, відкриваючи безліч точок малого формату. Nike
фокусується на особливостях різних community і впроваджує мобільні технології:
резервування товару, зберігання придбаних товарів в шафках самообслуговування і т. д. Все
через смартфон. Зрада традиціям — це можливість освіжити торгові точки, надихаючи
споживача реалізувати власний consumer journey.
2. Кількість власних торгових марок зростатиме. За останні 3 роки кількість
власних ТМ на полицях подвоїлася. Представники категорії активно розвивають цю
стратегію, адже вона допомагає диференціюватися в очах покупця, який просто завалений
безпрецедентною кількістю точок і способів покупки одних і тих же товарів. Target у 2018
запустив 8 власних торгових марок. Amazon запустив 66 власних ТМ. UA Retail - 13% частка власних ТМ у портфелі головних гравців в Україні. Якщо категорія розраховує отримати максимальний дохід від такої стратегії, необхідно інвестувати в рекламу даних ТМ.
3. Оптимізація часу споживача. Цього року очікується прорив розвитку
технологій щодо розумного і автоматизованого розрахунку. Ринок уже чув про Amazon Go і
його бескассові магазини, але й інші компанії не стоять на місці, поступово впроваджуючи
власні технологічні рішення для прискорених покупок і оптимізації часу споживача. Amazon
Go — мережа невеликих магазинів без кас. Все, що вам потрібно це однойменний додаток з
прив’язаною платіжною карткою. Зайшов — Взяв — Вийшов. Система сама відстежить, що
саме ви взяли… ну прямо-таки магія. Сільпо впровадили каси самообслуговування, чим
задали тренд для українського ринку. Реалізований не вперше, але є найбільш широким
кейсом на UA-ринку. «Доводиться бігти з усіх ніг, щоб тільки залишитися на тому ж місці, а
щоб потрапити в потрібне місце, потрібно бігти вдвічі швидше» ( «Аліса в країні чудес»).
4. Buy Online, Pick up In Store (BOPIS). Дистрибуція придбаних товарів через «шафки
очікування» хороший і відносно простий приклад інновації, яка не така і нова для категорії,
але цілком може стати проривом для ринку вже в 2019 році. Важливо удосконалювати
підходи і розробляти нові ідеї проектування і модернізації торгових точок. Walmart
встановив «шафки очікування» в магазинах і вивчає можливість удосконалення процесу
через інші технології, наприклад, безпілотне таксі для доставки покупців до «шафок».
Auchan France реалізував можливість онлайн замовлення через додаток. Отримання ж
товару відбувається в зручний для споживача час у спеціальних точках видачі. Rozetka
розвиває мережу «шафок» по всій країні. Йдеться не просто про зручність, вартість та
якість. У свідомості споживача онлайн і оффлайн вже взаємопов'язані.
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Експерти дослідили еволюцію восьми ключових мегатрендів за
останній рік і розказали, на що ще чекати в найближчому майбутньому. Про
це повідомляє портал rau.ua
Група експертів Euromonitor International протягом останніх двох років аналізує
глобальні тенденції, узагальнені в звіті Megatrends State of Play 2019. У 2017 році група
експертів визначила 20 мегатрендів, які формують споживчі ринки, і передбачила вісім
основних тенденцій, які можуть призвести до найбільших змін в усіх галузях, в тому числі в
торгівлі. RAU публікує адаптовану версію матеріалу.
Тренд №1. Підключені споживачі. Технології – один з домінуючих чинників, що
впливають на споживачів. Хоча майже всі продукти і послуги в даний час потрапляють в
інтернет речей (IoT), споживачі починають скорочувати свою залежність від технологій. Це
явище відоме як «Digital Detox». У цьому є небезпека: повідомлення, покликані
стимулювати покупку і оновлювати техніку, змусили деяких споживачів вважати, що вони
обслуговують свої пристрої, а не навпаки. В результаті з’явилися: номофобія – розвиток
ірраціонального страху бути без телефону; fomo – почуття, що потрібно бути в курсі того,
що люди роблять в соціальних мережах. В умовах, коли споживачі обмежують
використання гаджетів, бренди повинні забезпечити взаємодію з клієнтом, щоб зберегти
свою цінність. Компаніям також доведеться враховувати впровадження законодавчих
обмежень на збір персональних даних.
Тренд №2. Мода на здоровий спосіб життя. Споживачі демонструють більш
цілісний підхід до здоров’я, включаючи фізичне, духовне і психічне. Раніше здоровий спосіб
життя обмежувався дієтами і фізичними вправами, а тепер споживачі більше цінують
психічне здоров’я та їжу, отриману гуманним шляхом, віддаючи перевагу рослинній їжі та
молочним продуктам. Ключові галузі, такі як фітнес, продукти харчування, напої та догляд
за очима, будуть зосереджені на наданні персоналізованого досвіду для споживачів.
Тренд №3. Вплив етичних цінностей. Етичні та моральні цінності все більше
інтегруються в повсякденне життя споживачів і корпоративні стратегії. Заклопотаність
охороною навколишнього середовища, благополуччям тварин, технологіями виробництва
та трудових практик триватиме. Все більше і більше брендів почали працювати над
створенням і реалізацією своїх стійких і етичних стратегій. Дослідження показують, що
28% споживачів відчувають задоволення, купуючи екологічно або етично бездоганні
продукти, а 39% споживачів вважають за краще купувати менше, але більш якісні товари.
Чого хочуть споживачі: екологічна упаковка; прозрачность і достовірність інформаціі;
надихаючі та привабливі бренди;
Тренд №4. Шопінг по-новому. Економічний і технічний розвиток постійно змінює
те, як споживачі купують товари та послуги. Оскільки у споживачів з’являється більше
способів взаємодії з брендами, компанії повинні комунікувати в будь-який час і в будьякому місці. Оскільки споживачі зараз проводять власні дослідження, перш ніж щось
купувати, рітейл повинен бути в змозі забезпечити безшовний досвід покупки. Що
вимагають споживачі: дерсоналізований досвід покупок; зручність покупок і взаємодії
через всі канали продажів; досвід покупок, відповідних бюджету. Такі розробки, як 5G,
штучний інтелект (AI) і збільшення продажів через соціальні платформи типу Instagram,
ймовірно, будуть домінувати на ринку. Хоча інновації мають ключове значення, необхідно
враховувати такі наслідки, як втрата контролю бренду над відносинами зі споживачами.
Тренд №5. Додатковий досвід. Поведінкові моделі покупців зміщуються від
отримання речей до отримання досвіду, при цьому витрати на товари падають, а на
послуги – ростуть. Цей тренд значною мірою визначають мілленіали, з яких 48% прагнуть
отримати новий досвід більше, ніж що-небудь інше. Технологічні досягнення підсилюють
цей тренд, дозволяючи споживачам отримувати більше досвіду від контакту з брендами.У
той же час це дозволило брендам пропонувати нові та креативні ідеї для взаємодії зі
споживачами, щоб забезпечити їх більшу лояльність. Як компанії адаптуються до
мегатренду: позиціонування подій як основної стратегії «Більше досвіду»; експерименти з
маркетинговими стратегіями; розробка довгострокових стратегій pop-up магазинів;
пріоритет захисту інтересів клієнтів через Instagram (відповіді на скарги), де активність
користувачів на 23% вища, ніж у Facebook.
Тренд №6. Відступ середнього класу. Нові звички середнього класу: вибіркові
покупки – зниження лояльності до бренду, зростання готовності до компромісних покупок і
отримання нового досвіду; бюджетні рішення – більше готові до покупок у оптовиків і в
дискаунтерах (або магазинах уцінених товарів); ынтернет-магазини – технологія майже
повністю замінила популярну тенденцію «Home of the Deal» (покупки в роздрібних
магазинах, дискаунтерах і торгових залах за зниженими цінами) у споживанні середнього
класу. Очікується, що цей тренд вплине на всі інші мегатенденціі, так як споживачі
середнього класу залишаються основою і рушійною силою розвитку рітейлу. Хоча ця
тенденція прийшла з розвинених країн, вона, ймовірно, буде поширюватися і на ринки, що
розвиваються, в майбутньому.
Тренд №7. Преміалізація. Преміалізація в основному зводиться до мотивів покупки
товарів і послуг. Все частіше споживачі витрачають більше на речі, які їм дійсно важливі,
скорочуючи покупки не настільки необхідних. Це значною мірою обумовлено зміщенням
економічних сил. Покупці почали контролювати свої витрати, усвідомлено зміщуючи
акцент вжитку з преміальних продуктів на досвід преміум-класу. Чого чекають споживачі:
персоналізовані та зручні послуги; здоровий спосіб життя – здоров’я, усвідомленість і щастя; зіставлення продуктів і досвіду з моментами, які емоційно резонують із споживачами. …
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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Zakaz.ua начинает доставку товаров из
супермаркетов Фуршет
29.10.2019

Антимонопольный комитет расследует согласованные
действия трех сетей супермаркетов
21.10.2019

АМКУ начал рассмотрение дела о согласованных действиях в виде
выполнения условий договора о совместной деятельности между "Новусом",
ООО "Вересень Плюс" (Кропивницкий), "Деликат Ритейл" (Черкассы).
Возможными последствиями заключения указанных договоров может быть
координация действий между участниками рынка оптовой и розничной торговли.
Регулятор отмечает, что указанные согласованные действия будут происходить на рынках
розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса
через торговые сети (низший уровень – реализации, на котором стороны согласованных
действий действуют как продавцы) ,а также оптовой торговли, который непосредственно
касается соглашения о совместной закупке между поставщиками и сетями. В связи с этим
АМКУ просит направлять замечания и предложения по указанным согласованным
действиям. Напомним, в августе Антимонопольный комитет разрешил "Новус Украина"
(сеть Novus), черкасской "Деликат Ритейл" (сеть "Деликат") и кропивницкой "Вересень
Плюс" (сеть "Файно Маркет") создать совместное предприятие – ООО "Ассоциация
региональных сетей". Сеть Novus насчитывает 42 магазина, в том числе 33 в Киеве и
области. Компания входит в литовскую группу BT Invest, основным владельцем которой
является Туменас Раймондас. Компания "Вересень Плюс" развивает продуктовые сети
"Файно Маркет" и "Вересень", а также сеть алкомаркетов "Вересень". Сейчас сети суммарно
насчитывают 70 магазинов, из которых 31 работают в Кировограде и области. Конечными
собственниками компании являются Виталий Денисенко и Людмила Денисенко. "Деликат
Ритейл" владеет сетью из 14 продуктовых магазинов под брендами "Деликат", "Деликат+"
и "Деликат комфорт" в Черкассах и области. Бенефициарами компании в госреестре указані
Юрий Олейник и Олег Хелетий.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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В Луцке открылся новый
"Сильпо"
21.10.2019

В Луцке состоялось открытие еще одного "Сильпо" - новый магазин в
стиле «поп-арт фэшн» 18 октября открылся в ТЦ «Имидж». Супермаркет
расположен по адресу: г. Луцк, ул. Ровенская, 89.
Fozzy Group, в которую входит торговая сеть «Сiльпо», также позаботилась и о
персонале, который будет работать в этом магазине. Комната отдыха и приема пищи для
сотрудников выполнена также в стиле «поп-арт фэшн», чтобы они чувствовали атмосферу,
где каждый день будут дарить гостям радость. Это будет шестой «Сiльпо» с начала 2019 г.,
где компания выполняет дизайнерский ремонт в комнатах для персонала. «Сiльпо» единственный в мире ритейлер, который создает индивидуальный концептуальный
дизайн каждого супермаркета. Например, есть магазин в стиле Ван Гога, «музыкальный»,
старинной типографии, яхт-клуба или морского порта, азиатской культуры, Дикого Запада
или магазин с надписями на клингонском - вымышленном языке из сериала «Звездный
путь» и многие другие. Это будет 12-й новый «Сiльпо», который открылся в сети с начала
2019 г. За это время также было обновлено 5 действующих магазинов, получивших новую
концепцию и дизайн. «Сiльпо» - одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины с ассортиментом около 76 000 наименований продуктов
питания и сопутствующих товаров, а также товарами собственных ТМ и импорта. …
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
Новый формат магазина-склада запорожской
сети «Эконом» с оптовыми ценами

Директор по маркетингу сети Varus
ушла из компании
31.10.2019

Анна Швед покинула пост маркетинг-директора сети супермаркетов
Varus, кто займет освободившуюся должность, пока не известно. Об этом
сообщает служба новостей портала allretail.ua
О своем увольнении Анна сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
«Каждая история имеет свое начало и свой конец. Спасибо за плодотворную работу в
невероятной компании. Десятки проектов, которые являются вызовом для рынка, суперкоманда, драйв и яркие эмоции. Киев, я возвращаюсь домой и открыта к новым
свершениям и интересным предложениям», - написала Швед. Она возглавляла департамент
маркетинга Varus более двух лет – с сентября 2017-го. До этого Анна около года занимала
должность директора по маркетингу в сети магазинов детских товаров Chicco. В портфолио
топ-менеджера также работа в Intertop Ukraine (2011-2016, Head of CRM) и сети
супермаркетов Сільпо (2007-2011, Head of Marketing communications, CRM). …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Мережа продуктових супермаркетів Novus
запустила Viber бот
04.11.2019

Завдяки новому сервісу кожен покупець Novus зможе миттєво
дізнаватися актуальну інформацію про новини мережі, акції та слідкувати
за своїми покупками. Про це пише rau.ua
Viber бот Novus поєднує в собі дисконтну картку, інформаційний центр із новинками
та акціями, а також можливістю надавати відповіді на питання клієнтів. Вже зараз Novus
бот можна знайти у паблік-акаунтах Viber та доєднатися до нього. Смарт платформа Novus
Viber бот функціонуватиме на базі Corezoid. Хмарна операційна система вирішуватиме
питання будь-якої складності у режимі реального часу та слугуватиме надійним
захисником особистих даних користувачів. Ще одним приємним бонусом боту стане сканер
цін. Смарт-помічник дозволятиме відсканувати штрих-код товару та отримати повну
інформацію про вартість продуктів у мережі магазинів Novus. До того ж, віртуальна картка
надає можливість відмовитись від пластику і не носити картку з собою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Roshen намерен ежегодно открывать
десяток магазинов
05.11.2019

24.10.2019

В конце сентября в Запорожье открыли новый магазин-склад сети
«Эконом». Его главная «фишка» - это оптовые цены на широкий ассортимент
товаров, пишет allretail.ua
Здесь с минимальной наценкой можно приобрести все - от продуктов питания до
бытовой химии и игрушек. Новый «Эконом» расположен в Запорожье по улице Жуковского,
32 - в самом сердце рынка «Анголенко». Отметим, что еще ранее – 16 августа – открылся
пилотный объект склад-маркета «Эконом» в Запорожье, по ул. Производственной, 13. «Мы
решили предоставить возможность запорожцам купить различные товары в розницу по
оптовым ценам. Здесь нет красивых стеллажей и других дорогих премудростей. Мы
используем складское стеллажное оборудование и простую паллетную выкладку. Сеть
минимизирует затраты на персонал и оборудование и за счет этого снижает цены для
покупателя. Каждый человек может купить любую единицу товара по оптовой цене», рассказывает об особенностях нового концепта магазинов куратор проекта сети «Эконом»
Иван Масловец. «На данном этапе формат тестируется, чтобы со временем можно было его
успешно масштабировать в других областях», - утверждают в пресс-службе сети «Эконом».
В ассортименте склад-маркетов «Эконом» - около 1000-1200 единиц продукции, при этом
они подобраны таким образом, чтобы можно было в одном месте покрыть все потребности
людей. Следующий магазин–склад планируется к открытию в Киевской области. Сеть
магазинов «Эконом» была основана в 2003 году и на сегодня насчитывает уже 86 магазинов
в Запорожье и Запорожской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской,
Черкасской областях. В планах ритейлера - до Нового года расширить покрытие по всей
Украине, не только в областных центрах, но и в маленьких городах.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Ритейлер Metro открыл новый магазин
в Украине впервые за 8 лет
24.10.2019

Компания Метро Кэш энд Керри Украина открыла новый центр
оптовой торговли малого формата под брендом "Бери Вези" в Чернигове. Об
этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
Площадь магазина составила ≈ 1 600 кв. м (для сравнения, площадь гипермаркетов
Metro в среднем составляет 20 000 кв. м), в нем насчитывается около 2 200 наименований
продукции. Сумма инвестиций - ≈ 160 000 евро. "Мы фокусируемся на профессиональных
клиентах (рестораны, отели - ред.), под них составляли ассортимент, формировали ценовую
политику и дополнительные опции. Что никоим образом не означает отказ от работы с
конечным потребителем", - сказала на брифинге Анна Губова, региональный менеджер по
развитию Метро Кэш энд Керри Украина. Первые магазины формата "Бери Вези" были
открыты 8-9 лет назад в Луцке и Тернополе. Сеть компании насчитывает 23 гипермаркета
в Киеве и областных центрах, а также три магазина малого формата.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Сотрудничество начнется с одного магазина Фуршет, который
находится по адресу ул. Инженерная,1. Доставка будет охватывать
Дарницкий, Днепровский и Печерский районы.
Новая услуга позволит заказать весь ассортимент товаров супермаркетов Фуршет,
который включает более 20 000 SKU. “Для нас запуск доставки продуктов от нового
партнера – это знаковое событие, которое показывает всему рынку, что именно Zakaz.ua
является безоговорочным лидером на рынке доставки продуктов в Украине. Ведь не зря
такой крупный игрок на рынке ритейла, как Фуршет, выбрал именно нас своим
партнером”, – прокомментировал сотрудничество коммерческий директор Zakaz.ua
Евгений Нетреба. По его словам, украинский рынок онлайн-продажи товаров продолжает
стремительно развиваться, в том числе и в продуктовом сегменте. «Фуршет выбрал
абсолютного лидера сегмента онлайн-заказ продуктов питания домой, отныне покупка
продуктов стала еще более комфортной и удобной для наших клиентов”, – также оставила
комментарий директор по маркетингу сети супермаркетов Фуршет Наталья Литвинчук.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Кондитерская корпорация Roshen планирует ежегодно открывать по
магазину фирменной розницы в городах присутствия. Об этом сообщил
президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.
"Каждый год мы в каждом городе будем добавлять минимум по одному магазину.
Это направление окупаемо. Мы расширяемся во всех городах, в этом году зашли в
Запорожье", - сообщил Вячеслав Москалевский. Он уточнил, что сейчас фирменная розница
корпорации насчитывает 69 магазинов и присутствует в 10 городах, в частности во Львове,
Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Киеве, Ирпене, Борисполе, Броварах. Кроме того,
президент корпорации заметил, что в настоящее время Roshen подыскивает менеджера,
который мог бы заняться развитием сети кофеен. "В Киеве высокая конкуренция с точки
зрения кафе. Мы сейчас в поиске человека, который этим займется. У нас есть магазины, и
мы хотели бы таким образом поднять общую выручку с точки", - сказал Москалевский,
добавив, что пока не знает, получит ли развитие проект кофеен. Президент Roshen указал,
что 30-40% от прибыли направляется на инвестиции в производство…
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Auchan скорегував свою стратегію
в Україні
08.11.2019

Французька корпорація задоволена тим, як розвиваються її «магазини
біля дому», і вирішила збільшити їхню кількість. Про плани розвивати цей
формат ритейлер заявив ще влітку минулого року.
Наразі чотири таких магазини працюють у Києві. Як розповіли The Page в пресслужбі
компанії, експеримент видався вдалим. Приріст товарообігу після відкриття склав 50%. Це
пов'язано з тим, що клієнтам зручніше купувати товари поруч з будинком, а не їхати в
гіпермаркет. Завдяки цьому у ритейлера сталася «цілісна зміна стратегії». У планах Auchan
відкривати такі магазини і надалі. Де це буде і скільки потребуватиме вкладень, у
пресслужбі уточнити не змогли. За оцінками президента мережі «ЕКО маркет» Віктора
Повниці, вартість такого магазину — від $300 до $1,5 тис. за квадратний метр. Все залежить
від розміру приміщення, ремонту, наявності обладнання та від розташування.
Повертаються ці інвестиції не раніше, ніж через п'ять років. Магазини з більш низькими
цінами (супермаркети і гіпермаркети) окупаються швидше, говорить Повниця. Втім, це
перспективний напрямок, адже люди почали цінувати свій час і готові платити більше, щоб
його зекономити. «Піша доступність — це тренд сучасності», – говорить президент «ЕКО
маркету». Мережі розвивають «магазини біля дому» ще й тому, що формат гіпермаркетів не
користується настільки великим попитом, як цього хотілося б ритейлерам. Директор
Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко пояснює, що модель
великих магазинів дозволяє заробляти завдяки широкому асортименту товарів. Частина з
них дешевша, ніж у магазинах. Але деякі товари там продаються за дуже високими цінами.
Це стосується, наприклад, імпорту та делікатесної продукції. Через низьку купівельну
спроможність заробляти на широкому асортименті супермаркетам в Україні важко, тому
що люди переважно купують мінімальний набір товарів. …
Читати повністю >>>
© Діана Полуніна
За матеріалами thepage.com.ua
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Оборот аптечного рынка Украины за 9 мес. 2019 г.
составил 73,4 млрд грн

Компания «Брокард-Украина» открыла новый магазин
Kiehl's в киевском ТРЦ River Mall
23.10.2019

В середине октября в киевском ТРЦ River Mall прошло праздничное
открытие бутика Kiehl's – легендарного нью-йоркского бренда со 168летней историей.
В Украине бренд развивает компания «Брокард-Украина» c 2016 года. За это время
магазины Kiehl’s открылись двух столичных торговых центрах – River Mall и Gulliver,
одесском ТЦ «Европа», а также в формате shop-in-shop в магазинах BROCARD в ТРЦ Ocean
Plaza (Киев) и ТРЦ «Мост сити» (Днепр). Новый бутик выполнен в узнаваемом для бренда
стиле: эстетика классической аптеки, профессиональные эксперты в белых медицинских
халатах традиционно контрастируют с ультрасовременными элементами: неоновыми
вывесками, кирпичными стенами, фотографиями первого флагманского магазина – все,
чтобы в точности передать атмосферу динамичного Нью-Йорка. В магазине Kiehl’s все
желающие могут пройти бесплатную диагностику состояния кожи, получить
индивидуальную квалифицированную помощь от экспертов марки и образцы косметики в
качестве комплимента, а также подобрать максимально подходящий уход и средства.
Культовый бренд соединяет давние аптечные рецептуры с инновационными
технологиями, используя при этом ингредиенты натурального происхождения.
Ассортимент состоит из разнообразных средств по уходу для женщин и мужчин, детской
линии, а также ухода за телом и волосами. На громком открытии сыграла сет известный
диджей Даша Коломиец, звездный ведущий Денис Христов провел розыгрыш подарков
среди гостей. Все желающие подписали брендированные открытки Kiehl's и отправили
близким через настоящую почту. Праздник посетили известные столичные блоггеры и
лидеры мнений, а фотозона в виде половины американского такси на фоне Бруклинского
моста подчеркнула стилистику бренда.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Прокуратура обыскала интернет-магазин по подозрению
в уклонении от налогов. Речь может идти о Makeup.ua
24.10.2019

Прокуратура Киева сообщила об обысках в складских и офисных
помещениях интернет-магазина парфюмерии. Об этом сообщает служба
новостей он-лайн портала ain.ua
Обыски правоохранители проводили совместно с следователями фискальной
службы в ходе расследования об уклонении об уплате налогов. Согласно официальному
сообщению, следствие изобличило сотрудников частных компаний, которые продавали
зарубежную косметику и парфюмерию и при этом уклонялись от налогов. По данным
прокуратуры, товары для продажи получали по международной почте, которая
доставлялась на группу физлиц для того, чтобы не оформлять товары на границе и не
платить с них таможенные сборы. Далее эти товары собирались на складах нескольких
предприятий и продавались через физлиц и интернет-магазин без отображения в
налоговой отчетности. Правоохранители проводили обыски на складах и в офисах
компаний в Киеве, Киевской области и других городах. Во время обысков у магазина
изъяли большие объемы парфюмерии, косметики и других товаров на сумму в 20 млн грн.
Также изъяли печати компаний, документы «черновой бухгалтерии», наличку на сумму в
1,6 млн грн. Сейчас следствие устанавливает размер уклонения от налогов. О каком
магазине идет речь? С большой вероятностью, обыски коснулись лидера в сегменте
парфюмерии и косметики, интернет-магазина Makeup.ua. На фото в релизе прокуратуры на
документе с текстом «банковская выписка» видно название предприятия — ООО «Вейкап
Т[рейдинг]». ООО «Вейкап Трейдинг» (код 40233763) в государственных реестрах числится
как действующая компания, зарегистрированная по адресу просп. С. Бандеры, дом 8, корпус
1. Один из видов деятельности: розничная торговля косметическими товарами и
предметами гигиены. На сайте магазина в контактах указано ООО «Мэйкап», по адресу ул.
Городецкого 11Б, код предприятия — 37636170. По данным сервиса clarity-project, обе
компании связаны через общих бенефициаров — Наталью Волобуеву и Сергея Волобуева.
Также, в комментариях под этой новостью пользователи пишут о том, что доставка из
этого магазина задерживается или ее дату переносят. После выхода материала читатели
указали, что посылки от Makeup.ua приходят от имени компании «Вейкап Трейдинг».
Редакция AIN.UA обратилась в компанию за официальным комментарием по ситуации.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Космическая мечта: сеть Kosmo открыла
магазин в новом формате
05.11.2019

Один из ведущих игроков drogerie-рынка Украины кардинально
изменил стиль, интерьер, написание названия. Об открытии магазина RAU
сообщила пресс-служба сети.
Торговая точка, которая начала работу 24 октября, находится в столичном ТЦ
Квадрат на Лукьяновке, по адресу ул. Белорусская, 2 А. Главная задача проекта - создать
условия, где происходит качественная трансформация из рутины, с которой сталкивается
женщина, к удовольствию, которое она заслуживает. Результатом стал концепт, играеющий
роль своеобразного портала для мгновенного перемещения от повседневного «Надо» к
глубинному «Хочу». В 27-ми городах Украины сложно найти человека, который не слышал
бы о Космо. С 1994 г. более 1 млн украинцев стали постоянными клиентами сети. Чувствуя
динамику и тенденции рынка, команда решила пойти на кардинальные изменения.
Изменения - это комплекс действий. Поэтому бренд, стиль, дизайн интерьера также нужно
было изменить, синхронизировать с интересной философией, которая была в компании.
Новый стиль Kosmo - изящный и совершенный, заботливый и мягкий, естественный и
эмоциональный. Строя новый концепт, команда держала идею «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!» в
центре внимания. Изящный логотип с пиктограммой в виде буквы S напоминает знак
бесконечности, а линии женской фигуры усилили идею. Естественные цвета и
эстетические символы гармонично объединяют все в цельный образ. После создания стиля,
команда проекта работала над концепцией торгового пространства. Каждый элемент, с
которым сталкивается клиент, должен иметь смысл. Но и бизнес-модель важна для успеха
проекта. Это была общая партнерская работа категорийного менеджмента, маркетинга, IT,
дизайнеров и других участников. «Для команды проекта ключевым мерилом успеха была
прежде всего оценка наших клиентов. Результаты исследования показали, что 94%
клиентов довольны новым магазином. Итак, проект успешный, но мы не останавливаемся
и работаем дальше над усовершенствованиями, ведь с каждым днем клиент становится все
более избирательным и более информированным, а нам, чтобы суметь его удивить, нужно
быть на шаг впереди», - подчеркнула Надежда Ганулич-Манукян, маркетинг-директор
Kosmo, руководитель проекта нового формата. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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30.10.2019

В денежном выражении по сравнению с 2018-м продажи заметно
выросли, но в упаковках рынок несколько просел. По итогам трех кварталов
этого года аптечный рынок Украины продолжил развитие.
Так, в гривне продажи товаров, входящих в «аптечную корзину» (все категории
товаров, продающихся в аптеках), выросли на 15,9%, а в долларах США - сразу на 18,3% (до
$2,8 млрд). Такая разница в темпах роста объясняется подорожанием гривни относительно
доллара. Вместе с тем, в натуральном выражении рынок немного просел: на 3,1% и
составил 1,25 млрд упаковок всех препаратов. При этом заметнее всего сократился объем
продаж лекарственных средств и медицинских изделий (на 4%), а вот реализация
диетических добавок и косметики, напротив, выросла. В рознице из этого объема было
продано 807,7 млн упаковок на общую сумму 60,9 млрд грн ($2,3 млрд). В денежном
выражении продажи выросли на 15% в гривне, и нп 17% - в долларах США, в натуральном упали на 4% по сравнению с 2018 г. Рост выручки розничных аптечных сетей объясняется
повышением цен на лекарства, а также перераспределением потребления в сторону более
дорогих препаратов. Украинцы чаще покупают товары украинского производства (за
исключением медицинских изделий), но в денежном выражении больше прибыли
фармацевтам приносит импортная продукция. Причем это справедливо для всех категорий
товаров, входящих в «аптечную корзину». В целом, стоимость одной упаковки товаров из
«аптечной корзины» по итогам 9 месяцев 2019-го по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 19,6%. Как и последние пять лет, в «аптечной корзине»
продолжает увеличиваться доля диетических добавок. Впрочем, учитывая что свыше 80%
всех продаж обеспечивают лекарственные средства, эти колебания незначительные.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Колишній топ-менеджер Eldorado і Фора очолив
маркетинг мережі Аптека Доброго Дня
06.11.2019

Директором з маркетингу мережі Аптека Доброго Дня став Максим
Колєсніков, який раніше обіймав аналогічну посаду в мережі супермаркетів
побутової техніки та електроніки Eldorado.
Як уточнив Колєсніков в коментарі RAU, його ключовими завданнями в компанії
буде розвиток портфелю брендів і зростання частки ринку. До виконання своїх обов’язків в
Аптеці Доброго Дня він приступив з листопада. Раніше, в серпні поточного року, Максим
Колєсніков залишив посаду маркетинг-директора мережі магазинів Eldorado, де
пропрацював більше двох років. До цього топ-менеджер також працював в Moyo (2016-17,
Chief Marketing Officer), Revolution Grill (2014-16, директор), Yumgiscor Holding (заступник
генерального директора) і Фора (2008-11, Chief Marketing Officer). Нагадаємо, Аптека
Доброго Дня – один з провідних фарм-рітейлерів на ринку України. За інформацією на сайті
компанії, він управляє мережею з більш ніж 200 аптек по всій країні та обслуговує майже
500 000 клієнтів щомісячно. За даними профільного тижневика Аптека на 1 січня 2019 року
Аптека Доброго Дня займала 4-е місце в Україні за кількістю торговельних точок.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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MD Group откроет в ТРЦ Retroville четыре магазина
общей площадью более 1000 кв. м
23.10.2019

В одном из самых ожидаемых торгово-развлекательных центров
Киева откроются точки брендов Under Armour, Oodji, а также
мультибрендовые магазины Walker и STEM Multibrand store.
Все магазин брендов, входящих в MD Group, будут расположены на первом этаже
комплекса и суммарно займут площадь более 1000 кв. м. Так, торговая точка бренда Under
Armour разместится на 320 кв. м. Under Armour — американский спортивный бренд, один
из самых технологичных производителей спортивной экипировки и оборудования в мире.
Внедрение брендом высокотехнологичных и ультрасовременных материалов в
собственные продукты помогают спортсменам со всего мира выглядеть и чувствовать себя
наилучшим образом и достигать лучших результатов во время тренировок и выступлений.
Фокусируясь на профессиональных атлетах и любителях спорта, консультанты Under
Armour могут понять потребность и предоставить компетентные рекомендации по
товарам, так как сами являются спортсменами и понимают уникальные спортивные
потребности покупателей. Немного меньшую площадь займет магазин торговой марки
Oodji — 230 кв. м. Бренд предлагает широкий ассортимент модной одежды для женщин и
мужчин. В переводе с итальянского название бренда означает «сегодня». Именно в этом
слове заложена основная концепция марки — актуальность во всем: в фасонах, тканях и
цветах. Коллекции бренда Oodji всегда созданы с учетом самых ярких тенденций главных
мировых недель моды — Парижской, Миланской, Нью-Йоркской и Лондонской. STEM
Multibrand store будет предлагать свои товары покупателям на площади в 300 кв. м. В
магазине будут представлены всемирно известные бренды премиум-класса: Tommy
Hilfiger, Gant, Diesel, Pepe Jeans, DKNY, Replay, Calvin Klein и другие. И, наконец, еще один
мультибрендовый магазин Walker будет занимать площадь в 220 кв. м. Walker — сеть
мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров, которая пользуутся популярностью
среди украинских потребителей. Она предлагает пятнадцать легендарных брендов,
которые имеют значительное имя на рынке и непререкаемый авторитет..
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Маркетплейс украинских брендов Shopping Mall
вышел в офлайн
30.10.2019

В Киеве 1 ноября 2019 года в 19:00 в торгово-развлекательном центре
Lavina Mall по адресу улица Берковецкая, 6Д, состоится открытие магазина
Love&Live. Об этом пишет mmr.ua
Это первый офлайн магазин, в котором представят украинские бренды модной
одежды и обуви - Love&Live, Katarina Ivanenko. В честь открытия ожидаются скидки,
викторина и розыгрыши ценных призов и подарков. Еще в середине 2019 года сообщалось,
что Love&Live Fashion Group - основатели маркетплейса shoppingmall.com.ua, привлекли
около $400 тыс. инвестиций, планируя направить их на увеличение онлайн продаж и
открытие офлайн магазина на рынке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

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

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

Почему зарубежные фешн-бренды начали запускать
онлайн-магазины в Украине?

ELDORADO празднует юбилей: 20 лет на
рынке бытовой техники
08.11.2019

01.11.2019

В этом году зарубежные офлайн-ритейлеры начали массово запускать
онлайн-магазины в Украине. Среди тех, кто расширил присутствие в онлайне:
Zara, Puma, Mango, а также бренды LPP.
Фешн-сегмент украинского ритейла один из последних, кто начал развиваться
онлайн. Мы попытались разобраться почему. 2019 г. стал рекордным по открытию в
Украине онлайн-магазинов зарубежных фешн-ритейлеров. Из тех, чье открытие стало
известно общественности - это Decathlon, Zara, Mango, Puma, четыре бренда польского
ритейлера LPP: Reserved, Sinsay, Mohito и House, а пятый бренд в портфеле - Cropp “запустится уже скоро”, говорится на украинском сайте бренда. Ритейлеры никак не
анонсировали выход в онлайн. В большинстве случаев пользователи об этом узнавали на
сайтах или приложениях брендов. Fashion-сегмент украинского рынка ритейла один из
немногих, который до сих пор не был ммассово представлен в онлайне.”Этот сегмент
только начинает набирать обороты и до последнего был представлен такими крупными
игроками как MTI и Kasta, а также массой мелких интернет-магазинов”, - говорит
основатель и стратегический директор компании IDNT Николай Чумак. Еще в прошлом
году эксперты связывали отсутствие онлайн-магазинов мировых fashion-брендов с
недостаточным ростом e-commerce в Украине, низкой платежеспособностью населения, а
также низкой маржой при высоких затратах запуска.
Что изменилось? По данным маркетплейса Kasta до 2017 г. количество онлайн
покупателей в Украине росло на 5-15% ежегодно. Уже в 2018 г. их количество увеличилось
на 65%. Объем рынка e-commerce по итогам года может вырасти на 25% до 81,25 млрд грн,
прогнозируют в EVO. “Динамика роста украинского рынка e-commerce похожа на китайскую, может, чуть ниже. Рынок Украины растет на 20-30% в год, несмотря на все кризисы в
последние несколько лет”, - заявлял ранее основатель ГК EVO Николай Палиенко. По
данным Nielsen, в 2019 г. украинцы стали больше тратить на покупку одежды, чем в
прошлом году. По состоянию на октябрь категория одежды была самой популярной среди
онлайн покупателей (29%), говорилось в отчете Isobar Ukraine. Запуск онлайн-магазина
Zara компанией Inditex связан с глобальной стратегией развития бренда. В прошлом году
Inditex сообщала о планах к 2020 году запустить онлайн-продажи продукции своих брендов
по всему миру, включая те рынки, где отсутствуют физические магазины группы. Согласно
отчету компании, прибыль Inditex в Украине до налогообложения в 2018 году составила
EUR 28 млн евро. Пока не ясно, когда в Украине заработают онлайн-магазины остальных
брендов Inditex. В пресс-службе LPP сообщили, что украинский рынок является одним из
самых динамичных в портфолио компании. По собственным данным в прошлом году
продажи украинского подразделения выросли почти на 30%. “Украина остается рынком с
высоким потенциалом продаж для нас. По этой причине и решили запустить электронную
торговлю”, - прокомментировали запуск онлайн-магазинов в компании. Офлайн ритейлеры
вначале начинают экспансию с традиционных магазинов, постепенно занимая долю рынка.
“Какое-то время они наблюдают за рынком, анализируют продажи, оценивают
возможности логистики, только после этого приступают к расширению каналов продаж.
Когда ритейлеры понимают, что эта бизнес-модель им интересна, отрывают собственный
интернет-магазин в Украине”, - говорит старший консультант в сфере торговой
недвижимости Cushman & Wakefield в Украине Анна Марсова. По мнению директора
компании UTG Евгении Локтионовой, запуск интернет-магазинов крупных мировых сетей в
Украине связан, прежде всего, с расширением рынка сбыта их товаров на всю территорию
Украины. "Запуск онлайн магазина позволяет с минимальными затратами торговать по
всей территории Украины, как это делают в группе LPP, Inditex и LCWaikiki. Данные
операторы, несмотря на более широкое присутствие в городах Украины, запустив онлайнторговлю, также смогут продавать товар по всей стране”, - считает эксперт.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам retailers.ua

За все 20 лет работы ценности компании оставались главным
приоритетом. Ценностями стали: системность, клиентоориентированность,
инновационность, эффективность и сотрудничество.
Поэтому неудивительно, что именно эти принципы помогли компании достичь
лидирующих позиций на рынке, стать одним из самых узнаваемых брендов и продолжать
свое развитие и сейчас. История сети ELDORADO начинается в 1999 году, когда на
Крещатике открылся первый магазин. Его открытие киевляне праздновали несколько
дней. Через 4 года ELDORADO с маленького магазина превратился в первый в Украине
гипермаркет электроники и увеличил число своих магазинов в 5 раз – до 32 торговых
точек. В 2008 году ELDORADO поглощает сети «Домотехника», «АБВ», «МегаМакс» и
привлекает консультантов ведущих мировых ритейлеров. Новый этап развития
начинается в 2013 году после слияния с сетью «Технополис» − именно с тех пор ELDORADO
становится розничной сетью электроники и бытовой техники №1 по товарообороту в
Украине с абсолютно украинский менеджментом. С момента объединения сеть обслужила
10 миллионов покупателей на сумму эквивалентную 3 миллиардам долларов США.
Компания не прекращает идти в ногу со временем ради удовлетворения потребностей
клиента, поэтому формат магазинов обновляется каждые 3 года. Сейчас более 70%
торговых точек работают в новом формате. При этом происходит постоянное тестирование
нового формата магазинов и проектов самообслуживания, развивается автоматизация
услуг. Постоянным также процесс оптимизации площадей формата и соотношения между
торговыми и неторговым площадями. А количество магазинов в малых городах становится
все больше. В ELDORADO работает специальная сервисная служба HiTechnic, которая всегда
готова помочь покупателю быстро настроить любую технику, установить нужные
программы, провести диагностику или дать консультацию. Вводится также формат
мультиканальной продажи OmniChannel. А вскоре ELDORADO планирует запуск мобильного
приложения, в котором можно будет проверить бонусный баланс, потратить или получить
бонусы, совершать покупки и, конечно же, получать персональные спец-предложения. В
ближайших планах компании – активное развитие IT-технологий с целью улучшения
сервиса для клиента. Сейчас находится в процессе разработки проект ERP. Это система
планирования ресурсов предприятия. Также особое внимание компания обращает на
каналы коммуникации и персонализации. На основании полученной информации о вкусах
и покупки клиента искусственным интеллектом будут выстраиваться гипотезы и модели,
которые создадут наиболее выгодные предложения по товарам и ценам, а также с
указанием расположения магазинов. ELDORADO работает с бигдата для управления – таким
образом компания получает данные о трафике и горячие зоны, автоматизирует сбор
существующих данных. За годы развития компания стала местом для выгодных покупок
электроники благодаря широкому ассортименту товаров, высоком качестве и
профессионализма сотрудников. Однако в компании понимают, что успех приходит к тем,
кто готов делиться и помогать. Именно поэтому ELDORADO занимает активную позицию в
сфере корпоративной социальной ответственности. Компания занимается поддержкой
нескольких футбольных и беговых турниров. Активно работают благотворительные
программы, в частности – поддержка детей с ограниченными возможностями. А донорское
движение совместно с киевским ОХМАТДЕТ за достаточно короткий срок собрал большую
группу постоянных доноров крови для детей. Благодаря усилиям ELDORADO была
выделена помощь на оборудование центра сдачи крови необходимой техникой, мебелью и
медицинскими приборами.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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Інноваційний формат магазинів побутової техніки — Центр техніки
«ЦЕ ТЕ» — до кінця року з’явиться ще у 10 містах України, повідомляє
TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії.
Національна мережа «Епіцентр» відкриє у листопаді 5 нових Центрів техніки «ЦЕ
ТЕ». Колишні відділи побутової техніки торговельних центрів «Епіцентр» у Чернівцях,
Івано-Франківську, Одесі, Києві та Дніпрі вже цього місяця запрацюють у форматі мережа-умережі з максимально широким асортиментом та унікальними пропозиціями для покупців.
Наразі по всій Україні працює вже 9 Центрів техніки «ЦЕ ТЕ» середньою площею 1000 кв. м
— два у Києві, а також у таких містах, як Буча, Полтава, Херсон, Чернігів, Краматорськ,
Луцьк та Ужгород. У планах компанії у грудні презентувати ще як мінімум 5 Центрів техніки
«ЦЕ ТЕ» у різних куточках України, перевиконавши таким чином план відкриття 15
магазинів інноваційного формату до кінця 2019 року. Перші Центри техніки «ЦЕ ТЕ» було
відкрито у березні 2019 року. Як зазначає керівник відділу побутової техніки мережі
«Епіцентр» Олександр Величко, завдяки зміні формату, ріст продажів побутової техніки у
ТЦ «Епіцентр» випереджає середні показники ринку, а Центри техніки «ЦЕ ТЕ» показують
вдвічі кращу динаміку за ще не переформатовані відділи побутової техніки. «Стійка
позитивна динаміка продажів і зростання середнього чека в Центрах техніки «ЦЕ ТЕ» в
порівнянні з ще не переформатованими відділами побутової техніки свідчать про
позитивну оцінку з боку покупця та вірну комерційну стратегію компанії, — зазначає
Олександр Величко. — Обраний формат мережа-у-мережі дозволяє покупцю не виходячи з
Центра техніки «ЦЕ ТЕ» не тільки протестувати та обрати товар, але і вирішити всі
питання, пов'язані з його оплатою, доставкою та додатковим сервісом». В основі концепції
Центрів техніки «ЦЕ ТЕ» — комфорт та зручність. Змінився як зовнішній вигляд, так і
організація бізнес-процесів, які були оптимізовані для переходу на омніканальну модель
роботи. «Ми змінили асортимент, обладнання, систему освітлення, навігацію та сам
принцип організації простору. У торговельних залах ми облаштували окремі experience- та
бренд-зони, а серцем Центрів техніки «ЦЕ ТЕ» стала єдина сервісна зона, де покупець може
отримати всю необхідну інформацію, оплатити обраний товар, оформити кредит чи
розстрочку, замовити додаткові послуги та сервіси», — розповідає Олександр Величко. Що
стосується асортименту, то він був суттєво розширений у таких категоріях, як смартфони,
цифрова техніка та гаджети, електротранспорт. Традиційно у мережі представлений
широкий вибір побутової техніки у всіх цінових технічних сегментах, а також ексклюзивні
моделі провідних брендів та новинки преміум-сегменту техніки та електроніки. «Наша мета
— надавати клієнтам повний спектр послуг поза залежно від того, приходять вони до нас за
витяжкою або за смартфоном», — зазначає керівник відділу побутової техніки мережі
«Епіцентр». Також, у Центрах техніки «ЦЕ ТЕ» представлений широкий вибір продукції
вітчизняного виробництва. За словами Олександра Величко, щороку частка побутової
техніки українського виробництва, яка продається у торговельних центрах «Епіцентр»,
зростає. І справа не тільки у доступних цінах, але й у значних інвестиціях виробників у
технології, а відповідно й у поліпшення якості. Загалом доля українських брендів техніки у
ТЦ «Епіцентр» складає 19%. «На поточний момент у нас у два рази менше магазинів, ніж у
найближчого конкурента, однак за нашими оцінками, системні зміни та злагоджена робота
команди призводять до того що, темпи зростання напряму «побутова техніка та
електроніка» в мережі «Епіцентр» випереджають аналогічні показники інших мереж. Ми
вже є лідерами ринку в деяких категоріях великої побутової, дрібної побутової та
кліматичної техніки», — констатує Олександр Величко. Додатковою перевагою для
покупців є те, що Центри техніки «ЦЕ ТЕ» є невід'ємною частиною мережі «Епіцентр». …
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua

Масштабна експансія Центрів техніки «ЦЕ ТЕ»
в регіони України
07.11.2019

Фокстрот провел ребрендинг и запустил новую
коммуникационную платформу
01.11.2019

Омниканальный ритейлер Фокстрот провел ребрендинг и запустил
новую коммуникационную платформу. Об этом сообщила компания в прессрелизе, передает interfax.com.ua
В концепцию обновлённого бренда заложена идея модернизации магазинов, смена
тона и голоса в коммуникации, перезагрузки всех бизнес-процессов. "Чтобы двигаться «в
ногу» со временем и с поколениями, которые являются носителями трендов и изменений,
свой новый посыл ритейлер сформулировал как «Живи наживо». Предполагается, что
концепция повысит узнаваемость бренда, в том числе среди молодёжной аудитории –
представителей поколения Z.", - говорится в пресс-релизе. Прежде всего, пересмотрен
формат магазинов. В зависимости от фактической площади и локации магазина в едино
принятой концепции разработано пять типов формата: от максимального до
минимального минус. Такой шаг позволит не только сделать сеть узнаваемой и понятной
покупателю, но и расширить ассортимент и усилиться в омниканальности (синергия
офлайн и онлайн-каналов). До 1 апреля следующего года ритейлер планирует открыть в
целом до 25 торговых точек, чтобы за 2-3 года полностью обновить сеть. Офлайн-магазины
станут местом не только для покупок и консультаций, а и для развлечений и тестирования
новинок. В зависимости от формата магазина в нём будет представлено несколько из
заявленных локаций: первая Youtube-зона в Украине, которая открылась в Фокстрот в
столичном ТРЦ Lavina Mall. Здесь можно бесплатно поработать с техникой, которая
релевантна для создания видеоконтента, записать свой влог, провести мастер-класс или
встретиться с лидерами мне ний; фотозоны с декорациями, фонами и атрибутами для
съемки, которые помогут создавать интересный контент. Тут же можно протестировать на
качество съёмки топовые модели смартфонов и воспользоваться советом консультанта;
зона новинок представит абсолютно новые и трендовые модели гаджетов и бытовой
техники. "Самое главное для нас – не только выглядеть современно, а быть современными.
И правильное решение для этого – новый формат и запуск новых процессов. Мы убеждены,
что это то, что нужно и нашим потребителям, и нашему бренду", – приводятся в релизе
слова и.о. исполнительного директора компании Алексей Зозуля. В рамках новой стратегии
трансформации также коснулись логотипа и фирменной айдентики с возвращением брендперсонажа – лисы. Новые цвета Фокстрот – ярко-оранжевый и жёлтый как основные,
голубой и фиолетовый – вспомогательные. А лиса перевоплотилась в говорящего 3Dперсонажа по имени Foxy и будет использоваться во всех проявлениях бренда. Теперь все
новые и обновлённые магазины будут работать под единым логотипом и в фирменных
цветах. За период июль-октябрь 2019 года такие магазины уже открыты в Киеве (ТРЦ
Skymall), Броварах (ТРЦ Терминал), Чернигове (ТРЦ Hollywood), Виннице, Запорожье,
Днепре (ТРЦ Караван), Львове и других городах страны. Также Фокстрот усилился в
рекламной коммуникации, чтобы показать покупателям, что техника создана для того,
чтобы облегчить быт и наслаждаться жизнью. Запущенный на телевидении видеоролик
сводит к минимуму привычно-консервативное восприятие Фокстрот и призывает к
обновлению. Отныне Фокстрот становится современным и технологичным пространством,
чтобы оправдывать доверие и соответствовать запросам своих потребителей.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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З 2014 року в столиці демонтували
близько 12,5 тис. МАФів

JYSK відкриває магазин формату
3.0 в Луцьку
24.10.2019

В кінці жовтня данський бренд товарів для дому JYSK відкриє магазин
нового формату в Луцьку – в торгівельному центрі Імідж. Магазин площею
більше 1180 кв. м буде реалізовано у форматі 3.0.
В ньому буде представлено широкий асортимент продукції, в тому числі меблі,
товари для сну, декор та текстиль тощо. Загалом тут буде представлено понад 1000
одиниць товарів. В торговельній точці також будуть облаштовані спеціальні виставкові
зони у вигляді готових куточків у домі. «Перше відкриття магазину JYSK у Луцьку відбулося
п’ять років тому у ТЦ Варшавський. За цей час наша мережа значно виросла, ми також
змінили формат торгових точок. Впевнені, що концепт 3.0, який буде реалізовано у новому
магазині, припаде до душі лучанам та зробить покупки ще приємнішими», – коментує
відкриття виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця. Відзначимо, що новий
торговельний об’єкт JYSK у Луцьку стане вже 57-м для рітейлера на території України.
Наразі магазини бренду також представлені у Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпрі,
Сумах, Херсоні, Вінниці, Рівному, Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську, Чернігові,
Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Черкасах, Чернівцях та інших містах. Окрім офлайнроздробу, компанія також розвиває онлайн-магазин JYSK.ua. ЮСК – міжнародна роздрібна
мережа, що пропонує повний асортимент товарів для дому. Її перший магазин був
відкритий у 1979 р. в Данії Ларсом Ларсеном. Сьогодні до складу групи JYSK входить більше
ніж 2 800 магазинів у 54 країнах світу. В Україні бренд JYSK представлений з 2004 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Leroy Merlin Украина празднует
девять лет!
31.10.2019

Украинское подразделение известного международного строительного ритейлера празднует свой день рождения. Об этом сообщает служба
новостей портала TradeMaster.UA.
ТС «Леруа Мерлен» - признанная во всем мире компания, специализирующаяся на
торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья. В 2010-м компания
пришла на украинский рынок и вот уже девять лет помогает украинскому потребителю
воплощать в жизнь мечты о комфорте и уюте собственных домов. Все это время «Леруа
Мерлен» пропагандирует открытость для своих клиентов, предлагая только необходимые
товары и услуги и создавая приветливую атмосферу и удобные условия в каждом магазине
сети. В тяжелом конкурентной среде девять лет существования, полных успехов и
достижений, только подчеркивают верность выбранных принципов «Леруа Мерлен» уважение и честность, компетентность и требовательность, инициативность, а также
коллективный профессионализм и постоянное стремление к совершенству. Именно этими
качествами компания заслужили уважение со стороны покупателей и партнеров.
Напомним, 4 апреля 2019 г. компания "Леруа Мерлен Украина", единственный европейский
игрок в DIY-сегменте в Украине, открыла в Одессе первый региональный гипермаркет.
Новый проект общей площадью 10 500 кв. м расположится в торгово-развлекательном
центре "Ривьера" по адресу Южная дорога, 1. Инвестиции компании в объект составили 50
млн грн, а количество созданных рабочих мест - более 100. На торговой площади 8 645 кв. м
будет представлено более 30 000 наименований товаров в 14 торговых отделах. Перед
гипермаркетом разместится павильон с предложениями для дачи и сада, площадью 600 кв.
м и бесплатная стоянка на 183 парковочных места. Отличительной чертой одесского
гипермаркета станут: зона мастер-классов и мастерская, в которых клиенты смогут
мастерить или тестировать разные инструменты. Для качественного и быстрого
обслуживания потока клиентов в новом гипермаркете будут работать 14 касс. Также все
посетители смогут воспользоваться рядом дополнительных сервисов, среди которых:
доставка товаров, обмен валют, уютное кафе и много других. Французская компания "Леруа
Мерлен" входит в состав международной холдинговой группы ADEO, которая
специализируется на товарах для строительства, ремонта и обустройства жилья. Группа
объединяет 35 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки, а по
уровню товарооборота занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире. "Низкие цены каждый день" - главный слоган "Леруа Мерлен", объединяющей более 88 000 сотрудников
464 крупных гипермаркетов в 15 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua, dsnews.ua
Торговая сеть «Эпицентр» покорит
последнюю область
01.11.2019

Сеть «Эпицентр» уверенно наращивает свое присутствие в регіонах. В
частности, на декабрь 2019 г. запланировано открытие первого
гипермаркета сети «Эпицентр» в Житомире.
Отметим, что ранее информационно-аналитическое издание TIMES.ZT сообщило, что
во время внеочередного заседания сессии местного горсовета, которое состоялось
26.07.2019 г., депутатами было единогласно поддержано решение о предоставлении
разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного
участка под строительство гипермаркета «Эпицентр». На данный момент информация о
поиске персонала в новый магазин «Эпицентр» уже содержится на ведущих отечественных
интернет-сервисах по трудоустройству. Напомним, что в Житомире из больших
строительных сетей гипермаркетов на сегодняшний день работает лишь компания
«ОЛДИ». Примечательно, что после запуска гипермаркета в Житомире сеть «Эпицентр»
будет присутствовать во всех областных центрах Украины. Напомним, сеть «Эпицентр» 26
октября открыла после реконструкции одновременно два торговых центра в Ужгороде. «С
целью увеличения ассортимента товаров и лучшего их представления, а также повышение
качества обслуживания покупателей, было принято решение об объединении двух
торговых центров группы компаний «Эпицентр» в г. Ужгород под единым брендом
«Эпицентр» и проведения их масштабной реконструкции», – говорится в сообщении. В ходе
реконструкции был обновлен действующий ТЦ «Эпицентр» по вул. Баб’яка, 7/1, и
переформатован строительный гипермаркет «Новая Линия», вул. Баб’яка, 48 (сеть «Новая
линия» «Эпицентр» приобрел в 2013 году). Здания расположены по обоим берегам реки Уж,
имеют площадь 13 300 кв. м и 21 150 кв. м соответственно. Масштабная реконструкция
длилась почти 4 месяца. В двухэтажном ТЦ «Эпицентр» на ул. Баб’яка, 7/1 общей площадью
13 300 кв. м разместятся в основном отделы, специализирующиеся на создании уюта в
доме. В ходе реконструкции был расширен ассортимент ряда магазинов. «Галерея «Деко»
откроется с существенно расширенным ассортиментом декора и домашнего текстиля,
увеличится площадь отдела «Бытовой химии». После реконструкции в ТЦ появятся и новые
отделы и магазины. В частности, магазин детских товаров и одежды «Эпик» с большой
детской площадкой, зона Military для любителей охоты и рыбалки, а также новый большой
и мощный центр техники «Это То», где можно будет найти не только малую и крупную
бытовую технику, но и современные гаджеты», – рассказывают в компании. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua, cn.com.ua
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З 2014 року в столиці демонтували близько 12,5 тисяч МАФів. Тільки
цього року - понад 1,6 тисяч. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у
дописі до відео, що опублікував у Facebook.
"Ми продовжуємо очищувати столицю від МАФів, що псують вигляд наших вулиць,
створюють незручності біля зупинок громадського транспорту і в підземних переходах.
Системне прибирання Києва від незаконних ларьків розпочали влітку 2014 р. Було чимало
спротиву, погроз інспекторам та, навіть, фізичного протистояння під час демонтажів. Але з
того часу прибрали ≈ 12,5 тис. МАФів. Тільки з початку цього року було демонтовано понад
1,6 тис. незаконних тимчасових споруд і торгових точок - від найменшого лотка-штендера з
овочами-фруктами до ангарів площею в 500-800 м²", - підкреслив Віталій Кличко. Також, за
словами мера Києва, демонтують авто, що без будь-яких дозволів намагаються продавати
каву та фастфуд, самовільно встановлені літні майданчики кафе, барів та ресторанів,
незаконні огорожі. А також - незаконні гаражі, автомийки, складські приміщення.
Демонтують тільки ті споруди, що працюють без дозвільних документів. Адже понад 5
тисяч столичних МАФів – законні. За планом, в місті має бути 6,5 тисяч торгових кіосків,
пересувних кав’ярень й інших тимчасових споруд. "Сьогодні на вулицях Києва ще
залишаються 2,9 тис. незаконних МАФів. Плануємо до кінця року зменшити їх кількість ≈ на
300. Основний виклик у тому, що фахівці «Київблагоустрою», які активно працюють, аби
очистити наше місто від МАФів, щодня виявляють нові незаконні споруди. Ми виписуємо
штрафи, але вони, за законодавством, - дуже низькі. І навіть не покривають вартості робіт зі
знесення та демонтажу. Але місто налаштоване навести лад і продовжує боротьбу з
незаконною торгівлею!" - наголосив мер. Боротися з незаконними МАФами допомагають і
пересічні кияни, які повідомляють про нововстановлені МАФи та присилають фото.
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.klichko.org
 РИНКИ & БАЗАРИ

Харківські ринки переписали
на пасинка Кернеса
25.10.2019

Пасинок Харківського міського голови Геннадія Кернеса – Родіон
Гайсинський, у вересні став власником кількох фірм, яким належить
нерухомість відразу декількох ринків Харкова.
Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані Єдиного
державного реєстру юридичних осіб. Родіон Гайсинський став засновником ТОВ «ИксТерминал», ТОВ «Бриан», ТОВ «Фірма АС», ТОВ «Смарад 2007», ТОВ «Джондир», ТОВ
«Кейфил», ТОВ «Фарнад», ТОВ «Лабарт» та ТОВ «Фонтен». В більшості випадків пасинок
міського голови Кернеса був внесений до списку засновників 25 вересня. ТОВ «ИксТерминал» належить нерухомість на ринку біля станції метро «Холодна Гора» біля
автобусного терміналу. ТОВ «Бриан» належить земля та будівлі біля станції метро «Героїв
Праці» в Харкові поряд з колишньою територією радіо-ринку. Директоркою цієї фірми є
Олена Соркіна. Вона ж є директоркою фірми, якій належить «Сказочний дім» у парку
Горького. Біля тієї ж станції метро «Героїв Праці» володіють нерухомістю ще дві фірми
Гайсинського ТОВ «Фірма Ас» та ТОВ «Фонтен». У останній партнерами Гайсинського є
Артур Кашаєв та Валентина Поліщук, а у фірмі «Ас» – Артур Ганжерлі. ТОВ «Смарад 2007»
володіє приміщенням ринку біля станції метро «23 серпня». Співзасновником цієї фірми
також є Станіслав Двоскін. Він був разом з оточенням Кернеса у фірмі «Триумф-Буд», що
володіла приміщеннями Центрального ринку. Крім того, зараз нерухомість Центрального
ринку належить ТОВ «Фарнад» Гайсинського. Співзасновниками цієї фірми є ПП «Дактифс»
Владислава Ткаченка, ПП «Ангомар» Анастасії Ткаченка та Олени Матвєєвої (обидві доньки
колишнього голови Облспоживспілки Вячеслава Близняка, завдяки якому ринки й
опинилися у оточення Кернеса), ПП «Бо-С» Сергія Болдирєва. Всі ці засновники й у ТОВ
«Джондир», якому належить нерухомість на ринку біля станції метро «Тракторний завод», а
також ТОВ «Кейфил». Остання фірма володіє Кінним ринком біля станції метро «Захисників
України» (кол. Площа Повстання»). Директором підприємства є Олександр Матвєєв. Також
варто відзначити, що з Віктора Довгого на Оксану Гайсинську переписали ТОВ «КроносПлюс», якій належить нерухомість ресторану «Нікас». Нагадаємо, що пасинок Кернеса має
фірму «Inter Tech Praha s.r.o.» у Чехії разом донькою директора Департаменту будівництва
та шляхового господарства, голови цього Департаменту Володимира Чумакова. Кернес
жодного разу не вносив до декларації Оксану Гайсинську і стверджував, що не має
цивільної дружини. В 2017 році нерухомість харківських ринків переписали на фірми де
засновником були Віктор та Олена Долгій. «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що
ці люди шукали роботу у Харкові, а потім переїхали до Ізраїлю.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Apollo-2: какой будет вторая очередь
ТРЦ Appolo в Днепре
22.10.2019

На конец января 2020 года заявлено открытие второй очереди ТРЦ
Appolo. Как будет выглядеть трехуровневый Appolo-2 и на какой стадии
находится его строительство.
После затишья 2017-18 годов рынок торговой недвижимости Днепра не спешит
выходить из спячки. Развитие происходит в большей мере за счет небольших новых
торговых объектов и в меньшей – обновления уже имеющихся. В условиях дефицита
качественных торговых площадей в городе розничные сети вынуждены конкурировать за
уже имеющиеся квадратные метры или искать альтернативу в стрит-ритейле. В
ближайшие месяцы ситуация может частично измениться – свежим «глотком воздуха» для
розницы станет ТРК Appolo, в котором завершается строительство второй очереди.
Согласно концепции проекта, разработанной компанией UTG, новая очередь арендной
площадью 10 000 кв. м позволит усилить состав арендаторов, фуд-корта и развлекательной
составляющей торгово-развлекательного комплекса.Вторая очередь Appolo будет
расположена по адресу ул. Титова, 36, и увеличит GBA объекта на 50%. Как рассказал
директор ТРЦ Appolo Валерий Калинковский, решение о строительстве Apollo-2
управляющая компания приняла после изучения потребительского спроса в зоне охвата
объекта, достигающей 340 000 человек (Кировский, Красногвардейский и Бабушкинский
районы). «Объем рынка торговой недвижимости Днепра в три раза меньше столичного. Мы
вынуждены менять ситуацию ради горожан», – говорит он. После ввода в эксплуатацию
второй очереди арендная площадь объекта достигнет 30 000 кв. м, что позволит Appolo
войти в тройку крупнейших ТРЦ города. Также компания рассчитывает после обновления
на увеличение траффика в полтора раза – с 18 000 до 30 000 человек в день. Среди уже
заявленных якорных арендаторов – семизальный кинотеатр Планета Кино площадью 3000
кв. м, McDonald’s в формате «Опыт будущего» и целый пул международных операторов
одежды и обуви. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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ТРЦ Lavina Mall за 6 мес. увеличил чистую
прибыль в 1,5 раза
01.11.2019

Согласно финансовой отчетности компании, ООО "ТРЦ Лавина" в
январе-сентябре 2019 г. увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, по сравнению
с аналогичным периодом 2018 г. – до 97,4 млн грн.
Чистый доход сократился 26,8% – до 633 млн грн, валовая прибыль сократилась на
7,5% и составила 285,2 млн грн, тогда как операционная прибыль возросла вдвое – до 408,3
млн грн. Непокрытый убыток ООО почти на 40% – до 148,4 млн грн. Долгосрочные
обязательства возросли на 22,7% – до 2,596 млрд грн, текущие – сократились на 7,7%, до
1,031 млрд грн. ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является
сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества. Согласно
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным
участником ООО "ТРЦ Лавина" на ноябрь-2019 выступает компания "Иксория Бизнес
Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по
состоянию на III кв.-2017 бенефициаром являлся Вагиф Алиев. Уставный капитал ООО
составляет 359 млн грн. Алиев в настоящее время реализует в Киеве ряд проектов
строительства ТРЦ, в частности ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall. Открытие крупнейшего в
Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым
развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года. Девелопером
ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Харьківський ТРЦ Французький бульвар відкрив два
нових поверхи: фуд-хол та дитячу галерею
04.11.2019

Після відкриття нових локацій площа торгівельно-розважального
центру збільшилася майже на 2500 кв. м. Про це RAU повідомила прес-служба
ТРЦ Французьский бульвар.
Як нагалошується у релізі, в жовтні 2019 року в ТРЦ відкріто два нових додаткових
поверхи: поверх Food Hall площею 1263 кв. м та поверх «Kid’s бульвар» площею 1208 кв. м.
За початок 2019 р. ТРЦ уклав договори з декількома наймасштабнішими українськими та
світовими брендами. Так, на території фуд-холу розмістились KFC, Burger club, Grill Pub та
інші. Територія «Kid’s бульвар» стане найкрупнішим дитячим простором у Харкові. На
одному поверсі вже розташовані чотири дитячих супермаркети: Будинок іграшок, Чудо
Острів, Mikki та Karapuzov. Відтепер придбання усіх дитячих товарів стало ще зручнішим та
вигіднішим, адже маркети та ще 20 дитячих магазинів знаходяться в одному місці. ТРЦ
Французький бульвар розташований на вулиці Академіка Павлова 44 Б у Харкові. Загальна
площа об’єкта – понад 69 000 кв. м, торгова – 40 350 кв.м. Дворівневий паркінг ТРЦ
розрахований на 1050 машиномісць. Основними якірними орендарями торговорозважального центру виступають продуктовий супермаркет Сільпо (4860 кв. м), кінотеатр
Планета кіно (2730 кв. м), магазини одягу LC Waikiki (1170 кв. м), New Yorker (1111 кв. м),
супермаркет електроніки Фокстрот (1100 кв. м).
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Рейтинг покупателей и кабинет с тизерной рекламой. Какие изменения
происходят в маркетплейсах Rozetka и Prom.ua?
22.10.2019

По данным Prom.ua, доля e-commerce в Украине сегодня составляет
7%. В компании считают, что увеличить долю на рынке поможет работа по
улучшению сервиса среди продавцов.
А довольные покупатели будут чаще совершать покупки онлайн. На конференции eCommerce 2019 руководители двух крупных маркетплейсов в Украине – Артем Каракулин
из Rozetka и Иван Портной из Prom.ua поделились нововведениями на своих площадках.
Prom. На основе регулярных исследований, Prom вывел, что почти половину
покупателей при работе с продавцами на маркетплейсе не устраивает: неактуальные цены;
неактуальность информации о товарах и наличии; плохо представляет товар; не
подходящая форма оплаты; невежливые, некомпетентные продавцы. По сравнению с
прошлым годом недовольство покупателей по вышеперечисленным показателям выросло
в среднем на 3-4%. “В 2019 году на рынке e-Commerce в Украине до сих пор существуют эти
проблемы, а многие из них только растут”, – говорит Иван Портной. Для того, чтобы
улучшить ситуацию, в Prom внедрили некоторые нововведения для продавцов. Работа с
продавцами, количество товаров у которых превышает 100 0000. Чем больше товаров
реализует продавец, тем ниже средний рейтинг обслуживания покупателей. На Prom
сделали стоимость услуг для продавцов в зависимости от лимита товаров. Таким образом,
это должно стимулировать продавцов почистить ассортимент, который не продается,
чтобы покупатель больше не сталкивался с не актуальным ассортиментом на площадке.
Более 1000 продавцов с плохим рейтингом исключены из каталога. Теперь продавцов,
которые некачественно обслуживают клиентов, могут удалить с маркетплейса. Переход на
новую форму оплату "за заказ". На прошлой неделе была запущена оплата за заказ. Теперь
размещение товара в каталоге происходит по модели оплаты процента за заказ. Если заказ
не состоялся, то комиссию можно вернуть. Раньше на Prom действовала модель оплаты за
клики. "Новая рекламная модель справедливая, потому что продавец платит только в том
случае, где сам смог заработать", – говорит Портной. На Prom будут мониторить продавцов,
у которых большой процент отмененных заказов – это означает, что у продавца не
отлажены бизнес-процессы. Перезапуск рейтинга покупателей. Таким образом, объясняют
в Prom, можно вырастить культуру e-commerce в Украине. “Когда мы запускали у себя
комментарии к покупателям, мы ожидали, что это будет таким внутренним функционалом,
где каждый продавец будет писать отзывы по своей лояльной базе. Мы разрешили
поделиться этим рейтингом с другими продавцами. Это оказалось настолько популярным,
что позволило компании создать базу покупателей, где видно, кто приходит на “Новую
почту” за своим заказом, кто забирает, кто не забирает, а кто заказывает сразу у 10
интернет-магазинов”, – рассказывает Портной. У покупателей, которые нарушают правила
площадки, будут появляться ограничения. Prom Платеж. Запущен в бета-версии для 100
продавцов. Данный способ оплаты покупатель может выбрать на странице “Корзины”. При
выборе этой оплаты, деньги за товар не сразу попадают продавцу – они зависают на
транзитном счете и попадают к продавцу только тогда, когда покупатель заберет товар.
Если покупатель не забирает товар, продавцу возвращается сумма за доставку, а
покупателю – остаток. Таким образом в Prom хотят решить проблему с “незабором”
заказов. “Мы даем покупателю возможность пользоваться этой функцией без комиссии. Это
простая безопасная предоплата для покупателя”, – комментирует Портной.

Rozetka. По словам Артема Каракулина, сейчас сторонние продавцы генерируют
25% выполненных заказов на Rozetka. Вот какие нововведения планируется ввести для
продавцов на маркетплейсе: Автоматическое добавление и изменение товаров. Эту опцию
планируют ввести этой зимой или весной следующего года, говорит Каракулин. По его
словам, добавление товаров и внесение изменений в карточке товаров являются главными
болями среди продавцов. Количество обрабатываемых товаров в месяц на Rozetka
увеличилось с 100 000 в начале года до нескольких миллионов. Соответственно,
количество продавцов, с которым работает маркетплейс также увеличилось – сейчас их
более 10 000. “Основное, что требуется от продавца для максимально быстрого выведения
контента на сайт – это максимально соответствовать требованиям нашей выгрузки. Не у
всех продавцов это получается с первого раза”, – добавляет он. Массовая склейка дублей
товаров. На текущий момент на маркетплейсе у одного товара может быть несколько
карточек, которые заводятся разными продавцами. Для покупателей это очень неудобно –
они теряются в ассортименте, им усложняют выбор, и навигация по сайту становится
сложной. В Rozetka собираются создать единую карточку для дублированных товаров, как,
например, на Amazon. Таким образом, на одной странице товара будет видно, что его
продают сразу несколько продавцов. Инструменты для создания и управления разными
вариантами контента и ценами (для продавцов Prom.ua и не только). Многие продавцы
сталкиваются с тем, что описание товара, которое они предлагают, не подходит Rozetka. По
словам Каракулина, сейчас на Rozetka среди нескольких десятков продавцов тестируется
платформа, которая будет позволять продавцам управлять отличиями в описаниях и ценах.
Аналитика для продавцов и создание полноценной справки и системы их уведомления.
Сейчас продавцам сложнее найти правильный ответ на вопросы, которые их волнуют,
поскольку не все вопросы описаны на сайте Rozetka в руководстве. В ближайшие месяцы на
Rozetka обещают запустить полноценную справку с информацией о том, как работают
нововведения, а также со всей необходимой для продавцов информацией для работы на
маркетплейсе. Рекламный кабинет. На Rozetka сейчас тестируют кабинет с тизерной
рекламой, с помощью которого можно будет поднять выдачу товаров в поиске. Уже
работает возможность участвовать во всех рассылках продавцам. Продавцы могут
участвовать в рассылке от Rozetka. В этом году продавцы маркетплейса поучаствуют в
“Черной пятнице” автоматически. В прошлом году это было доступно ограниченному
количеству – выбранным 100 продавцам на маркетплейсе.
Читать полностью >>>
© Людмила Будина
По материалам retailers.ua
Nielsen Украина объявила о запуске мониторинга
онлайн-продаж
23.10.2019

На данный момент Nielsen успешно сотрудничает с компаниями
Rozetka, Metro, Auchan, Fozzy, Novus, Eva, Watsons и другими. В планах –
активное расширение этого списка.
Последние данные eCommerce рынка четко отражают природу динамики данного
бизнес-канала. Так, согласно данным Nielsen, каждый второй украинец совершил хотя бы
одну покупку онлайн. В то же время топ-3 категории FMCG, продаваемых в Интернете, - это
товары по уходу за детьми, по уходу за собой, а также товары по уходу за домом. «Продажи
10 ключевых FMCG категорий в онлайне в разы выше, чем в классических каналах.
Например, детские подгузники по сравнению с прошлым годом выросли на 33% в
денежном выражении в онлайне, в то время как в офлайне рост происходит в три раза
медленнее. Другой пример – виски, его продажи растут больше чем в два раза, когда в
классических каналах такого существенно рывка не наблюдается. Конечно, рост с нуля или
с очень небольших объемов поражает процентами прироста и пока не может на равных
правах приводиться в сравнение с основными каналами продаж. Однако ассортимент,
фокус на удобные форматы упаковок, скорость, удобство и другие принципиальные
конкурентные преимущества канала делают его востребованным и очень
быстрорастущим», – говорит Снежана Абдуллина, коммерческий директор Nielsen Украина.
Сегодня онлайн-продажи в Украине занимают около 1% рынка FMCG. В то же время
наблюдается огромный потенциал роста eCommerce, и с каждым днем он увеличивается. К
2022 году мировой рынок электронной коммерции FMCG увеличится в два раза. Так,
понимание ключевых тенденций и закономерностей в онлайн-продажах крайне важно. Уже
сегодня это не просто дополнительный плюс для стратегического планирования бизнеса, а
реальная возможность для его роста и развития.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам sostav.ua
Zakaz.ua провел ребрендинг визуальной
айдентики
05.11.2019

Zakaz.ua вышел на рынок 9 лет назад, за это время компания выросла
в разы по всем показателям, стала лидером на рынке доставки продуктов в
Украине, появился на рынке Молдовы, и в планах выход на страны ближнего
зарубежья.
По мере повышения качества сервиса и роста компании необходима была
визуальная перезагрузка, дабы привлечь новых клиентов и конкурировать с другими
игроками за счет креативной составляющей бренда. “Zakaz.ua за последнее время сильно
изменился, мы постоянно совершенствуем процессы, обновляем сервис, расширяемся в
количестве партнеров и команды и выходим на новые рынки. Чтобы подчеркнуть
обновление и двигаться дальше еще быстрее, приняли решение обновить бренд ” ––
рассказал коммерческий директор Zakaz.ua Евгений Нетреба. Подход к визуальной
айдентике искали spiilka design buro. Перед командой стояли конкретные задачи:
разработать привлекательный и понятный бренд Zakaz.ua для украинской, а также
зарубежной аудитории; создать визуальную систему, которой смогут пользоваться все
департаменты компании в рамках отдельных проектов; внедрить правила использования и
применения нового стиля ко всем носителям. В основе лежит идея доставки из пункта А в
пункт В или в случаи с брендом из точки Z1 в точку Z2. Путь доставки превратился в
основной visual trick и теперь присутствует во всех материалах компании. Форма и изгибы
пути задали форму букв логотипа, повлияли на выбор шрифта и подсказали сокращенную
версию логотипа. Для сохранения целостности бренда оставили зеленый цвет, но немного
обновили его –– теперь он лучше работает в цифровой среде. “Теперь мы станем еще
современнее в глазах пользователей не только за счет технологичности всех IT систем,
операционной работы, а и визуально. Верим, что наши клиенты с удовольствием будут
пользоваться сервисом с обновленным дизайном”, - отметил СЕО компании Zakaz.ua
Андрей Курский.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ТОП-4 самых продаваемых франшиз в сфере
общественного питания за 2019 г.
23.10.2019

По результатам аналитики рынка франчайзинга за 2018 год, лидером
по-прежнему остается сфера общественного питания, в формате street food и
to go. Об этом сообщает портал delo.ua
Привлекательными для покупки франшизами в данной сфере считаю следующие:

Сімейна пекарня. Компания основана в 2017 году, старт продажи франшиз начался
в 2017 году. Собственных объектов в сети — 7, франчайзинговых — 109. В 2018 году
открыто 50 объектов. Стоимость франшизы — $5000, инвестиции — $13000,
окупаемость — 12 месяцев. Плюсом этого проекта можно считать то, что в нем учтен
опыт "Франс.уа", так как это одна компания с собственным производством.

Франс.уа. Компания основана в 2012 году, старт продажи франшиз начался в 2013
году. Собственных объектов в сети — 20, франчайзинговых — 116. В 2018 году
открыто 15 объектов. Стоимость франшизы — $6000, инвестиции — $22000,
окупаемость — 12 месяцев. В этой франшизе спрос превышает предложение,
желающих запустить булочную по франшизе больше, чем есть подходящих локаций.

Арома Кава. Компания основана в 2012 году, старт продажи франшиз начался в
2014 году. Собственных объектов в сети — 63, франчайзинговых — 220. В 2018 году
открыто 17 объектов. Стоимость франшизы — 50000 грн, инвестиции — 120 000800 000 грн, окупаемость — 6-15 месяцев. Самая быстрорастущая сеть. Бизнесмодель настолько успешна, что в местах с большим трафиком модно увидеть по два,
а то и по три объекта на расстоянии 10 метров друг от друга.

Львівські круасани. Компания основана в 2010 г., старт продажи франшиз начался в
2015 году. Собственных объектов в сети — 12, франчайзинговых — 66. В 2018
открыто 17 объектов. Стоимость франшизы — $9000, инвестиции — $25000,
окупаемость — 18-24 месяца.
Читать полностью >>>
© Яна Бабуцкая, руководитель отдела консалтинга Franchise Group
По материалам delo.ua
Киевский ресторан получил серебряную
Пальмовую ветвь



















24.10.2019

Киевский ресторан "Итальянская редакция" получил серебряную
награду на международном конкурсе "Пальмовой ветви". Эту премию
вручают за лучшую ресторанную концепцию.
Церемония награждения проходила в городе Руст (Германия). Украинский ресторан
представляли шеф-повар Владимир Ташаев и основатель Дмитрий Запорожец. Премию
основал Даниэл Мажонши в 1993 году. Каждый год ее вручает международный клуб
ресторанного бизнеса Leaders Club International. Украинский ресторан получил премию
впервые в истории. Золотую награду в этом году получил австрийский ресторан Glorious
Bastards, а бронзовую – парижский ресторан Boulom. Ресторан "Итальянская редакция"
открылся в Киеве в 2018 году. В заведении готовят блюда итальянской кухни,
переосмысленные в современном контексте. Ресторан входит в семью ресторанов и отелей
First Line Group, которая вот уже 12 лет создает популярные рестораны и неповторимые
отели, которые становятся визитной карточкой города. Наша семья объединяет вкусную
историю любви ресторана Абажур, вековые традиции гостеприимства Hotel 19, городскую
романтику кафе 16/54, душевную классику ресторана Чехов, настоящую сказку загородной
усадьбы Наша Дача и путешествующего мечтателя Любимого Дядю.
Читать полностью >>>
По материалам bzh.life















Тридцять три заклади, які відкрили
в Києві у жовтні
01.11.2019

























Китайська, ізраїльська та грецька кухні – у головних відкриттях
місяця! The Village Україна підбиває підсумки жовтня і розповідає про
заклади, які почали працювати в Києві
Ресторани та кафе
Молодість – це цілодобовий заклад від засновників Kyiv Food Market Алекса Купера та
Михайла Бейліна. Засновник одеського ресторану «Молодость» Купер адаптував концепцію
до Києва, зробивши ставку на просту домашню їжу та атмосферу 90-х. За проєкт відповідала
команда Balbek Bureau.
China Ma – це заклад із китайською кухнею напроти Південного вокзалу, що спеціалізується
на дімсамах. Відкрили двоповерховий ресторан у сусідньому приміщенні із закладом «Мама
Манана» (заклади належать одній власниці). За інтер’єр відповідала студія YOD Design
(Spicy NoSpicy, BAO та Loggerhead).
Kritikos – це ресторан грецької кухні на Печерську, з яким грецька компанія вийшла на
ринок України. У закладі в колишньому приміщенні The Seafood Bar і Benjamin’s
пропонують автентичні страви з Греції та околиць гори Афон зокрема.
Pita Kyiv – це заклад з вуличною їжею Тель-Авіва на Пушкінській. Більшість страв подають у
піті власного виробництва: наприклад: фалафель і крувіт. За кухню відповідав бренд-шеф із
Ізраїлю.
Gol’da Pita-Bar – це заклад із середземноморською кухнею і коктейлями від власників бару
«Алхімік». Відкрили бар на колишній локації Charlatan Cafe поряд із «Алхіміком» на Шота
Руставелі. За барну карту відповідає дворазова чемпіонка України Марина Левадна.
Havana – це ресторан на березі Дніпра з власною коптильнею, грилем і пекарнею. У меню –
борщ з телятиною та чорна паста з креветками, крабом і червоною ікрою.
Рибку з'їсти – це заклад із ролами та боулами в сегменті smart casual на Сагайдачного.
Також у закладу є доставка по Подолу. Це новий проєкт групи ресторанів Rest Emotion
(«Тісто, сир і тітка Белла», Naprosecco, «Ой, мамо! Це було в Тбілісі»).
ЛяГушка по-київськи - формат закладу описують як «шинок високої кухні» і «ресторан
альтернативної історії». Концепцію побудували навколо поєднання української та
французької кухонь. Деруни подають під соусом бешамель, з київських каштанів варять
крем-суп, жаб’ячі лапки по-київськи готують як котлету по-київськи – у паніровці.
Букет Cotelette – це ресторан на Нивках, який спеціалізується на котлетах. У меню вісім
позицій авторських котлет. Наприклад, котлета з курки із сиром брі та ягідним желе і
котлета із яловичини з тигровою креветкою.
Любовь-Морковь – це ресторан зі стравами європейської кухні. У жовтні заклад на вулиці
Сагайдачного переїхав на Русанівку. Окрім того, власники анонсували відкриття ще одного
ресторану в центрі міста.
ЇshFish – це ресторан з морепродуктами на Оболоні. У заклад щотижня доставляють устриці
з Франції та Нідерландів, лосось із Норвегії, креветки з Атлантики, восьминогів з Марокко, а
також дикий улов зі Шрі-Ланки.
Cipollino – це друга піцерія мережі на Позняках, перший заклад працює на вулиці Хорива на
Подолі. Ресторан почав роботу в ТРЦ InSliver: вхід з вулиці з правого кута будівлі, кажуть у
Cipollino.
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Pincello Pizza – це піцерія від власника мереж «Пиріжкова Тітка Клара» та Mira Cafe.
Відкрили заклад на колишній локації кафе «Варенье» біля вокзалу. В асортименті 17 видів
піци з дров’яної печі.
Artemis Lounge Bar – це заклад зі стравами європейської кухні, баром і кальяном на
Саксаганського.
Бари
Beatnik Bar – це бар, який переїхав із Харкова до Києва. На новій локації поблизу площі Льва
Толстого команда продовжила роботу завдяки співпраці зі співвласником Parovoz Speak
Easy Миколою Голотіним. У барі пропонують коктейлі, знайомі за закладом у Харкові, а
також нову лінійку – разом з безалкогольним коктейлем «Толерантність».
Пян-Се Бар – це бар зі стравами паназійської кухні та напоями. Другий заклад мережі після
локації на Нижньому Валу відкрили на Лук’янівці. У барі на колишній локації кав’ярні Coffee
Shot 81 пропонують рамен, локшину та комплексні позиції ланчів, а також сніданки.
Анжела. Напої та свято – це бар, який за підтримки Міті Ятіма та Андрія Пелюховського
(«Етер», «Малевич») відкрила журналістка Таня Овіннікова. За легендою, Анжела є
власницею бару, який вона отримала у спадок від своєї мами, а та, своєю чергою – від своєї.
В асортименті вино, ігристе, бренді, джин і класичні коктейлі на їхній основі.
Міні-бар – це бар, в основі концепції якого чистий алкоголь. Відкрили заклад на колишній
локації гастропабу «Бабка й Сапка». У компактному меню – міцні напої та канапе.
Культурный клуб – це заклад із коктейлями та вечірками біля площі Льва Толстого. «Наші
16 авторських коктейлів мають назви відомих стрейнів марихуани», – кажуть у барі.
Наприклад, пропонують Cherry Pie і Pineapple Express.
Істина & Вино – це винний бар у ТРЦ Ocean Plaza на «Либідській». Вино в барі розділили на
кілька категорій: «Вино на кожен день» (65 гривень за келих), «Вино з нагоди та без» (100
гривень за келих), «Вино для гурманів» (130 гривень за келих) і «Вино для поціновувачів»
(180 гривень за келих). До напоїв пропонують сети закусок.
3B Cafe – це мережевий заклад із пивом, м’ясом і спортивними трансляціями. Четверте кафе
відкрили на Оболоні біля станції метро «Мінська». У меню більш як десять видів бургерів,
п’ять видів стейків і 30 пивних кранів. Інші заклади мережі працюють на Шота Руставелі,
Хорива, а також напроти Південного вокзалу.
Кав’ярні
Idealist – це мережа, яка запустила кав’ярні в аеропортах «Жуляни» та «Бориспіль», а тепер
відкрила перший заклад у Києві. У кав’ярні на першому поверсі бізнес-центру IQ
пропонують каву, десерти та закуски.
Paragraph Coffee – кав’ярня на Солом’янці з кавою та десертами. Співзасновником закладу є
колишній бариста «Чашки» та 16.Coffee Віталій Гармаш.
Chicago 44 – це двоповерхова кав’ярня в житловому комплексі Chicago Central House біля
«Олімпійської». У закладі пропонують класичні кавові напої, каву ручного приготування, а
також десерти і страви від Green Chef. В інтер’єрі – символи США на зразок Міккі Мауса.
Ganter Coffee – це кав’ярня неподалік від станції метро «Палац Україна». Вона розташована в
одному просторі з дизайнерами Khalabuda Agency, які працюють за декоративною
перегородкою в кав’ярні. Вони також відповідали за інтер’єр закладу.
Coffee Kyiv – це кав’ярня, яку відкрили у приміщенні винного бару Malevich на Рейтарській.
Засновники Андрій Пелюховський і Мітя Ятім запустили заклад на колишній локації Racoon
Coffee.
Larks & Owls – це двоповерховий заклад біля станції метро «Золоті ворота». Тут пропонують
каву та кондитерські вироби власного виробництва. «Ми відкриваємося о восьмій ранку і
працюємо до дев’ятої вечора, тому орієнтуємося і на жайворонків, і на сов», – описують
вибір назви у закладі.
Моя книжкова полиця поєднує формати магазину книг і кав’ярні. «Це коли в одному
затишному місці зібралися всі найкращі книги українською», – розповідають у закладі. Це
третій заклад у Києві після локацій на Пушкінській і на Позняках.
Zakapelok – це заклад на Подолі, що поєднує формати кав’ярні та книгарні. «Ми
орієнтувалися на створення креативного простору, максимально затишного, звідси і назва
– Zakapelok», – кажуть у закладі.
Lion Coffee – київська мережа кав’ярень, співзасновником якої є найкращий бариста України
2017 року Ренат Маматказін. Перший заклад мережі відкрили 2014 року на Лук’янівці, у
жовтні кав’ярня переїхала з магазину квітів біля станції метро «Лук’янівська» у МАФ поряд
на вулиці Іллєнка.
Cactus Espresso Bar – це кав’ярня неподалік Південного вокзалу. У другому закладі мережі
на правому березі пропонують класичні кавові напої, авторські напої на зразок «Капучино
по-арабськи» і «Карамельного лате».
А також
Пиріжкова Тітка Клара – це мережа пиріжкових у демократичному сегменті. У жовтні
компанія відкрила два заклади: у БЦ «Башта №5» поблизу станції метро «Кловська» і БЦ
«Інком» біля «Шулявської». Тепер у мережі працює 20 закладів в Україні.
Читати повністю >>>
© Ярослав Друзюк
За матеріалами the-village.com.ua
Інна Дворська, CEO “Ресторани Сави Лібкіна” про
тренди на ресторанному ринку
01.11.2019

Генеральний директор однієї з найпопулярніших ресторанних мереж
України про співпрацю з Савою Лібкіним, конкуренцію, кадровий голод,
“гастродемократію” і виробництво товарів для рітейлу.
Інна Дворська приєдналася до команди одеського ресторатора Сави Лібкіна чотири
роки тому. В інтерв’ю Liga.net вона розповіла як розвиваються ресторани мережі сьогодні,
чи є майбутнє у фешенебельних закладів і які плани у рестораторів на найближче
майбутнє. RAU публікує ключові тези матеріалу.
Про український ресторанний ринок. Ресторани сприймаються як третє місце після
роботи і вдома, куди приходять просто поїсти в дружній атмосфері, або ж щоб використовувати в якості коворкінгу. Цікаві метаморфози. Проекти у форматі Fine Dining, де подають
страви високої кухні, йдуть з ринку. Адже цінності українців змінюються: люди цінують
спілкування, емоції, подорожі, а не пафос і статус. Ми наближаємося до європейських
цінностей. Я вважаю, що зараз в Україні розвивається тренд “гастродемократія”. Цей термін
придуманий мною на злобу дня. І це означає, що якість їжі гірше не стане, воно буде тільки
краще. Але ціни на їжу будуть доступними для широкого кола споживачів.
Про заклади Сави Лібкіна. Я працюю в компанії майже чотири роки. І цей час ми
тільки ростемо. Коли я прийшла в компанію, у нас було сім закладів. З 2015-го ми з
командою почали оновлення діючих ресторанів. А далі – відкривали нові. У 2016-му
відкрили перший ресторан в Києві – Рибу у Вогні, потім такий же формат, але в Одесі (зараз
Фарширована Риба). У грудні виповниться два роки Київському Стейкхаусу. Зараз в стадії
будівництва і запуску новий Компот в Одесі. Нові ресторанні проекти знаходяться в періоді
повернення інвестицій. Період окупності ресторану в середньому від 1,5 до 3,5 років. Але ми
прагнемо до того, щоб навіть найдорожчі інвестпроекти виходили в плюс за три роки.
Ресторанам Сави багато років. І він, по-моєму, єдиний в Україні ресторатор, який довів, що
ресторани можуть жити довго. Минулого року ми святкували 20-річчя Стейкхауса на
Дерибасівський, 15 років цього року буде ресторану Дача.
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

Майкл Дон, Мировая Карта: Ресторан мрії я частково
реалізував у новому проекті

 MEDICINE & HEALTH

04.11.2019

Майкл Дон, засновник Світової Карти, нещодавно об’єднаної в USG
Holding, про принципи ведення справ, правила партнерства, ресторан мрії і
бізнес, пов’язаний з вирощуванням конопель.
Майкла Дона — україно-американського підприємця – можна назвати одним з
першовідкривачів вітчизняного ресторанного ринку. Разом зі своїм партнером Бені Голані
він в 1996 році заснував мережу Мировая Карта (зараз USG Holding), яка об’єднує близько
сотні ресторанів. Частина з них стали стандартом якості. В інтерв’ю Leadership Journey
Майкл розповів про внутрішню кухню ресторанного бізнесу і власні принципи роботи. RAU
публікує найцікавіші тези з його інтерв’ю.
Про перший бізнес. Свій перший бізнес я організував у 12 років, почавши
пропонувати друзям і знайомим жувальні гумки, які були в дефіциті в той час. Придбана
упаковка з п’яти пластинок коштувала 1 рубль. При покупці блоку кожна пластинка
обходилася не в 20 копійок, а в 16. А якщо взяти 10 блоків, ціна за пластинку на опті
знижувалася до 12 копійок. Маючи перший стартовий капітал – 12 рублів, до речі, зібраний
на здачі пляшок, я став оптовиком – купував жувальні гумки блоками і навіть ящиками і
потім реалізовував їх в роздріб з націнкою. Менше ніж за півроку я вийшов на рівень
реалізації 20-30 блоків в місяць. Напевно, дух підприємництва передався мені з генами. Мій
прадід був купцем, а дід – контрабандистом: він переправляв золотишко з України (Місто
Шепетівка) до Польщі. Так що підприємництво у мене в крові.
Про перші заклади. Перший ресторан в Україні ми з Бені Голані відкрили в 1995 р., і
спочатку мені доводилося бути і директором, і менеджером, і касиром. І навіть водієм, який
ночами розвозив по домівках персонал ресторану. Ми зробили ставку на те, що працювало в
США: спочатку з’явився ресторан американської кухні Uncle Sam, потім мексиканський
ресторан Tequila House, далі відкрили Міміно ( грузинська кухня) і класичний ірландський
паб “Golden Gate”, і потім вже з’явилася «Мировая Карта» з розвитком нових ресторанів. На
якомусь етапі ми почали популяризувати японську їжу – і стали розвивати національну
мережу Сушія. Після цього був розвиток і становлення італійських піцерій IL MOLINO з
якісним підходом до продукту «справжня італійська піца». Ми завжди робили ресторани з
упором на самобутність напрямку кухні тієї чи іншої країни, яка подобається нам самим.
Ось чому наш другий ресторан був заточений під мексиканську кухню, яка дуже популярна
в Америці, а ресторан «Міміно» з’явився завдяки грузинським корінням Бені Голані.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Чеський бренд Master Burger відкриває перший ресторан
мережі в Україні і хоче запустити ще 10 точок

Аналіз ринку медичних лабораторних послуг:
якість вимагає витрат
21.10.2019

В процесі маркетингового дослідження аналітиками Pro-Consulting
були розглянуті кількісні та якісні параметри даного ринку, виявлено
перспективи його подальшого розвитку.
Без здачі аналізів, як мінімум крові, сьогодні не обходиться жодна більш-менш
серйозна консультація з лікарем. При цьому у пацієнтів виникає дилема - куди звернутися
за наданням відповідних послуг: в лабораторію державного медзакладу з, як правило,
застарілим обладнанням або в приватну лабораторію, з сучасним обладнанням, але
високими цінами. Особливо це стосується 12-ти аналізів, які повинні входити в пакет
безкоштовних послуг, передбачених в Україні медичною реформою. Усунути проблему
вибору лабораторії і дати додатковий поштовх розвитку відповідного ринку могло б
загальне поширення медичного страхування, але поки до цього ще далеко. Сьогодні
медичну страховку мають в основному співробітники компаній, де вона входить до складу
соціального пакету, а покриває ця страховка в середньому 20-25% витрат на медпослуги. У
2018 році виплати за медичними страховками в Україні склали 26 млн доларів, роком
раніше - 20,6 млн доларів. Такі суми не можуть істотно вплинути на ринок лабораторних
послуг, адже в країні налічується понад 5 тис. медлабораторій як приватних, так і
державних. Незважаючи на наявні проблеми, ринок приватних лабораторних послуг в
Україні має досить високу динаміку розвитку. З'явившись на початку 2000-х, за останні
десять років його обсяг збільшився в грошовому вираженні в 4-5 разів. Основними
каталізаторами зростання стали збільшення купівельної спроможності українців і
поступова деградація державних і комунальних лабораторій. Організувати сучасну
лабораторію в Україні коштує від 0,5 до 5 мільйонів доларів США, а такі суми в даний час
може інвестувати тільки приватний сектор. Крім обладнання, необхідні ще і
кваліфікований і, відповідно, високооплачуваний персонал для правильної інтерпретації
отриманих даних. Результати проведеного аналізу ринку медичних лабораторних послуг в
Україні дозволяють прогнозувати подальший розвиток його приватного сегмента в разі
продовження позитивних процесів в економіці країни і збільшення охоплення населення
медичним страхуванням. Основним трендом такого розвитку стане відмова медичних
установи від власних неефективних лабораторій і віддача їх послуг на аутсорсинг великим
приватним лабораторіям, відповідним міжнародним стандартам.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
Киевский городской совет обязал все учреждения здравоохранения города пройти автономизацию

08.11.2019

На фуд-корті столичного ТРЦ Dream Town 9 листопада відкриється
перший ресторан чеської мережі Master Burger в Україні. Про це повідомляє
служба новин порталу rau.ua
Згідно з планом реконцепції, весь фуд-корт Dream Town тепер поділений на зони для
кожного ресторану, – повідомляє компанія Cushman & Wakefield в Україні. «Загальна
орендна площа Master Burger – 98 кв. м, включаючи зону посадки, – розповіла Вікторія
Нестеренко, агент з нерухомості міжнародної консалтингової компанії Cushman & Wakefield
в Україні. – Це тільки перший ресторан, мережа планує активно розвиватися по всій Україні.
Найближчим часом буде відкрито ще десять точок у Києві». Меню першого в Україні Master
Burger – таке ж, як в Чехії, і складається воно з 50 позицій, включаючи бургери Pepper,
Samuraj, Sunrise, Cheese і BBQ. Навіть якщо попросити приготувати свій власний бургер,
ресторан береться виконати замовлення всього за хвилину. В цьому і полягає особливість
концепції Master Burger. “При всіх ускладненнях з індивідуальним приготуванням, для
фаст-фуду швидкість дуже важлива, – розповідає Ярослав Проценко, генеральний директор
українського представництва. – Всі бургери подаються «з-під ножа». Ніяких заморожених
заготовок. Кожен бургер перед видачею клієнту перевіряється співробітником,
відповідальним за дотримання стандартів приготування”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 WELLNESS & SPA
 ФІТНЕС-ЦЕНТРИ. СПОРТЗАЛИ. ТОЩО

Аналіз ринку фітнес-центрів в Києві: є де
напружитися – є де розслабитися
25.10.2019

Компанією Pro-Consulting проведено дослідження ринку фітнес
центрів в Києві. У його рамках було проаналізовано особливості попиту і
пропозиції на даному ринку, складені прогнози його подальшого розвитку.
Сучасні городяни, як ніхто інші, потребують фізичних навантажень для підтримки
здорового способу життя. З іншого боку, у них, як правило, немає часу на спокійні
тренування з дозованими навантаженнями в поєднанні з розслабленням, доглядом за
тілом і правильним харчуванням, що розуміється сьогодні під поняттям велнес. Тому в
столичних фітнес-клубах найбільшою популярністю користуються короткі по 35-40
хвилин) заняття з високими навантаженнями, такі як високоінтенсивний інтервальний
тренінг (HIIT), крос-фіт, TRX. Особливо поширений такий формат в мережевих закладах
середнього цінового сегменту, орієнтованих на масового споживача. Разом з тим, в Києві є і
велнес-центри, орієнтовані на тривале перебування клієнтів в них. Тут тренування з
розподіленим навантаженням поєднуються з різними спа-процедурами, масажами,
косметичними послугами. Найбільші заклади мають велику площу території (2-4 тис. м2),
що дозволяє розмістити в них і зони відпочинку, і дитячі кімнати, і об'єкти громадського
харчування, так що клієнти можуть провести в такому велнес-центрі весь день всією сім'єю.
Ще одним трендом на ринку фітнес-послуг Києва є все більше використання електронних
пристроїв для моніторингу фізичного стану клієнтів в процесі тренувань. Це дозволяє
складати індивідуальні програми занять з навантаженнями в залежності від
функціональних характеристик організму. Крім задіяння плодів технічного прогресу,
фітнес-клуби намагаються залучити клієнтів різними незвичайними і цікавими «фішками»,
такими як оригінальне оформлення інтер'єрів, ексклюзивні авторські програми, тренажери
з симуляцією скелелазіння та іншими. В цілому, аналіз ринку фітнес-центрів в Києві,
показує, що його обсяг зростає, урізноманітнюється і спектр пропонованих послуг. Ці
тенденції пов'язані зі збільшенням населення столиці, поширенням ідей здорового способу
життя та підвищенням рівня доходів киян. Головними критеріями для більшості столичних
клієнтів при виборі того чи іншого фітнес-клубу є вартість відвідування, територіальна
доступність і час проведення занять. У сегменті велнес-послуг фінансовий фактор не грає
такої великої ролі, а на перше місце виступають якісні характеристики центру. Подальший
розвиток ринку фітнес-клубів Києва буде йти по шляху створення таких закладів у складі
житлових комплексів, зручне розташування яких недалеко від будинку буде залучати
більше місцевих жителів, навіть багатьох з тих, хто раніше не відвідував фітнес-клуби.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами Pro-Consulting
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Киевский горсовет принял решение, обязывающие все коммунальные
учреждения здравоохранения города пройти автономизацию и перейти в
форму коммунальных некоммерческих предприятий.
Принятое решение позволит медучреждениям Киева заключить договоры с
Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Глава департамента здравоохранения
(КГГА Валентина Гинзбург заявила, что если бы клиники не выполнили требования
Нацслужбы, это грозило бы киевлянами неполучением бесплатных медицинских услуг. "Я
только что говорила с главой НСЗУ, и цифры говорят сами за себя: 98% учреждений в
Полтавской области реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия, в
Виннице – 97%, в Харькове – 97%, а в Киеве - 9,1%. То есть в ваших руках заработная плата
медицинских работников и обеспечение предоставления качественной медицинской
помощи", - заявила Гинзбург. При этом глава департамента ссылается на закон "О
государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в котором
прописано, что договоры с Нацслужбой здоровья на предоставление медицинских услуг
могут подписать только лечебные учреждения в форме коммунального некоммерческого
предприятия. Реорганизация, по словам Гинзбург, позволит Киеву получить
госфинансирование медицинских услуг. В то же время депутаты от фракции
"Батькивщина" согласились поддержать проект решения при условии исключения из него
Киевского
перинатального
центра
и
Киевской
городской
клинической
офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза", поскольку они являются
узкоспециализированными и не подлежат включению в список на реорганизацию. В ответ
на это в департаменте КГГА заявили, что финансировать такие больницы из городского
бюджета не представляется возможным и нужна госпомощь. Глава профильной комиссии
Киевсовета Гелевей отметил, что автономизация больниц – исключительно техническое
решение и является требованием общенационального законодательства. Он не поддержал
предложение коллег из "Батькивщины", поскольку оно может затруднить финансирование
ключевых узкопрофильных медучреждений столицы. Принятие постановления за основу
по итогам голосования поддержали 74 депутата из 86 присутствующих в зале. Правки
представителей "Батькивщины" были учтены частично. Киевский центр микрохирургии
глаза не вошел в перечень больниц, которые будут реорганизованы в коммунальные
неприбыльные предприятия. В КГГА пообещали найти другое решение для
лицензирования учреждения. Как уточнили в НСЗУ, депутаты Киевсовета приняли
решение о реорганизации 80 учреждений здравоохранения специализированной
медицинской помощи, но вместе с тем отклонили решение об автономизации двух
медучреждений:
Киевской
городской
офтальмологической
больницы
"Центр
микрохирургии глаза" и Клиники репродуктивных технологий Украинского госинститута
репродуктологии НМАПО имени П.Л.Шупика. Глава НСЗУ Олег Петренко подчеркнул, что
"столица должна быть флагманом в таких важных процессах изменений медицинской
отрасли". "Процесс изменений в системе здравоохранения уже необратим. Так, как было
когда-то, уже не будет. Учреждения здравоохранения медицинской специализированной
помощи должны обязательно автономизироваться. Это даст им возможность заключить
договор с НСЗУ и предоставлять пациентам безвозмездно помощь по программе
медицинских гарантий (ПМГ), стать частью единого медицинского пространства Украины
", - сказал Петренко. Всего в настоящее время в Украине уже автономизированы 64%
специализированных
медицинских
учреждений.
Наибольшее
количество
автономизированных медучреждений в Полтавской области (98%), где реализуется
пилотный проект по трансформации специализированной медицинской помощи. В тройке
лидеров также Винницкая (97%) и Харьковская (94, 6%) области. Автономизация
медицинских учреждений предусматривает, что они становятся предприятиями, их права
расширяются до уровня других субъектов хозяйствования. В результате изменений
медучреждения получают свободу: могут полноценно вести хозяйство, свободно
распоряжаться своими средствами, без указания "сверху", право подписывать контракты,
иметь свой счет и устанавливать уровень заработной платы без привязки к тарифной
сетке. Благодаря автономизации финансирования предприятия медучреждения также
получают право создавать объединения с другими учреждениями, если надо
перераспределить между ними функции и оптимизировать использование ресурсов. В 2020
году медучреждения всех уровней перейдут на модель финансирования НСЗУ в
соответствии с законом "О государственных финансовые гарантии медицинского
обслуживания населения".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Сеть Premier запустила первый в Украине
чат-бот для гостиниц

До Одеського порту вперше за два роки зайшов
великий іноземний круїзник

23.10.2019

Гостиничная сеть Premier добавила чат-бот к сервису обслуживания
как еще один канал общения с гостями. Виртуальный консьерж появился
одновременно во всех отелях сети.
С появлением чат-бота гость получает круглосуточный быстрый доступ к сервисам
и информации о продуктах гостиницы. С его помощью можно заказать любую услугу в
номер: от зубной щетки до уборки и доставки еды, бронирования ресторанных и других
гостиничных услуг. В любой момент гость может связаться с оператором в онлайн-чате.
Всего к системе было добавлено 540 вариантов ответов, чат-бот поддерживает украинский,
русский и английский языки. Он доступен на сайте сети Premier, а также в Facebook
Messenger, Viber и Telegram. Следующим этапом развития бота станет распознавание
текстового и голосового обращения, оплата услуг непосредственно в мессенджере,
интеграция программы лояльности и управление бонусным счетом. Сеть Premier –
украинский гостиничный оператор, портфель которого включает 16 отелей в 11
туристических направлениях страны. …
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Готельний комплекс «Круча» в Луцьку
виставляють на продаж
24.10.2019

До переліку об’єктів, що підлягають приватизації, включили
комплекс «Круча» (вул. Дубнівській, Луцьк0. Відповідне рішення ухвалили
під час пленарного засідання 25 сесії Волинської обласної ради 24 жовтня.
Йдеться про будівлю оздоровчого комплексу площею 846 метрів квадратних,
будівлю прохідної площею 6,4 метра квадратного разом із земельною ділянкою на вулиці
Дубнівській, 26а у Луцьку. Балансоутримувачем вказаного об’єкту, комплексу «Круча»,
наразі є КП «Волиньприродресурс». Як раніше зауважувала голова облради Ірина Вахович,
наразі є багато майна обласної комунальної власності, яке не використовується роками.
Тому потрібно ухвалювати рішення щодо подальшого його використання. Один із варіантів
– продаж, оскільки є доволі велика земельна ділянка, гарна територія, тож це дозволить
області забезпечити певні фінансові надходження. Обласний бюджет не може забезпечити
здійснення капітальних ремонтів у багатьох приміщеннях обласної власності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
ОАСК зобов’язав видати фірмі дозвіл на будівництво
апартамент-готелю на Печерську
24.10.2019

Суд зобов’язав Департамент з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва видати ТОВ «Дружба народів СНД»
дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво апартамент-готелю»
по вул. Курганівській, 7 у Печерському районі столиці.
Про це свідчить рішення Окружного адмінсуду м. Києва (суддя Шрамко Ю.Т.) від 16
жовтня. 31 травня цього року фірма звернулася до Департаменту із заявою про видачу
дозволу на виконання будівельних робіт. Після отримання відмови, ТОВ «Дружба народів
СНД» пішов до суду. Департамент відмовив у видачі дозволу у зв’язку з неподанням
компанією документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу. Крім того, у
зв’язку із встановленням невідповідності поданих документів вимогам законодавства.
Однак, суд із висновками Департаменту не погодився. Як зазначив ОАСК, разом із заявою
фірма подала в ДАБК копії документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних
робіт, кваліфікаційні сертифікати, а також відповідну проектну документацію на об’єкт
будівництва. При цьому суд заявив, що нормами закону «Про регулювання містобудівної
діяльності» та Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт №466 не передбачена
необхідність подання для отримання дозволу на виконання будівельних робіт інших
документів, які просило ДАБК. Зокрема: технічних умов від СУППР та відповідне
погодження на генеральному плані; інформації щодо внесення проектної документації до
Містобудівного кадастру; завдання на проектування, затвердженого замовником та
погодженого генеральним проектувальником; акт обстеження зелених насаджень; …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Активисты опасаются, что в Карпатах началась підготовка
к строительству курорта Свидовец

04.11.2019

В Карпатах в районе горного массива Свидовец внезапно начали
расширять труднопроходимую дорогу. Активисты опасаются, что это
связано со строительством одного из крупнейших в Европе горнолыжных
курортов, пишет New York Times.
Проект связывают с ООО Скорзонера, бенефициарами которой являются олигархи
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Местные чиновники заверяют, что дорожные
работы в горах к курорту отношения не имеют. Первым этот проект анонсировал в 2016 г.
тогдашний губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. Согласно официальным
документам, именно Скорзонера разрабатывает детальный план горнолыжного комплекса,
который предусматривает строительство 120 ресторанов и десятков отелей. В июле 2016 г.
представители компании Коломойского в письме местным чиновникам писали об
огромных масштабах и экономических преимуществах проекта Свидовец. В компании
заверяли, что смогут реализовать этот «выдающийся туристический проект». Скорзонера
владеет горнолыжным курортом Буковель. Ей передан в концессию аэропорт ИваноФранковска. Коломойский не ответил на запросы журналистов. Экс-кандидат в президенты
от партии УКРОП Александр Шевченко, который до избрания нардепом в 2014 г. был
директором ООО Скорзонера, заявил, что олигарх никогда не интересовался
строительством курорта в Свидовце. NYT пишет, что Шевченко и сейчас возглавляет
Буковель. По его словам, информация о причастности Коломойского к проекту Свидовец «слухи» и «сказки». Активисты отмечают, что комплекс разрушит уникальную природу
Карпат, а также нанесет вред речной системе Черной Тисы. Нынешний губернатор
Закарпатской области Игорь Бондаренко говорит, что понимает опасения активистов и
экологов, но подчеркивает, что регион остро нуждается в инвестициях для
финансирования развития и обеспечения рабочих мест. В интервью Укринформу он
заявлял, что проект будет реализован. «Безусловно он будет, потому что это развитие», говорил губернатор. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель
сказала журналистам, что судьба этого проекта — не вопрос к президенту. Напомним,
ранее сообщалось, что проект предусматривает строительство комплекса на 28 тыс.
туристов с собственным аэродромом. Туристов на гору будут поднимать 23 подъемника.
Планируется обустроить 230 км лыжных трасс. Швейцарский Фонд имени Бруно Мансера в
июне представил в Киеве аналитический отчет, в котором говорится о причастности к
проекту ООО Скорзонера. …
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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30.10.2019

По 15-го причалу Одеського порту 30 жовтня пришвартувався
теплохід "Amera" німецької круїзної компанії "Phoenix Reisen". Про це
повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу адміністрації порту.
Попередній візит іноземного лайнера до Одеського порту відбувся 29 місяців тому, в
червні 2017 року. Це було невелике експедиційне судно ISLAND SKY. Теплохід Amera"
прибув цього разу до Одеси з Констанци. На борту 750 туристів, здебільшого із Німеччини, а
також США і країн Євросоюзу. Біля причалу на іноземних гостей чекали 11
комфортабельних автобусів, на яких туристи відправляться на екскурсії. "Amera" здійснює
великий круїз Середземним і Чорним морями, який включає Ніццу, Сіракузи, Пірей, Несебр,
Констанцу, Одесу, Стамбул, Чесму, Санторіні, Дуррес, Спліт і завершиться в Трієсті.
Планується, що о 18:00 з Одеси судно відправиться до Стамбулу. AMERA - це вже четверта
назва цього судна. До 2019 року лайнер носив ім'я PRINSENDAM, ще раніше ROYAL VIKING
SUN і SEABOURN SUN. Під усіма цими назвами пасажирський лайнер заходив до Одеси. З
ім'ям PRINSENDAM останній раз гостював у Одесі у квітні 2012 року. Найбільшу
популярність судно отримало під першою назвою - ROYAL VIKING SUN: сім разів теплохід
визнавався "Кращим круїзним судном" (за класифікацією Berlitz Guide). Лайнер
побудований у Фінляндії у 1988 році. Ходить під прапором Багамських островів.
Читати повністю >>>
За матеріалами odesa.depo.ua
DEOL Partners: что даст толчок к развитию
туризма в Украине
30.10.2019

В сентябре Американская торговая палата в Украине избрала Марину
Лео (Рымаренко), партнера DEOL Partners, CEO 11 Mirrors Design Hotel и сети
Senator Hotels and Apartments, на должность сопредседателя Комитета по
вопросам гостиничного бизнеса и туризма.
До этого она пять лет возглавляла Рабочую группу Палаты по вопросам
гостиничного бизнеса и туризма. Как утверждает Марина Лео, для развития туризма и
популяризации Украины как туристического направления во всем мире необходимо
следующее: понимать, что каждыйтурист – инвестор и каждый инвестор – турист; создать
орган, отвечающий за развитие туризма и продвижение Украины и ее столицы на
международной арене; сотрудничать с Департаментом туризма КГГА; развивать индустрию
MICE-туризма; отменить въездные визы в Украину; заняться диверсификацией туризма
(гастрономический, культурный, зеленый и т. д.); снизить ставки НДС для отелей и
ресторанов; отменить туристический сбор; повысить в стране уровень знания английского
языка; предоставить налоговые каникулы инвесторам на 3-5 лет на аренду комплексов и
земли. Но для мощного толчка, прежде всего, необходимы определенность политического
вектора на всех уровнях власти и единое государственное видение. «Со своей стороны
DEOL Partners продолжает вносить вклад в развитие сферы гостеприимства. Будучи
оператором отелей 11 Mirrors и Senator Hotels and Apartments, мы готовы делиться своей
экспертизой с партнерами, единомышленниками и теми, кто хочет общими усилиями
вывести сектор туризма на качественно новый уровень. Мы открыты к совместным
проектам, которые помогут познакомить мир с Украиной и сделать ее магнитом для
туристов и инвесторов», – говорит Марина Лео.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
В Україні створять державне агентство
в справах туризму
06.11.2019

Уряд планує створити державне агентство, яке опікуватиметься
розвитком туризму. Про це написав голова Асоціації індустрії гостинності
України Олександр Лієв у Facebook.
“Уряд планує створити центральний орган виконавчої влади, який буде опікуватися
індустрією гостинності та промоцією туристичної України в світі. Форма такого органу державна агенція”, - повідомив Лієв. Він акцентував увагу, що у проєкті Держбюджету-2020
передбачено 240 млн грн на фінансування вітчизняної туристичної галузі. "Вперше в історії
України в проєкті держбюджету на розвиток туризму заплановано 240 млн гривень на 2020
рік. Це просто приголомшлива цифра. Вона в 10 разів більша минулорічної", - написав
голова Асоціації індустрії гостинності. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток
внутрішнього туризму, створення туристичної інфраструктури, промоцію українських
туристичних продуктів у світі та на підвищення рівня туристичного сервісу в Україні. За
словами Лієва, така державна підтримка туристичної галузі може змінити вітчизняну
індустрію гостинності вже до кінця 2020 року. “Це точно дасть позитивний результат:
збільшення в декілька разів частку туризму ВВП, збільшення прибутковості підприємств
галузі, збільшення внутрішнього та в’їзного туристичного потоку і багато іншого”, наголосив він. Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року стало відомо, що туризмом в
Україні опікуватиметься Міністерство культури України. Раніше цим напрямком займалися
в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 5 листопада 2019
року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до
другого читання проєкту держбюджету на 2020 рік повідомив, що на наступний рік у
бюджеті вперше передбачено на розкриття туристичного потенціалу країни 240 млн грн.
Як відомо, у 2011 році в Україні було створено Державне агентство України з туризму та
курортів. У січні 2015 року агентство було ліквідовано, після чого функції з забезпечення
державної політики у сфері туризму почав виконувати Департамент туризму та курортів
при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
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Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ІНФРАСТРУКТУРА

ОЛИГАРХ: Явные и скрытые рулевые
украинского футбола

Кличко відкрив після реконструкції
стадіон «Русанівець»

29.10.2019

28.10.2019

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті після
реконструкції стадіону «Русанівець», що в Дніпровському районі столиці.
Про це повыдомляэ прес-служба мера.
"Ми розпочали реконструкцію стадіону “Русанівець” минулого року. Цей стадіон є
важливим спортивним об’єктом для Києва. Колись тут відбувалися футбольні матчі
міського рівня, інші змагання. Але протягом багатьох останніх років він стояв занедбаним і
непридатним для занять спортом", - сказав Кличко. Він зауважив, що стадіон хотіли
забудувати, як хотіли забудувати і стадіон "Старт". Але місто відстояло цей спортивний
об‘єкт, що є вкрай важливим для киян. Як важливий і велотрек, і легкоатлетичний манеж на
Березняках, який в листопаді також відкриють після реконструкції. "Днями ми отримали
можливість розпочати нарешті реконструкцію стадіону «Старт». Стадіон хотіли знищити.
Там збиралися побудувати багатоповерхівки. Минулого тижня Київрада ухвалила рішення
щодо виділення земельної ділянки, на якій розташований стадіон «Старт», у постійне
користування cпортивного комплексу", - наголосив мер Києва. Це рішення відкриває
можливість розпочати велику реконструкцію і відновити легендарний стадіон.
Реконструкцію стадіону розпочнуть уже наступного року. Щодо "Русанівця", то він стане
новою тренувальною базою для легкоатлетів і місцем занять спортом для мешканців
району, для киян. "Стадіон "Русанівець" - муніципальний. У першу чергу, тут займаються
діти - з дитячо-юнацьких шкіл, шкіл, що знаходяться поряд. Також він відкритий для
кожного, хто живе в нашому місті. Будь ласка, приходьте, займайтеся спортом!" - додав мер.
Зокрема, проект реконструкції стадіону включав: повне оновлення футбольного поля з
круговими біговими доріжками та спортивними майданчиками (сектор для стрибків з
жердиною, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра, яма з водою для
стипль-чезу); будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними,
душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом; облаштування трибун з навісом на
480 місць; встановлення інформаційного електронного табла, освітлення футбольного
поля та території стадіону, системи відеоспостереження, охоронної сигналізації,
протипожежного захисту та системи контролю доступу; встановлення сучасного
спортивного обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.klichko.org
 КОМАНДИ. ЗМАГАННЯ

Стали известны причины баскетбольного мегаскандала
с участием Коломойского
19.10.2019

Стала известна подоплека конфликта между президентом Федерации
баскетбола Украины Михаилом Бродским и олигархом Игорем Коломойским.
Об этом сообщает издание strana.ua
Напомним, "Страна" опубликовала документ ФБУ, в котором говорится, что Игорь
Коломойский после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын
Грегори, в матче 14 октября с "Прометеем" (Каменское) начал присылать сообщения с
угрозами в адрес Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и
судей. Так, в документе указано, что во время и после игры начали поступать сообщения на
личный номер (WhatsАрр) Бродского от абонента Игоря Коломойского с угрозами в адрес
судей матча и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского, а также высказывания
относительно недовольства результатами матча и необходимости наказания судей. Кроме
того, угрозы со стороны Коломойского были высказаны в адрес Владимира Дубинского на
его личный номер, а именно – требование снятия команды "Прометей" с участия в
чемпионате Украины и "угроза разрушить его бизнес". В конечном итоге ФБУ заявила, что
начинает расследование и попросила "Днепр" предоставить официальную позицию клуба
относительно поведения Игоря Коломойского как зрителя и болельщика БК "Днепр".
Коломойский угрожал поломать ноги. Как сообщил "Стране" источник в
окружении Владимира Дубинского, в основе конфликта изначально лежали деньги.
"Владимир Дубинский уже лет 20 осваивает различные коммунальные заказы: ремонт
лифтов, ремонт дорог, ремонт подъездов, фасадов, строительство садиков и школ и так
далее. Он плотно работал с обладминистрацией экс-губернатора Резниченко. Два года
назад Дубинский "заплыл" к Бродскому по бизнесовым вопросам. И тот, как глава
Федерации баскетбола, предложил ему взять под опеку молодую команду "Прометей" и
сделать из этой команды клуб", – рассказывает источник. Вскоре, как говорит источник,
Дубинский увлекся баскетболом всерьез. "Построил зал, поменял игроков и постепенно
вывел команду в премиум-лигу. И тут в стране сменилась власть. На выборах президента
победил Владимир Зеленский, и губернатором назначили не известного никому в регионе
Александра Бондаренко из Харькова. А вскоре все платежи бюджета по подрядам перед
Дубинским на сумму 150 млн грн оказались заблокированы. Тем временем по региону
прошел слух, что сильное влияние на Бондаренко имеют люди Коломойского. И Дубинский
попросил Бродского познакомить его с Коломойским, чтобы решить вопрос. Они
встретились на троих в киевской кондитерской "Калина", которая принадлежит Бродскому.
И Беня (Коломойский. – Ред.) пообещал дать команду разблокировать платежи. Но при
условии, что часть денег от подрядов в качестве отката заносят ему", – говорит "Стране"
источник. После этой встречи действительно начались выплаты. Сумма долга стала
медленно, но уверенно уменьшаться. "И вот две недели назад происходит матч "Днепра" с
"Прометеем", – рассказывает источник. – Перед ним Дубинский звонит Бродскому и
говорит, что переживает, что может случиться конфликт, и советуется – может, лучше
проиграть? Бродский советует играть на полную силу, не оглядываясь на политику и не
смешивать мух с котлетами. По чудесному случаю "Прометей" выигрывает у команды, в
которой играет младший сын Коломойского Грегори (67 на 60). На глазах у Коломойского,
который не пропускает ни одну игру с сыном. И тут началось". "Сразу после того, как игра
заканчивается, Коломойский набирает Дубинского и говорит (цитирую без купюр): "Слышь
ты, г@ндон штопанный, я тебе ноги поломаю! Ты решил тут судей покупать?! Так я тебя в
лес вывезу". Тот пытался как-то объясниться, что, мол, это игра, и c судьями никогда дела
не имел. Но это не помогло. На следующий день Дубинского набрали представители
днепропетровской областной власти и сообщили, что все платежи вновь останавливаются.
Из 150 млн оставалось 50 млн грн", – говорит источник. Дубинский, естественно,
пожаловался Бродскому. "Потом состоялся тяжелый разговор между Бродским и
Коломойским, в котором олигарх подтвердил, что это он заблокировал платежи. Бродский
ругается с Коломойским, и сейчас они уже не разговаривают", – говорит источник. Глава
ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил наличие конфликта с Коломойским.
"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль и не Швейцария, но уже и не
Гондурас. Никакая власть нас не вернет в 90-е. И я не позволю сейчас Коломойскому
навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не
боюсь ни его самого, ни его связей", – сказал Бродский.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
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Тяжеловесов-старожилов украинского футбольного первенства
постепенно окружают доморощенные аграрные бароны, аппетиты которых
растут с каждым годом. Об этом пишет Герман Дубов на oligarh.media
Настоящему футбольному болельщику приятно вспомнить начало этого
десятилетия. Тогда чемпионат Украины приобрел, наконец-то, признаки конкурентного
соревнования, на победу реально претендовало 3-4 клуба. Это была битва амбиций,
достигшая высочайшего накала. А все почему? Потому, прежде всего, что за каждым
претендентом стоял богатый владелец, не жалевший денег на футбол. Это было поистине
испепеляющее сражение денежных мешков. Это было престижно и модно. Это было… Да
что там говорить! В те времена олигарха могли причислить к самой высшей категории,
пожалуй, лишь по двум признакам – либо он был в родстве с президентом, либо содержал
футбольный клуб высшей лиги.
Как было. 90-е годы в украинском футболе прошли без конкуренции. Настоящее
финансирование, которое позволяло собирать регулярный урожай титулов, имела только
одна команда – киевское «Динамо» братьев Григория и Игоря Суркисов. Она и брала все
титулы один за одним, если не считать экстраординарное чемпионство симферопольской
«Таврии» в первом украинском чемпионате по футболу образца 1992 г. Лишь когда в 1996
году на футбольном горизонте появился Ринат Ахметов, который начал вливать миллионы
в донецкий «Шахтер», ситуация стала понемногу меняться. На то, чтобы подвинуть
«Динамо» с вершины, у донецкого олигарха ушло 5 лет («Шахтер» впервые стал чемпионом
Украины в сезоне 2001-2002 г). Ахметов был упрям и последователен, не смущался
провалам, случавшимся по пути. И он добился успеха. Его пример стал свидетельством того,
что в украинском футболе возможен альтернативный успешный проект. И по пути
Ахметова вскоре пошли другие. Харьковский миллиардер Александр Ярославский позже
признавался, что именно Ахметов уговорил его приобрести харьковский «Металлист» и
сделать его конкурентом грандов украинского футбола. Ярославский купил «Металлист» в
2004 году. Тогда это было нечто невыразительное, не поднимавшееся выше 5-го места в
чемпионате Украины и неоднократно опускавшееся в Первую лигу. Ярославский привлек
высокопрофессионального тренера Мирона Маркевича и обеспечил бесперебойный приток
средств, необходимых для формирования качественной команды. Появилась, пожалуй,
лучшая на тот момент в Украине скаутская служба, выискивавшая таланты по всему миру.
В конце концов, Ярославский сделал из «Металлиста» безальтернативную «третью силу»
украинского футбола – 6 раз подряд харьковчане брали «бронзу», уступая только
общеизвестной паре грандов. Вишенкой на торте стал сезон 2012/13, когда «Металлист»
впервые в истории добрался до «серебра», но выше прыгнуть уже не смог. Параллельными
курсами наверх двигался днепропетровский «Днепр». Эта команда не падала столь низко,
как «Металлист», так что мучительно подниматься ей не прошлось, но в развитии она
слегка задержалась. В погоню за лидерами клуб устремился, пожалуй, лишь в 2009-м.
Подогреваемый деньгами своего владельца, хозяина Приватбанка Игоря Коломойского,
этот клуб с тех пор и до 2016-го ни разу не опускался ниже 4-го места, а в сезоне 2013/14
чуть было не ухватил «золото» – правда, на финиш сил все-таки не хватило, и «Днепр»
уступил титул «Шахтеру». При нормальном ходе событий примерно в том же ключе борьба
в чемпионате Украины и продолжалась бы. Но революция 2014 года изменила все. Игорю
Коломойскому, вступившему в 2015 г. в конфронтацию с тогдашним президентом Петром
Порошенко, скоро стало не до футбола – отбиваясь от атак на свой бизнес, он откровенно
«забил» на клуб, и «Днепр», погрязший в долгах, в 2017-м рухнул до Второй лиги. Годом
раньше фактически умер ФК «Металлист», которого исключили из украинской премьерлиги из-за огромных долгов. С ним приключилась история даже более витиеватая. Еще при
Януковиче (в конце 2012) Ярославскому пришлось продать клуб юному харьковскому
схемщику Сергею Курченко, который тогда считался «подданным» всесильного Александра
Януковича. При Януковиче Курченко не жалел средств на «Металлист», но после победы
Евромайдана, когда Курченко сбежал в Россию вслед за своими патронами, хозяин ФК
оказался отрезан от основных финансовых потоков, «Металлист» перестал получать
финансирование, при этом продавать его Курченко отказывался. В итоге в 2017 г было
начато банкротство «Металлиста», которое тянется до сих пор. Фактически же Украинская
Премьер-лига лишилась двух великолепных клубов, которые не только создавали
конкуренцию грандам, но и наводили шорох в Европе (здесь можно вспомнить выход
«Днепра» в финал Лиги Европы в 2015 г.). Возникшие после их низвержения
альтернативные проекты – «Днепр-1» и «Металлист-1925» – несмотря на их видимый
прогресс, по значимости и качеству пока не могут идти ни в какое сравнение с тем, что
было до них. И это без учета потерь меньшего калибра – донецкого «Металлурга» (за
которым стоял основатель ИСД Сергей Тарута), ужгородская «Говерла» (нардеп Нестор
Шуфрич), запорожский «Металлург» (президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев).
Как есть. Какова же нынешняя ситуация в украинском футболе? Кто чем владеет и
кто сколько может себе позволить? Первое, о чем стоит сказать – в Украинской Премьерлиге почти не совершается покупок. Кроме «Шахтера» и в отдельных случаях «Динамо», за
новых игроков никто ничего, как правило, не платит. Их или берут в аренду (без
последующего выкупа – это для наших клубов дорого, да и ни к чему), или заключают
соглашения с так называемыми «свободными агентами» – то есть, с футболистами, у
которых истек срок контракта и они могут переходить в другой клуб совершенно
бесплатно. Таким образом, хотя кадровую «движуху» в каждый трансферный сезон мы
наблюдаем изрядную, она не генерирует адекватный денежный поток. Какой-то тоненький
ручеек все еще течет, но невооруженным глазом его можно и вовсе не заметить. Владельцы
клубов очень разношерстные. В прежние времена состав лиц, которым принадлежали
главные футбольные клубы, был более однороден, все они представляли ту группу
состоятельных персон, к которым у нас, собственно, и принято применять термин
«олигархи». Сейчас таких в украинском футболе осталось двое. Это владелец группы СКМ
Ринат Ахметов – он упорно продолжает инвестировать в свой «Шахтер» деньги,
позволяющие клубу оставаться в лидерах по бюджету в Восточной Европе. И это Игорь
Суркис, не бросающий «Динамо», несмотря на все операционные и базисные сложности.
Время от времени «Динамо» попадает в юридические переплеты (недавно стало известно
об открытии ГПУ уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов
менеджментом киевлян), но пока клуб из них умело выпутывался без особого ущерба для
себя. Еще трое – крупные бизнес-фигуры и владельцы клубов на протяжении долгих лет.
Это Константин Жеваго («Ворскла»), Евгений Геллер («Заря») и Петр Дыминский
(«Карпаты»). Но у каждого их них своя уникальная история. У Жеваго сейчас огромные
проблемы – он ходит под подозрением в растрате 2,5 миллиардов гривен
принадлежавшего ему банка «Финансы и кредит», недавно был официально объявлен в
розыск, а капитализация его главного источника прибыли – горнорудной компании
Ferrexpo – тает на глазах с каждым днем. У Жеваго проблемы в бизнесе были и раньше (в
2015 г его банк «Финансы и кредит» был признан неплатежеспособным), из-за чего, в том
числе, существование «Ворсклы» оказалось под вопросом. Тогда команду Жеваго не бросил,
но сейчас ситуация явно более серьезная, и ему, возможно, придется оставить «Ворсклу» ни
с чем. Числится в розыске и фактический владелец «Карпат» Петр Дыминский. Он
обвиняется в совершении смертоносного ДТП 18 августа 2017 года, в результате которого
погиб человек. С тех пор Дыминский находится за границей (по данным НАБУ, в Греции).
«Карпаты» все это время продолжают скромное существование, там своя бурная жизнь,
связанная с приходом-уходом испаноязычных игроков и менеджеров, из которой, впрочем,
не образуется никаких турнирных успехов – третий сезон подряд львовская команда
балансирует в зоне вылета и может похвастаться разве что случайными успехами – как,
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например, недавней ничьей с «Динамо» на выезде. Экс-нардеп Евгений Геллер владеет
«Зарей» с 2009 года. Бывший член Партии регионов, он успешно пережил смену власти и
продолжает вести свои дела, насколько это возможно. Поговаривают, не в последнюю
очередь благодаря тому, что нашел общий язык с непотопляемым олигархом Игорем
Коломойским. «Заря» уехала из оккупированного Луганска, поселилась в Запорожье и
смогла здесь найти себя. Более того, пребывание в роли «временного переселенца» пошло
команде на пользу – именно после 2014 г. «Заря» показала свои лучшие результаты в
новейшей истории, завоевав «бронзу» УПЛ и несколько раз поучаствовав в Лиге Европы
(причем весьма достойно). А в нынешнем сезоне команда с новым тренером Виктором
Скрипником явно намерена побороться если не за «золото», то точно за «серебро». Есть еще
один человек, который неизменно владеет футбольным клубом УПЛ на протяжении долгих
лет, это еще один выходец из Донбасса Владислав Гельзин, которому тоже пришлось
пережить операцию по перемещению донецкого «Олимпика» из родного оккупированного
города. Правда, в начале 2014 года клуб еще не входил в число участников Премьер-лиги.
Вся его история на высшем уровне – это уже постмайданная эпоха. Гельзину удавалось
обеспечивать пристойное существование своего детища, с которым он живет, начиная с
момента его основания в 2001-м. «Олимпик» и за медали боролся, и в Европе показался.
Правда, в последние пару сезонов дела идут все хуже и хуже. Сейчас «Олимпик» – один из
аутсайдеров чемпионата с неясной судьбой (хоть президент, источая присущий ему
оптимизм, заверяет, что все будет хорошо). Весьма колоритная фигура стоит во главе
футбольного клуба «Львов», который до 2018 г был известен под другим названием –
«Верес-Ривне». Это Богдан Копытко, бизнесмен, прошедший бурные 90-е, с
соответствующим бэкграундом, о чем в сети можно найти множество остросюжетных
публикаций. На данный момент Копытко – влиятельный региональный бизнесмен,
владелец многопрофильного бизнеса во главе с Львовским хладокомбинатом c оборотом
свыше 700 млн грн в год. Сейчас клуб Копытько находится в зоне вылета из УПЛ, и
поговаривают, что его владелец разочаровался в своем проекте и намерен его свернуть.
Впрочем, сам он пока все отрицает, списывая слухи на козни завистников. Интересный
случай – с «Десной». Базу успеха черниговского клуба при Януковиче создавал
авторитетный персонаж Алексей Чеботарев, которого называли крестником эксгенпрокурора Виктора Шокина. В 2014 г. после смены власти его обвинили в причастности
к финансированию «титушек», организации незаконных похищений и убийств, и объявили
в розыск. В итоге, вместо него президентом и владельцем «Десны» в 2017 г. стал Владимир
Левин, столичный бизнесмен и депутат Киеврады. Но предполагается, что нынешняя
вполне благополучная жизнь клуба обеспечивается не только и даже не столько его
деньгами, сколько местными заинтересованными людьми, правда, в прессе об этом
практически не говорится. Не самая очевидная история и в «Мариуполе». Нынешним
бенефициаром ООО «ФК Мариуполь» числится пакистанский бизнесмен Тарик Чаудри,
который указывает местами своего проживания Москву и Киев. Он предельно непубличен,
впрочем, подробности официальной биографии позволяют пролить кое-какой свет на
этого персонажа. Еще в СССР он учился в Ждановском металлургическом институте, а
позднее организовал бизнес, завязанный на торговле металлом Мариупольского
меткомбината им. Ильича, с «красным директором» которого Владимиром Бойко Чаудри
познакомился много лет назад. Работа с «ильичевцами» не завершилась и после покупки
контрольного пакета ММК им. Ильича Ринатом Ахметовым, а затем и смерти Бойко. По
утверждению главы Мариупольской городской федерации футбола Василия Журавлева,
Чаудри финансирует клуб по просьбе Бойко, выполняя предсмертную волю экс-главы
комбината. При этом в украинских футбольных кругах бытует мнение, что фактически
«Мариуполь» управляется людьми из обоймы Рината Ахметова, но неопровержимых
доказательств пока никто не привел. Когорту аграрных баронов-владельцев украинских
футбольных клубов возглавляет Сергей Кузьменко. Он известен как экс-глава
Кировоградской ОГА времен Петра Порошенко и президент ФК «Александрия». Впрочем,
реальным хозяином клуба является его отец – экс-нардеп и страстный поклонник футбола
Анатолий Кузьменко, компания «Украгроком» которого является одним из крупнейших
агрохолдингов Украины. Именно он в свое время создал одноименную футбольную
команду в родном селе Головкивка, и в 2014 г. объединил ее с ПФК «Александрия». Новая
команда, «заряженная» Кузьменко, в 2015 г вернулась в Премьер-лигу и стала одной из
сильнейших украинских команд, завоевав «бронзу» в сезоне 2018-2019 г. Еще одна
«аграрная династия» с интересами в футболе – семья Засух, во главе которой стоит один из
самых скандальных губернаторов эпохи Леонида Кучмы Анатолий Засуха. Как известно, он
руководил Киевской ОГА в 1996-2005 г, после Оранжевой революции уехал в Россию и
вернулся в страну лишь в 2008 г, когда против него были закрыты уголовные дела. Сейчас
Анатолий Засуха вместе с женой Татьяной и сыном Андреем финансирует новичка УПЛ –
ФК «Колос» из села Коваливка, которое имеет славу давней вотчины этого семейного
клана. Основой их благосостояния является одна из самых прибыльных агрофирм Украины
– АФ «Свитанок», которая только в 2018 г. принесла свыше полумиллиарда гривен чистой
прибыли. Ну а самой «загадочной» в корпоративном плане командой УПЛ является ФК
«Днепр-1», хотя ее официальные учредители открыты – это сын экс-нардепа Юрия Березы
Максим Береза и бывший защитник ФК «Днепр» Андрей Русол (у каждого по 50%).
Впрочем, мало кто сомневается, что у клуба есть «теневые владельцы», которые свои
интересы в нем не светят. Примечательно, что на своем сайте «Днепр-1» указывает среди
главных партнеров два телеканала – 34 канал и 9 канал. Первый, как известно,
принадлежит Ринату Ахметову, а второй – Игорю Коломойскому, которые давно ведут
общий бизнес в регионе на паритетных началах (КЖРК).
Как будет. Здесь мы подходим к крайне любопытному моменту, о котором недавно
рассуждали в околофутбольном шоу «ТаТоТаке». Это весьма специфический ресурс, где
хорошо осведомленные спортивные журналисты делятся свежей инсайдерской
информацией. Так вот, духовный лидер «ТаТоТаке» Сергей Болотников сообщил, что по его
сведениям, Игорь Коломойский пытается взять в свои руки контроль над украинским
футболом, для чего ищет возможность приструнить главу УАФ Андрея Павелко, а на место
главы УПЛ вместо Томаса Гримма поставить своего человека, предположительно
руководителя управления спортивных проектов телекомпании Коломойского «1+1»
Степана Щербачева. Комментировать здесь пока нечего, но даже при нынешнем властном
раскладе шансы на подобный «блицкриг» Коломойского не слишком велики. Нужно учесть
также, что в следующем сезоне увеличится количество участников Премьер-лиги – с 12 до
14, а еще через год, вероятно, с 14 до 16. Таким образом, хотя бы в количественном
отношении восстанавливается та конкурентная среда, которая существовала на момент
начала футбольного кризиса. Качественное наполнение нового УПЛ – вопрос другой, в этом
смысле уровень 2014 года недостижим. Но, по крайней мере, новые люди с деньгами
получают возможность проявить себя на высшем уровне. Это не может не соблазнять
некоторых амбициозных персонажей. Ярчайшим примером таковых является Александр
Поворознюк, колоритный президент футбольного клуба «Ингулец» (поселок Петрово
Кировоградской области), чей основной бизнес – агрофирма «Пятихатская» (заработала в
2018 г. около 50 млн грн чистой прибыли). Он создал футбольное дело, которое уже можно
считать успешным, хоть «Ингулец» еще и не перепрыгнул уровень Первой лиги. Но при
этом в прошлом году этот сельский клуб достиг финала Кубка Украины – неслыханное
дело! Теперь Поворознюк нацеливается на УПЛ, где, как он уверяет, «Ингулец» не намерен
пасти задних. Вообще, активный приход в украинский футбол так называемых
«агробаронов» – очевидная тенденция последних лет. Прогресс «Колоса», в кратчайшие
сроки проникшего в Премьер-лигу – пример успеха, который, безусловно, вдохновляет
остальных латифундистов с амбициями. Кроме «Ингульца», борьбу за выход в УПЛ ведет
еще один клуб из первой лиги с похожим «портфолио» – «Агробизнес» из Хмельницкой
области. Им владеет западноукраинский агробарон и по совместительству вице-президент
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УАФ Олег Собуцкий. Учитывая растущий вес АПК в экономике Украины и формирование
весомой когорты аграрных «мини-олигархов», такое развитие событий достаточно
естественно. И, как это ни смело может прозвучать, все названные клубы имеют шанс не
затеряться в Премьер-лиге. Правда, до борьбы за титул им все равно вряд ли удастся
дотянуться. «Шахтер» и «Динамо» при любом развитии событий еще долго обречены
возглавлять украинскую футбольную иерархию – конечно, если с их нынешними
владельцами все будет хорошо.
Читать полностью >>>
© Герман Дубов
По материалам oligarh.media
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Девелопер Вавриш стал партнером нардепа Ткаченко
по Одесской киностудии
30.10.2019

С 2018 г. совладельцем Одесской киностудии стал девелопер Андрей
Вавриш, который дружит с нынешним руководителем Офиса президента
Андреем Богданом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Bihus.Info.
“Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры с
студиями, которые занимаются производством фильмов, – рассказал Андрей Вавриш. – На
сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше.
Сейчас это во многом пост-продакшн. И этот пост-продакшн – звук, видео или, скажем,
дизайн, они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться в самом
съемочной площадке “. Еще в начале 2018-го в киностудии был только один частный
совладелец – ООО “Новая киностудия” (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко. Сейчас
частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на
зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО
“Медиа коворкинг” и ООО “Новая киностудия”. “Это дорого”, – так Андрей Ваврыш ответил
на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии. Официально ни Александр
Ткаченко, ни Андрей Вавриш не указаны в госреестре владельцами или конечными
бенефициарами “Одесской киностудии. ООО “Медиа коворкинг”, которая с прошлого года
владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании “Тревор БИЗНЕС С.А.”
(на нее записана и украинский делевлоперська компания “Сага Девелопмент” во главе с
Вавришем), а также юристу Дмитрию Евсей. “В этом проекте я попросил его представлять
мои интересы», – рассказал Андрей Вавриш о роли Евсея в учредителях. Второй частный
совладелец киностудии – ООО “Новая киностудия” – записан на британскую CINEMA LOVE
LTD. В сентябре 2019-го в британском реестре появилась информация о прекращении с
августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой
британской компании, может быть связан с избранием его народным депутатом. На
уточняющий вопрос во время интервью (октябрь 2019), принадлежат ли Вавришу и
Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Ваврыш ответил: “Да-да”. Как сообщалось ранее, в
Киеве компании с орбиты Вавриша и Богдана застраивают почти 30 га земли МВД.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр
с оборотом 100 млн в месяц
31.10.2019

В столице СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с
общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные
финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они
переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в
теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих
структур реального сектора экономики Киевщины и несколько госпредприятий.
Конвертцентр успел проработать чуть больше полугода, отмечается в сообщении. Во время
следственных
действий
в
офисных
помещениях
конвертационного
центра
правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам
коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3
ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ. Как сообщалось 23
сентября 2019 г., в Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Конвертцентр у Запоріжжі вивів у «тінь» 100 млн грн:
серед замовників держпідприємства
05.11.2019

Діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено
у «тінь» майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що організували «конверт» майже рік тому
двоє мешканців обласного центру. Вони надавали замовникам «послуги» із переведення
коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.
Серед «клієнтів» зловмисників було понад 50 комерційних структур реального сектору
економіки
та декілька державних підприємств регіону. Під час обшуків в офісі
конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств,
бухгалтерську та банківську документацію, чорнові записи, що підтверджують
протиправну діяльність. Також виявлено понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро. За
матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва
підприємств-клієнтів конвертцентру для відшкодування держбюджету завданих збитків. У
межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів,
які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осібпідприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та
ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу
України тривають слідчо-оперативні дії. Заходи з викриття зловмисників проводились
спільно з податковою міліцією ДФС у Запорізькій області.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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Украинским заробитчанам написали новые правила
для трудоустройства за рубежом
07.11.2019

Налоговый комитет поддержал ликвидацию
"площадок Яценко"
31.10.2019

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки
недвижимого имущества. Об этом сообщил нардеп и член комитета Марьян
Заблоцкий в Facebook.
По словам Заблоцкого, если парламент поддержит запрет - отчеты по оценке
имущества больше не придется сдавать через частные площадки, что уменьшит стоимость
операций с недвижимостью для граждан. После принятия бюджета на 2018 год все
продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры,
помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов. Позже появились
первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда
госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти
посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном
Яценко. Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и
получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен. В
октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в
Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не
касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками. Как альтернативным
другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1,
который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков. В конце концов был
зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность
площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете. Именно это голосование
фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за
бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Конституционный суд разрешил отменить
адвокатскую монополию

Рынок зарубежного трудоустройства ждут глобальные изменения.
Новые правила игры затронут как компании-посредников, так и самих
соискателей в Украине.
Нововведения содержаться в законопроекте № 2365 «О защите трудовых мигрантов
и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей». Документ внес целый ряд
нардепов от партии «Слуга народа», среди которых также числится председатель
парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
Галина Третьякова. Главные нововведения законопроекта: отмена лицензий для компанийпосредников. Их регистрация будет проходить по заявительному принципу; агентствам
запретят брать любые деньги с соискателей, в том числе, и за консультации. Все затраты по
поиску кадров должны будут оплачивать посредникам работодатели; посредник обязан
предоставить соискателю образец трудового договора на понятном работнику языке; за
нарушение условий трудового договора в процессе работы посредники не будут нести
никакой ответственности. «Как рекрутер в Украине может гарантировать поведение
иностранной компании? Это невозможно и не имеет смысла. Заключение трудового
договора будет гарантировать украинцу оплату труда, возможность отстаивать свои права
в иностранном государстве. Даже если работодатель повел себя некорректно, он будет
вынужден выполнить условия договора. Проблема в том, что сейчас много украинцев
работает за границей нелегально, без всяких договоров и соцзащиты. Соответственно,
именно эта часть трудовых мигрантов больше рискует остаться без зарплаты», - рассказал
президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству
Василий Воскобойник. Вместе с этим, рекрутер должен будет: показать договор о
сотрудничестве с иностранным работодателем; объяснить соискателю характер будущей
работы, условия и размер оплаты труда, условия проживания в государстве пребывания и о
преимуществах легального трудоустройства за рубежом; уведомить о наличии
международных договоров (соглашений) в сфере трудоустройства и социального
обеспечения, заключенных между Украиной и государством пребывания.
Отмена лицензий >>>
© Денис Вергун
По материалам ubr.ua
MEDIA & ЗМІ

01.11.2019

Конституционный суд признал конституционным законопроект о
внесении в Основной закон изменений, касающихся отмены адвокатской
монополии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В суде считают, что предложенные законопроектом изменения расширяют
возможности осуществления представительства в суде. Это решение окончательное и не
может быть обжаловано. Что предлагает законопроект? Предлагается изменить редакцию
Конституции, где сказано, что только адвокат может защищать лицо от уголовного
обвинения. Речь идет о том, чтобы убрать из соответствующей конституционной нормы
абзац, где говорится о возможных исключениях — когда это касается трудовых споров,
споров относительно защиты социальных прав, выборов и референдумов, а также
представительства малолетних или несовершеннолетних лиц. Также предлагается изъять
из переходных положений Конституции подпункты, в которых есть даты введения в
действие положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять
интересы других лиц в судах. Теперь парламент может предварительно одобрить этот
законопроект 226 голосами, то есть принять его в первом чтении. После этого на
следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для
этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. В сентябре Верховная Рада
попросила Конституционный суд оценить конституционность законопроекта № 1013
президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии. Адвокатскую
монополию ввели в 2016 году в ходе судебной реформы экс-президента Петра Порошенко.
Согласно ей, с 1 января 2019 года интересы граждан в судах всех инстанций могли
представлять только адвокаты.
Читать полностью >>>
По материалам thepage.com.ua
Нацбанк змінив аудитора: Наступні 5 років співпрацюватиме
з “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”
01.11.2019

Протягом наступних п’яти років незалежний аудит річної фінансової
звітності Національного банку України за міжнародними стандартами
здійснюватиме ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”.
Зазначається, що компанія стала переможцем тендеру і була затверджена радою
Нацбанку минулого тижня. “Зовнішній аудит є одним з елементів контролю за діяльністю
Національного банку, а річна фінансова звітність на практиці забезпечує прозорість та
підзвітність Національного банку як державної інституції”, – йдеться у повідомленні.
Нацбанк уже співпрацював з “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”. “Фірма підтверджувала
фінансову звітність Національного банку за 2011–2013 роки, у період, коли регулятор
перейшов на повне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності”, –
повідомили в НБУ. Попередні п’ять років аудит річної фінансової звітності Національного
банку здійснювало ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК”. Додається, що відповідно до Закону
України “Про Національний банк України” одна й та сама аудиторська фірма не має права
проводити такий аудит більше ніж п’ять років поспіль. ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські
послуги” входить до глобальної мережі фірм “Ernst & Young”.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Что известно о новых владельцах
медиагруппы Коломойского
01.11.2019

Бывший ген директор медиахолдинга Игоря Коломойского 1+1 Медиа
Александр Ткаченко ранее заявлял, что после избрания народным
депутатом от президентской политсилы "Слуга народа" продал свой бизнес
некой финансовой компании, название которой назвать отказался.
LIGA.net выяснила, что доля Ткаченко в ТРК "Студия 1+1" досталась финансовой
компании "Альфа Крос". Кроме Ткаченко, этой же компании свои акции "сбросили"
нардепы, а ранее сотрудники и акционеры 1+1 Александр Дубинский, Ольга ВасилевскаяСмаглюк и Артем Ковалев. Во избежание конфликта интересов свою долю продала супруга
Ткаченко Анна. Кроме того, сократилась в три раза доля топ-менеджера Студии 1+1
Ярослава Пахольчука. "О приобретении моей доли ООО ТРК "Студия 1+1" поступило
несколько предложений от различных компаний, выбрал ту, которая предложила лучшие
условия", - поясняет Ткаченко. По его словам, договор с компанией не предусматривает
права обратного выкупа доли. После изменений акционерами 1+1 медиа являются
компании "Медиа Сервисез Украина" (42%), Грізард Інвестментс Лімітед (22,98%), Каддоа
Лімітед (22,5%), а также Грінтвуд Інвестментс Лімітед (5,02%), а тажке "Альфа-Крос"
(5,32%) и еще 25 сотрудников компании с долями по 0,86%. Что касается компании "1+1
Продакшн", долю Ткаченко в ней выкупили другие акционеры. "По "1+1 Продакшн" - доли
приобрели другие участники структуры собственности компании. Согласно закону,
владельцы имеют приоритетное право покупки доли", - пояснил Ткаченко LIGA.net. И, как
заверили в пресс-службе, обратного права выкупа у Ткаченко нет. Что известно об "Альфа
Крос"? Это финансовая компания, которой владеют Виктория Дедищева и Андрей
Самченко. Они же опосредовано через "Альфа Крос" являются миноритарными владельцами Айбокс Банка Владимира Дробота. Эта же компания заявила о намерении купить
24,9% АО "Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ) у группы ТАС Сергея Тигипко. Алена
Дедищева, судя по данным из открытых источников - юрист. Андрей Самченко ранее
руководил ГП Украгролизинг. А что с другими бизнесами Ткаченко? Кроме "плюсов",
Ткаченко владел долями в "Квартал ТВ" и компании "Солюшнз", основным бенефициаром
которых теперь является соратник Коломойского Тимур Миндич. Правда, передачи акций
этих компаний Ткаченко предпочел не комментировать. "В других бизнесах произошло
перераспределение среди текущих владельцев, они изъявили желание приобрести мою
долю в уставном капитале. Условия договора не является предметом разглашения", говорит он. Однако "плюсы" и Квартал - это не весь бизнес Ткаченко. Он еще владеет
долями в Одесской киностудии, компаниях "Кинолав" и "Книголав". "В компаниях ООО
"Кинолав", ООО "Книголав" и ЗАО "Одесская киностудия" доли, принадлежащие мне прямо
или косвенно были переданы в управление по договору. То есть я остаюсь владельцем, но
не имею права влияния и контроля", - признается Ткаченко. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Партнер Астерс Ендрю Мак призначений позаштатним Радником
Президента України Володимира Зеленського
07.11.2019

Офіс Президента України 5 листопада 2019 року опублікував указ
№807/2019 про призначення партнера Астерс Ендрю Мака позаштатним
Радником Президента України Володимира Зеленського.
Ендрю Мак продовжуватиме очолювати офіс Астерс у Вашингтоні (США) і окремо
надаватиме консультації команді Президента України здебільшого щодо питань співпраці з
діаспорою. "Мене дуже надихнула інавгураційна промова Президента Володимира
Зеленського, у якій він звернувся до українців як глобальної 65-мільйонної спільноти і
закликав діаспору надати Україні таку підтримку, як ніколи раніше", – коментує Ендрю
Мак. "Для мене честь отримати можливість поділитися з Президентом моїми ідеями з
приводу зміцнення відносин між українською діаспорою та урядом України". Ендрю Мак
володіє більш ніж 20-річним досвідом в сфері M&A, корпоративного та антимонопольного
права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного
регулювання. У якості керівника офісу Астерс у США Ендрю Мак надає підтримку американським компаніям щодо всіх аспектів ведення бізнесу в Україні, а також консультує
українські компанії, які розширюють свою діяльність на американський ринок. Астерс є
найбільшою юридичною фірмою України з офісами у Києві, Вашингтоні, Брюсселі та
Лондоні. Міжнародний рейтинг Chambers Europe 2019 відзначає 19 юристів Астерс –
найбільшу кількість визнаних дослідженням фахівців в одній юридичній фірмі в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЮФ «Астерс»
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Медиа-холдинг беглого Сергея Курченко закрывает
радиостанцию в столице

Олександр Деркач: Інвестор в нашій країні
нікому не потрібен

01.11.2019

В радиогруппе УМХ решили временно приостановить деятельность
проекта “Голос Столицы” с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщает прессслужба радиостанции в Facebook вечером в четверг.
Отмечается, что вещание программ радиостанции ”Голос Столицы” будет
осуществляться в повторе на той же самой частоте, как и другие элементы эфира, в полном
соответствии с лицензионными условиями и требованиями норм Закона. “Надеемся на
улучшение материального положения радиогруппы УМХ, в результате чего проект “Голос
Столицы” будет возобновлено в прежнем режиме”, — отметили в пресс-службе.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Группа 1+1 media начинает блэкауты
своих телеканалов
05.11.2019

В
рамках
реализации
проекта
кодировки
спутникового
телевизионного сигнала, группа 1+1 media начинает блэкауты своих
телеканалов – кратковременные маятниковые отключения сигнала
абонентам спутника.
Блэкауты продлятся до кодирования сигнала, которое запланировано на 20 января
2020 года. Отключения будут происходить в прайм-тайм на телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ и
продлятся 2 минуты. В это время трансляцию изображения программ вышеупомянутых
телеканалов будет полностью закрыто плашкой, которая будет содержать информацию о
кодировке спутникового сигнала. Отключения будут проходить с целью привлечения
внимания зрителей, которые используют спутниковый тип приема сигнала, до
приближения кодирования, а также их стимулирование к благовременной замене
приемного оборудования − тюнера. Дополнительная информация о кодировании доступна
на сайте группы 1+1 media. Для абонентов, которые не желают продолжать смотреть
телевидение через спутник есть другие альтернативные современные способы: эфирное
вещание (Т2), кабельное или IPTV ОТТ телевидения.
Читать полностью >>>
По материалам 1plus1.ua

24.10.2019

Опублікували рейтинг Doing Business. Ми на 64-му місці.
Виросли на кілька позицій за рік і тепер начебто навіть суперечка
йде, чия така сильна заслуга. Нових чи старих. Хоча, наприклад,
О. ДЕРКАЧ
скажу, що ватяна, фсбшна й авторитарна Росія чомусь опинилася на
28-му. Але то таке.
Я займаюся бізнесом і тільки бізнесом 27 років. Будучи загалом класичним інвесторром. Практично всі компанії, в яких я беру участь, запускалися або з нуля, або через
створення нових виробництв на базі старих майданчиків. Їх десятки. На них працюють
тисячі людей. Мої суб'єктивні відчуття за ці 27 років. Інвестор у нашій країні нікому не
потрібен. Він не був потрібен ані 20, ані 10, ані 5 років тому. Не залежно від місця в рейтингу. І сьогодні він поки не потрібен. Незважаючи на жодні «особисті» заклики й обіцянки. На
цього інвестора в найкращому випадку всі дивляться як на докучливе лайно, що заважає
людям працювати. А в основному, як на хороший об'єкт для доїння. Якщо ви вирішите
побудувати завод, клініку, магазин або що-небудь, більше за кіоск з торгівлі лимонадом, ви
пройдете всі кола пекла. Ви повинні будете самі десь знайти землю і відвести її якимись
схемами. Ви рік будете узгоджувати проект у всіх мислимих і немислимих інстанціях,
включаючи прилеглі аеропорти. З вас будуть намагатися вимагати кеш на кожному етапі.
Ви не підключитеся ані до електрики, ані до газу, ані до водопроводу, не вирішивши
питання мінімум двічі. Перший раз з їхніми власниками-монополістами, другий - з їхніми
менеджерами. Ви не пройдете своїми мережами через територію держпідприємств. З вас
будуть намагатися здерти бабки. Ви будете здавати свій об'єкт довго і дорого. Про захист
корпоративних прав та прав власності, забаганки контролюючих органів, суди і маски-шоу,
доступ до ринків і кредитних ресурсів, непрогнозовану валютну і податкову політику я
промовчу з метою економії часу. Колеги-бізнесмени, хіба я не маю рацію?
Читати повністю >>>
© Олександр Деркач, Співвласник холдингу Молочний альянс
За матеріалами nv.ua
ІНТЕРВ’Ю

Олигархи уже всех очень достали в этой стране.
Зеленский потому и победил
23.10.2019

Ахметов створює новий телеканал: як він буде
називатися і працювати?
08.11.2019

Компанія "Медіа Група Україна", що належить українському олігарху
Рінату Ахметову, запускає новинний канал "Україна 24". Про це повідомляє
служба новин порталу apostrophe.ua
Таке рішення було погоджено в четвер, 7 листопада, на засіданні Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення. Як повідомили в прес-службі медіа-холдингу,
Нацрада переоформила ліцензію телеканалу "Ескулап TV" (ТОВ "Аспер 2011"), який входить
до складу "Медіа Групи Україна", через зміну логотипу та концепції мовлення. Тепер канал
буде називатися "Україна 24" і близько 15 годин його мовлення на добу складуть
інформаційні програми. В "Медіа Групи Україна" відзначили, що концепція оновленого
каналу і його програмна політика ще розробляються. Медіахолдинг Ріната Ахметова став
власником цифрового телеканалу "Ескулап TV" (ТОВ "Аспер 2011") на початку 2015 року.
Ідея запуску інформаційного мовлення розглядалася ще задовго до цієї покупки. Як
повідомляв "Апостроф", Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, 26 вересня,
позбавила ліцензії на цифрове мовлення телеканал "112 Україна", який належить нардепу
Тарасу Козаку - соратнику кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.
Читати повністю >>>
За матеріалами apostrophe.ua

 КНИГОВИРОБНИЦТВО

UFuture і BookChef запускають
проєкт #bestread
22.10.2019

Холдингова компанія UFuture і видавництво BookСhef розпочинають
спільне видання книжок, що сприятимуть розвитку підприємництва в
Україні. Про це повідомляє UFuture
Мета співпраці — об’єднати підприємницьку експертизу й успішний досвід
книговидавництва. Це дасть змогу добирати літературу відповідно до потреб українського
бізнесу, оптимізувати переклад, видання й розповсюдження. У межах проєкту вийдуть
друком книжки широкої тематики, що сприятимуть розвитку підприємницьких
компетенцій, зокрема, лідерства й менеджменту. Це видання, що даватимуть нові сучасні
знання з різних аспектів підприємницької діяльності, розбиратимуть кейси, історії
компаній і біографії їхніх засновників, надихатимуть на підприємницьку діяльність і
підвищуватимуть її престиж. «Щоб бути успішними і конкурентними в бізнесі, отримувати
інвестиції, знаходити надійних партнерів, українським підприємцям необхідно постійно
здобувати нові актуальні знання. Тому саме книжковий проєкт продовжить низку наших
імпакт ініціатив з підтримки малого та середнього підприємництва в Україні», — наголосив
засновник UFuture Василь Хмельницький. «BookChef активно розвиває напрямок нонфікшн. Ми реалізуємо великий спільний проєкт з бізнес-школою МІМ, в якому вийшли
друком бестселери Іцхака Адізеса, Ювала Ноя Харарі, історії створення успішних компаній і
продуктів. У 2019 році ми видали супер бестселер “Big Money. Принципи перших”, де
досвідом поділилися відомі вітчизняні бізнесмени», — зазначив генеральний директор
видавництва BookChef Олександр Кірпічов. «#bestread — це книжки, що варті часу
підприємців, найціннішого ресурсу сучасного бізнесу. Ми раді долучитися до співпраці з
UFuture і синхронізуватися з іншими бізнес-ініціативами компанії», — наголосив керівник
проєкту Вадим Савельєв. Незабаром партнери озвучать видавничі плани і розпочнуть
підготовку перших книжок до друку. Впродовж 2015-2019 рр. фонд Василя Хмельницького
K.Fund випускав нон-фікшн книжки в межах проєкту K.Fund Books.
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture

За последние две недели Томаш Фиала совершил головокружительную карьеру - из инвестбанкира и предпринимателя он превратился во влиятельную фигуру украинского политического закулисья.
Т. ФИАЛА
По крайней мере такое впечатление должно было сложиться у
зрителей пресс-марафона Владимира Зеленского. За 14 часов вопросов-ответов фамилия
Фиала неоднократно всплывала в разговоре, то в контексте его владения медиа НВ, то в
партнерстве с Джорджем Соросом и в противостоянии с Игорем Коломойским. Мы записали
это интервью до пресс-конференции Зеленского, но задали все эти вопросы. В интервью: на
чем и сколько зарабатывает Dragon Capital, что ждет экономику, какое реальное влияние у
Игоря Коломойского, как Фиала стал крупнейшим рантье, кому он готов продать НВ и
почему он постоянно портит президентам настроение.
- Важный вопрос — с кем у нас интервью? Кто такой Томаш Фиала осенью 2019-го:
инвестбанкир, девелопер, партнер Сороса, публичный оппонент Коломойского,
медиамагнат, "кукловод" украинской политики, спонсор Вакарчука, спортсмен?
- "Драгон Капитал" работает в Украине почти 20 лет. В 2000-м мы начинали, как
классический инвестбанк — привлекали деньги для украинских предприятий, помогали
выпускать акции, облигации; вели для бизнеса сделки по слияниям и поглощениям. Но уже
со второго года нашей деятельности мы занялись private equity, куда инвестировали свой
капитал. Фактически эта деятельность началась в 1997 году, когда еще работая в другой
компании, купили Харьковский пивзавод “Рогань”. А потом успешно продали
международной компании SunInBev. Поэтому, эта деятельность нам не чужда. Кто я сейчас?
Предприниматель, руководитель компании, инвестор. Это основная деятельность.
- На чем сейчас зарабатывает компания?
- Примерно половина — это доход от посреднической деятельности с купли продажи
акций и облигаций, половина — доход от наших собственных инвестиций, роста стоимости
или дивиденды. Понятно, что на собственных инвестициях можно больше заработать, но с
другой стороны - это рисковый бизнес, на них можно больше и потерять. А когда ты
посредник — ты зарабатываешь на комиссиях. Мы смотрим на доход, взвешенный на риск,
и стараемся, чтобы по этому показателю у нас был паритет по двум видам бизнеса. Большая
часть капитала фирмы так или иначе инвестирована в украинские активы.
- Как вы, в хорошем смысле, продаете Украину инвесторам и во что сейчас можно
инвестировать в стране кроме ОВГЗ?
- Инвестбанки — в каком-то смысле, популяризаторы страны. Мы исполняем роль
дипломатов, промотируем Украину и стараемся ее представить инвесторам с одной
стороны правдиво, с другой - в привлекательном свете. У нас стакан всегда наполовину
полон. Инвесторы охотятся за облигациями с реальной позитивной доходностью. Это
помогает Украине привлекать деньги. Есть внутренние факторы: закончились выборы,
новый президент, новое правительство, новая Рада. Президент, министры финансов и
экономики говорят правильные слова, Рада быстро принимает многие реформаторские
законы. В целом ситуация выглядит неплохо, мировые ставки рекордно низкие.
- Но сейчас в Украину приходят только "горячие" деньги финансовых инвесторов.
Есть ли в этом риск для макростабильности?
- С начала года из-за границы пришло почти $4 млрд в ОВГЗ. Это, конечно, помогло
снизить доходность по ОВГЗ с 19% до 15% и увеличить срок размещаемых бумаг. Плюс
Нацбанк выкупил почти всю эту валюту и повысил свои резервы, так что для Украины это
хорошо. Но и риски, конечно, есть. Портфельные инвестиции очень быстро реагируют на
плохие новости и бегут из страны. Поэтому, для Украины важно, чтобы следующим этапом
зашли прямые иностранные инвестиции. Это направление, в котором мы за последние 30
лет очень сильно отстали от стран-соседей.
- Что должно произойти в Украине, чтобы эти четыре миллиарда инвестиций
"испугались" и убежали из страны и обвалили курс? На что они смотрят?
- Инвесторы поверили президенту и правительству. Они верят, что их обещания
будут выполнены. В первую очередь, это сотрудничество с Международным валютным
фондом. Это такой якорь макроэкономической стабильности. Второе — это независимость
Национального банка, чтобы правление НБУ не менялось под президента. Политиков
всегда тянет надавить на Нацбанк, чтобы напечатать деньги или снизить процентные
ставки. Это дает краткосрочный позитивный эффект, ускоряет рост экономики, но уже в
среднесрочной перспективе - возвращается бумерангом, вся страна за это дорого
расплачивается девальвацией и инфляцией. А нужно помнить, инфляция - налог, в первую
очередь на бедных, которые от этого больше всего теряют.
Читать полностью >>>
© Андрей Самофалов, Борис Давиденко

Читайте также: Видеоинтервью
смотрите по ссылке >>>

По материалам biz.liga.net
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Рейтинги інвестування та відкритості України відчутно зросли:
передумови та економічні наслідки

БЛОГ

Пять причин для роста украинской экономики:
насколько они реальны

28.10.2019

24.10.2019

В нынешнем году украинская экономика вырастет выше прогнозов
благодаря нескольким факторам. Такое заявление в своем недавнем
интервью сделала первый замглавы Национального банка Екатерина
Рожкова.
"Комментарии" вместе с экспертами проанализировали "факторы роста" и
выяснили, действительно ли перспективы украинской экономики так радужны, как это
представляется в НБУ.
Рост экономики Украины и макрофинансовая стабильность. В числе главных
факторов роста ВВП Екатерина Рожкова назвала макрофинансовую стабильность. По ее
словам, сегодня мы имеем тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный
рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины. По ее словам, это
очень важно, поскольку именно внешние инвесторы, которые сегодня зашли на
внутренний рынок, создали дополнительный фундаментальный фактор, который
кардинально изменил общую картину. Понятно, что текущий счет у нас отрицательный, мы
импортируем больше, чем экспортируем, говорит Рожкова. Но, тем не менее, внешние
инвесторы позволили нам увеличить резервы и укрепить позиции Украины. Экономист
Владислав Банков уверен: в НБУ несколько переоценили значение этого фактора. "Дело в
том, что деньги в Украину заходят не от реальных инвесторов, а от спекулянтов, которые
рассчитывают на высокую и быструю прибыль, – пояснил эксперт в беседе с изданием
"Комментарии". – И эти деньги "выйдут" из страны так же быстро, как и зашли. Это совсем
не то же самое, что инвестиции в производство, логистику или торговлю. Кроме того,
подобные "инвесторы" являются дополнительным фактором риска, например, в случае
паники на финансовых рынках". Кроме того, говорит Банков, непродуманные фискальные
законы в отношении физлиц-предпринимателей приведут к резкому росту безработицы в
следующем году. Экономист прогнозирует минимум полмиллиона безработных, часть из
которых уйдет в тень, часть мигрирует, а кто-то станет экономически неактивным. И все
это тоже отнюдь не является позитивным фактором.
Рост экономики Украины и очистка банковского сектора. Вторым фактором
роста ВВП менеджер Нацбанка назвала очистку банковского сектора. "Мы очистили
банковский сектор, очистили все схемы по выводу капиталов из Украины, – напомнила
Рожкова. – И это тоже сыграло положительную роль". В то же время аналитик Алексей Кущ
отмечает, что схемы как были, так и остались. "Капитал из страны продолжает уходить как
по легальным схемам (через выплату дивидендов, роялти и т.д.), так и по серым схемам.
Административный пресс, который регулятор "включил" с 2014 года действительно
усложнил жизнь бизнесу, в том числе и по выводу капитала, но я бы не отнес это к
однозначно позитивным достижениям. Дело в том, что инвестор, заходя в страну, хочет,
чтобы "зеленый свет" у него горел как на входе, так и на выходе. А когда на входе горит
"желтый", а на выходе – "красный", это отпугивает потенциальных инвесторов", – говорит
аналитик. По мнению аналитика, говоря об очистке банковской системы, у нас постоянно
подменяют понятия. Украинскую банковскую систему надо было зачищать от проблемных
активов, а ее очистили от банков. В результате в стране ликвидирована сотня банков, но
доля проблемных кредитов рекордная: половина кредитного портфеля – это
неработающие кредиты. "Банковская система сегодня буквальна отравлена проблемами, –
подытожил Алексей Кущ. – В результате "интоксикации"" у нее понижены жизненные
функции, она дисфункциональна. Сегодня украинская банковская система не может
выполнять свою базовую функцию – кредитовать реальный сектор экономики. То есть
экономика осталась без кредитного плеча, и это вряд ли можно назвать фактором роста".
Рост экономики Украины и рекордный урожай. Еще одной причиной роста
экономики представитель НБУ назвала хороший урожай. "Мы получили в этом году, как и в
прошлом, рекордный урожай, – отметила Рожкова. – Когда мы делали прогноз на 2019-й и
последующие годы, наши специалисты говорили, что не бывает двух лет подряд
рекордного урожая, и тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное,
и это плюс, который сыграл свою роль". Экономист Андрей Мартынюк соглашается: в 2019м Украина действительно ожидает рекорд в этой сфере, и это замечательно. Урожай
зерновых может вырасти до 71,8 млн тонн по сравнению с 70,1 млн тонн в 2018-м,
благодаря более высокому урожаю пшеницы и ячменя. Плохо другое: ни высокий, ни
низкий урожай у нас не прогнозируемы, что подтверждают слова и самой Рожковой.
Рост экономики Украины и цена на экспорт и імпорт. В числе позитивных
факторов Рожкова назвала макроэкономическую ситуацию в целом. "Мы видели, что цены
на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась, –
констатировала Рожкова. – А мы импортируем газ – и это также сыграло в нашу пользу".
Андрей Мартынюк подчеркивает: ключевыми здесь являются слова "в силу целого ряда
факторов", которые говорят о том, что от Украины здесь ничего не зависит. Если цены на
наш экспорт растут, а на импорт падают – это, условно говоря, хорошо, если наоборот –
плохо. И если смотреть глобально, то в такой "независимости" обнаружить позитив для
экономики может только очень большой оптимист.
Рост экономики Украины и структура внешней торговки. Посоветовала
Рожкова обратить внимание и на структуру экспорта. "Несмотря на то, что мы до сих пор
экспортируем сырье, составляющая уже обработанной продукции постепенно растет, –
отметила эксперт в интервью. – В то же время, в импорте увеличивается доля механизмов,
машин, оборудования для производства. То есть, наш импорт нацеливается работать на
производство". У экономистов этот "позитив" вызвал некоторое недоумение. Алексей Кущ
напомнил, что удельный вес сельского хозяйства в экспорте вырос до 40%, а ведь это –
первичный сектор экономики. То есть, делает вывод экономист, это даже не
индустриальная, а доиндустриальная модель экономики, в то время весь мир сегодня
живет в постиндустриале. "Некоторый рост в перерабатывающих секторах действительно
есть, но на фоне общей деиндустриализации эти показатели выглядят смехотворно и не
оказывают существенного влияния на экономику, – считает Кущ. – И я бы посоветовал
представителям НБУ обратить внимание, например, на такой показатель, как кредитное
проникновение (отношение выданных кредитов к ВВП), кривая которого в последние годы
падает вниз. Отношение капитальных инвестиций к ВВП также сокращаются". По словам
эксперта, рост технологического импорта действительно статистически улавливается, но
лишь на фоне инвестиционного дна. Это можно сравнить с тем, как если бы завод в
прошлом году выпустил один автомобиль, а в этом – 10. По сравнению с другими
автомобильными заводами это такой мизер, о котором и говорить-то не стоит, но
статистика показывает рост в 10 раз.
Читать полностью >>>
© Татьяна Веремеева
По материалам comments.ua

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

72

Україну відзначено, як одну з топ 3 країн з найбільшим прогресом у
відкритості даних серед країн, що розвиваються. Про це пише Діденко Сергій
на порталі ua.news
Завдяки продовженню політики відкритості та прозорості, оцінка України у сфері
відносин з інвесторами (investor relations, IR) набула зростання на 3,5 бали, збільшившись з
36,5 до 40 з максимальних 42-х. Такими є результати дослідження Інституту міжнародних
фінансів (Institute of International Finance, IIF), узагальнених у щорічному рейтингу якості
взаємодії суверенних емітентів із міжнародними портфельними інвесторами та відкритості
даних, пише прес-служба Міністерства фінансів України.
Україна в рейтингу investor relations. Оцінка України у сфері відносин з
інвесторами (investor relations, IR) у 2019 році зросла на 3,5 бали: з 36,5 балів до 40.
Зростання до 40 балів з максимальних 42-х є наслідком продовження політики відкритості
та прозорості, а також використання відомством найкращих світових практик у сфері
взаємодії з міжнародними портфельними інвесторами, а саме, започаткування практики
проведення глобальних дзвінків з інвесторами та публікації розширених даних для аналізу
на веб-сайті Міністерства, зазначається Інститутом міжнародних фінансів. Нагадаємо,
Інститут міжнародних фінансів (Institute of International Finance) – це глобальна асоціація
фінансових інституцій, яка налічує біля 450 членів з більш ніж 70 країн. Місія інституту
полягає в підтримці фінансової індустрії, сприянні стратегічному управлінню ризиками;
розробці найкращих практик галузі; і підтримці регуляторної, фінансової та економічної
політики, що відповідає широким інтересам її членів та сприянні глобальній фінансовій
стабільності та стійкому економічному зростанню. Членами ІІF є комерційні та інвестиційні
банки, компанії з управління активами, страхові компанії, суверенні інвестиційні фонди,
хедж-фонди, центральні банки та банки розвитку. У звіті Інституту міжнародних фінансів у
2019 році Україна стала однією з трьох країн разом з Ганою та Угорщиною з найбільшим
поступом щодо якості поширення даних суверенними емітентами. Відтак оцінка
відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 до 36 з 44 максимальних. Зокрема, Institute of
International Finance відзначено у звіті, що завдяки частковому впровадженню обліку за
методологією IMF GFSM 2001 вдалось досягнути поступу, а також оприлюдненню графіку
погашення державного боргу щоквартально та публікації графіку погашення валового
зовнішнього боргу.
Деталі оцінки та рейтингування. Інститутом міжнародних фінансів розроблено
20 критеріїв для оцінки практик відносин з інвесторами (investor relations) та 23 критерії
для оцінки якості поширення даних суверенними емітентами, що представлені на
міжнародних ринках капіталу. Бали за кожний критерій в оцінці investor relations практик
присвоюються на підставі його відносної важливості з точки зору інвестора. Рекомендації
Інституту міжнародних фінансів щодо взаємодії з інвесторами та прозорості даних для
суверенних емітентів покликані запобігати кризовим ситуаціям через відкритий діалог між
емітентами та інвесторами. Варто зазначити, у 2018 році Інститутом міжнародних фінансів
було також відзначено найбільший прогрес України: оцінка практик України у сфері
відносин з інвесторами виросла надзвичайно високо – 20 балів, збільшившись з 16 до 36,5
із максимальних 42-х після того, як Міністерство фінансів удосконалило підходи до
відносин з міжнародними портфельними інвесторами.
Деякі аспекти інвестиційного клімату в Україні. Цьогоріч спостерігається
стійкий позитивний тренд для економіки України – зростання попиту іноземних інвесторів
на боргові інструменти, які деноміновані в гривні. Переведення первинних розміщень
ОВДП на міжнародні торговельні платформи є важливим кроком НБУ та Мінфіну щодо
посилення прозорості й ліквідності ринку держпозики, поліпшення доступу іноземних
інвесторів, дедоларизації держборгу. Статистика інвестиційних вкладень є красномовним
свідченням поступу: за шість останніх місяців, завдячуючи лінку між НБУ та Clearstream,
портфель облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів зріс більш ніж
на 80 млрд грн, й наразі складає майже 100 млрд грн. Станом на 1 жовтня, Мінфін успішно
забезпечив проведення першого аукціону ОВДП через платформу Bloomberg залучивши
77,2 млн грн, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП. Нагадаємо,
окрім іншого, інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП має не спекулятивний характер – в
український держборг інвестують поважні інституційні інвестори. Інвесторів передусім
приваблюють в Україні не лише високі процентні ставки, а й комфортне інвестиційне
середовище, наголошують в НБУ. У підсумку стає очевидно, що рейтинг довіри іноземних
інвесторів — лакмусовий папірець, який показує реальну ефективність дій всіх гілок влади.
Хто інвестуватиме в країну, яка не є надійною? Тому приведемо ще декілька рейтингів, які
указують на синергічний ефект. У рейтингу Doing Business 2020 Україна піднялася відразу
на 7 пунктів та посіла 64 місце серед 190 країн. Це позитивний сигнал для українських
підприємців і «зелене світло» для іноземних інвесторів, наголошує Прем’єр-міністр України.
Країна посіла 64 місце продемонструвавши найбільше зростання в таких категоріях, як
«Підключення до електромереж»: спрощення підключення до електромереж та
впорядкування технічних умов, а також впровадження географічної інформаційної системи.
Україна також покращила надійність електропостачання, запровадивши механізм
компенсації відключення; «Міжнародна торгівля»: спрощення вимог до сертифікації
окремих промислових товарів; «Реєстрація майна»: підвищення прозорості системи
управління земельними ресурсами та спрощення реєстрації майна; «Доступ до кредитів»:
покращення шляхом покращення доступу до кредитної інформації через створення нового
Національного реєстру кредитів у Національному банку України. Також, слід відзначити,
що рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило суверенний рейтинг України.
Він змінився з Caa2 до Caa1, що означає зміну прогнозу з «позитивного» на «стабільний».
Станом на 27 вересня ц.р., S & P Global Ratings оприлюднило оцінку рівня глобальних
рейтингів, підвищивши довгострокові іноземні та місцеві суверенні рейтинги валюти в
Україні з «B-» на «B», а також підвищено рейтинг за національною шкалою України від
«рівня uаВВВ» до «рівня uаА». Кредитна рейтингова агенція Standard & Poor’s підтверджує
короткострокові рейтинги на рівні «B». Прогноз — стабільний, йдеться в огляді S&P. Окрім
іншого, 24 вересня 2019 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило
довгострокові рейтинги семи банків України (Long-Term Foreign and Local Currency Issuer
Default Ratings – довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній
валюті) до «B» з «B-». Прогноз – «позитивний». Як зазначає Fitch, відповідний Rating Watch
Positive указує на очікування, згідно з якими відбулося посилення макроекономічної
стабільності в Україні, зросли економічні перспективи, й продовжує стабілізуватися
кредитний профіль держави, що матиме передумови для зростання кредитоспроможності
банків України. Крім того, Україна посіла 83 місце зі 140 в рейтингу Глобальної
конкурентоспроможності економіки (Global Competitiveness Index). У рейтингу зі 140 країн
Україна знаходиться на 110 місці за рівнем державних інститутів, на 57 місці – з розвитку
інфраструктури, на 77-му – за рівнем адаптації сучасних технологій, а також
макроекономічна стабільність – 131 місце, охорона здоров’я – 94 місце, освіта – 46 місце,
ринок товарів – 73 місце, ринок праці – 66 місце, фінансова система – 117 місце, обсяг ринку
– 47 місце, динаміка бізнесу – 86 місце, здатність до інновацій – 58 місце. Для подальшого
покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання
удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
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Бізнес іде на захід. Які українські компанії розміщують
свої підприємства в Європі

:: СВІТ

НА ПОЧАТОК

30.10.2019

Услід за товарами український бізнес взявся експортувати на
європейський ринок щось більш суттєве: не тільки великі, а й середні
українські компанії стали розміщувати в Європі свої підприємства.
Через пів року в продукції компанії Кормотех, українського виробника кормів для
домашніх тварин, з’явиться балтійський фінансовий присмак: додатково до вже наявних
двох заводів у Львівській області фірма запустить підприємство в Литві. Зараз там
закінчуються ремонтні роботи. Інвестиції в проммайданчик у державі Євросоюзу, за
словами Ростислава Вовка, співвласника Кормотеху, становлять €12,5 млн, розрахункова
окупність проекту — три роки. Від литовського підприємства Вовку одна вигода. По-перше,
шлях від заводу до споживачів стає значно коротшим і простішим. По-друге, завдяки
безвізу їздити з України в Литву просто, тому 90% команди, що реалізує проект, становлять
перевірені українські кадри. Ба більше, компанія тепер пропонує тим своїм працівникам, які
збираються виїхати до Європи на заробітки, не забиратися далеко, а зупинити свій вибір на
новому заводі. Розкусив вигоду від розміщення виробництв у ЄС не тільки Кормотех. І якщо
великий вітчизняний бізнес на кшталт таких гігантів, як МХП або Roshen, вже давно
вийшов у промисловому сенсі до Старого Світу, то тепер туди ж потягнулися і підприємства
трохи меншої ваги — вони теж почали інвестувати в європейські промактиви. За оцінками
НВ, їхній рахунок йде вже на десятки. «Українці в ЄС будують різні підприємства — від
готелів і ресторанів до промислових майданчиків», — каже Петро Чернишов, бізнесмен і
представник наглядової ради «Фармак». Причини такого захоплення Європою прозорі: ЄС
— близький і зрозумілий українцям величезний ринок, пояснює Владислава Магалецька,
віцепрезидентка інвестфонду Sigma Bleyzer в Україні й агрокомпанії Agrogeneration. До того
ж Євросоюз тепер відкритий і для підприємців зі сходу. У вітчизняному Держстаті
підрахували: станом на червень 2019 р. акціонерний капітал українських резидентів у світі
становив $6,3 млрд, із яких майже все — тобто $6 млрд — припадає на країни ЄС.
Ближче до покупців. В Європу вітчизняні компанії експортують усе більше своєї
продукції: за 2018-й цей показник виріс на 14%, а за вісім місяців цьогоріч — ще на 7,5%,
фактично досягнувши рівня $14 млрд. Європейська частка в українському експортному
пирозі вже найбільша серед усіх — 42,3% від його загального обсягу. Не дивно, що багато
бізнесменів із берегів Дніпра зацікавлені скоротити дистанцію зі своїми європейськими
клієнтами. Саме так вчинила Ірина Мірошник, президентка компанії IMMER Group: вона два
роки тому придбала в Латвії потужності з виробництва пакувальних матеріалів. «У нас
назріла потреба будувати другий майданчик, — розповідає бізнесвумен. — А приблизно
50% нашого експорту йде в Європу». Тому, розсудила підприємниця, розширюватися
IMMER Group буде саме на території ЄС. У балтійському регіоні працює і завод української
компанії Біосфера: він відкрився 2015-го в Естонії та виробляє ватяні диски. Андрій
Здесенко, власник біосфери, пояснює свій вибір транспортними міркуваннями: мовляв, тут
зручна морська і наземна логістика в напрямку багатих Скандинавії та Західної Європи, а
також традиційного ринку збуту країн СНД. Не логістикою єдиною: ще один плюс
виробництва в Європі, як уточнює Вовк із Кормотеху, полягає в написі Made in EU на
упаковці продукції. Ці майже магічні слова істотно і ледь не автоматично покращують імідж
продукту в очах європейських покупців. «Виготовлена в ЄС продукція одразу викликає
більшу довіру в європейського споживача», — каже Здесенко.
Майже рай. Головне, що знаходять вітчизняні підприємці в країнах Балтії, — це
комфортний діловий клімат. У свіжому звіті про глобальну конкурентоспроможність від
Всесвітнього економічного форуму Україна посідає 85-е місце за зручністю й умовами для
бізнесу, а Естонія, Литва і Латвія — 31-у, 39-у і 41-у позиції відповідно. Схожа картина і в
рейтинзі Doing Business: в України там 71-е місце, а балтійське тріо розмістилося у межах
топ-20. Подібна розстановка вельми точно відображає реальний стан справ. У цьому на
власному досвіді переконався Ігор Гуменний, власник UBC Group і представник ради
директорів Спілки українських підприємців. «В Україні, наприклад, найгірші на світі умови
для підключення до електроенергії», — каже він. Зовсім інакше все виглядає в Латвії —
країні, де Гуменний має філію мережі пивних закладів Старгород. «Ми звернулися до
архітектора, він подав проект до міськради — і все, я більше не бачив ніяких чиновників»,
— каже бізнесмен, описуючи нескладний латвійський процес підключення бізнесу до
комунікацій. За його словами, якщо з’являться якісь невідповідності, місцева влада
повідомить про це підприємство протягом кількох днів. У підсумку на всі погодження йде
не більше місяця. «У них [латиських чиновників] інші KPI [показники ефективності] — там
зацікавлені, аби все зробити швидко, — впевнений Гуменний. — У нас же все може
тягнутися місяцями». А пожежні й екологічні ризики в Латвії, наприклад, оцінюють не
спеціальні держоргани, які виписують штрафи і вимагають хабарі, а страховики, з якими
власники компаній укладають договори. У Латвії, за словами Мірошник із IMMER Group,
настільки зацікавлені у приході інвесторів, що навіть готові заради них призначати
позачергові сесії місцевих рад, якщо в цьому є потреба. Та й загалом муніципальна влада
охочіше йде на контакт із бізнесменами, зокрема й іноземними. «Вони консультують
досить кваліфіковано й охоче», — уточнює Мірошник. Неспівмірне з українським рівнем і
фіскальне навантаження у країнах Балтії. Так, в Естонії інвестор протягом 10 років не
платить податок на прибуток — там діє аналог податку на виведений капітал, який
збиралися впроваджувати в Україні. Крім того, якщо компанія відкрила філію в спеціальній
економічній зоні (СЕЗ), вона отримує відшкодування у 10% від суми інвестицій. У випадку з
Кормотехом, який відкрив завод саме в литовській СЕЗ, це повернення становить 0,5 млн
євро, або 10% від інвестицій в обладнання, розповів Вовк. «А ще ми не платимо ПДВ на
ввезення устаткування для запуску нашого заводу, оскільки воно також європейське», —
додав він. Ще один важливий аспект — доступ до дешевого фінансування: в ЄС можна
отримати кредит під 2-3,5% річних. Тоді як в Україні це буде 6?8% у валюті, уточнює Олег
Мочалюк, директор із виробництва «T. B. Fruit». Ця фірма переробляє українські ягоди і
фрукти, має заводи в Україні й Молдові, а ще кілька підприємств — у ЄС, а саме в Польщі,
ближче до основних джерел сировини. І там також будує третє — у нього компанія інвестує
€45 млн, розраховуючи наростити річний обсяг виготовлюваної продукції одразу на 25%.
Привабливий південь. В ітчизняні компанії відкривають проммайданчики не тільки
в Євросоюзі. У найближчому оточенні України є ще одна перспективна для ведення бізнесу
країна — Туреччина. Тут, на території СЕЗ Есбаш, два роки тому відкрила виробництво
вітчизняна компанія Dezega, яка раніше працювала в окупованому Донецьку. Фірма
виробляє специфічний товар — саморятівники: пристрої для захисту органів дихання у
шахтах і на шкідливих виробництвах. «У Туреччині набагато простіше [ніж в Україні]
отримати землю і підключити комунікації», — розповідає Антон Сакович, голова ради
директорів компанії. СЕЗ, у якій облаштувалася його фірма, орієнтована на залучення
іноземних інвесторів, і тому всі процедури там спрощені до максимуму: працює єдине вікно
для всіх дозволів. Dezega розраховує на великий місцевий внутрішній ринок, а заразом і на
зручну логістику в Європу, Індію та країни Африки. У свій виробничий майданчик колишня
донецька фірма, чий головний офіс зараз розташований у Києві, інвестувала $3,5 млн,
плануючи окупити вкладення за п’ять-сім років. Український бізнес готовий зробити крок
ще далі в сенсі географії: в ЄС або в Північній Америці хоче купити або створити спільне
виробництво вітчизняний фармгігант — компанія Дарниця, яка постачає сьогодні на
зовнішні ринки приблизно 10% своєї продукції. Як розповів Дмитро Шимків, голова ради
директорів Darnitsa Group, зараз на етапі due-diligence, тобто попереднього вивчення,
перебуває кілька угод у різних країнах світу. Говорити про підсумки цього прицінювання
можна буде, за його словами, вже в 2020-му….
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Глобальна рецесія – нове обличчя кризи: США
очікує фінансовий Армагеддон
25.10.2019

Світ на порозі нової фінансово-економічної кризи, у якої будуть
жахливі наслідки, заявив колишній очільник Банку Англії Мервін Кінг
(Mervyn King, Bank of England). Про це пише Діденко Сергій на ua.news
«Дотримуючись нової ортодоксальної грошово-кредитної політики й вдаючи, що
убезпечили банківську систему, ми прямуємо в сторону цієї кризи», – зазначив у своєму
виступі Кінг на щорічній зустрічі МВФ у Вашингтоні.
Глобальна рецесія – нове обличчя кризи. На глибоке переконання Кінга, нова криза
здатна спричинити хаос у глобальній економіці, який спостерігався у 2008-2009 роках.
Найбільші руйнівні наслідки нова криза принесе для демократичної ринкової системи,
пишуть The Guardian. Світ переживає черговий період значних політичних потрясінь.
Передусім йдеться про торговельну війну США та КНР, масові протести в Гонконзі,
проблеми в країнах, що розвиваються – Аргентині, Туреччині та Чилі, наростальну
напруженість у відносинах Франції й Німеччини, а також перманентна жорстка політична
боротьба між республіканцями та демократами в США. Варто зазначити, МВФ
наголошують, що у торговельній війні не буде переможців — програють усі. Адже для
світової економіки сукупний ефект торгових конфліктів може означати втрату приблизно
700 млрд доларів до 2020 року, або приблизно 0,8 відсотка ВВП. Для порівняння, це
приблизно дорівнює величині всієї економіки Швейцарії. Мервін Кінг переконаний, що
світова економіка перебуває у пастці низького зростання. А десятирічне відновлення після
глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 років було значно слабкішим, ніж
зростання економіки після Великої депресії. Він наголошує, що, і справді, криза не буде
схожа на попередню, адже насувається період глобальної рецесії: «Після Великої інфляції,
Великої стабільності й Великої рецесії ми входимо в період Великої стагнації», – підкреслив
Мервін Кінг. Він також прогнозує жахливі наслідки для ринку США. Кінг зазначив, що США
матимуть справу з «фінансовим Армагеддоном», якщо Федеральній резервній системі
(ФРС) не вистачить можливостей для боротьби з новою проблемою, яка досить схожа з
іпотечною кризою 2007 року. Відтак, переконаний він, від нової фінансово-економічної
кризи найбільше постраждають Сполучені Штати Америки. Однак, на думку банкіра, існує
можливість уникнути «фінансового армагедону», якщо конгрес обмежить ФРС в
розширенні кредитної експансії. Нагадаємо, прогнозується, що криза може розпочатися в
США. Американські компанії також страждають від торгових воєн, які створюють
невизначеність зменшуючи впевненість інвесторів у США. Другий фактор полягає у
закінченні програми Трампа щодо податкового стимулювання економіки США, яка
підтримує відносно високі темпи зростання економіки. Програма завершується у 2020 році.
Варто зауважити, що багато економістів вважають економіку США штучно перегрітою,
тому без подібних стимулів виникають ризики рецесії. У глобальному масштабі проблеми,
на думку аналітиків JPMorgan, схожі. Експерти JPMorgan переконані, у 2020 році світовій
економіці загрожує рецесія через перегрів на біржовому і сировинному ринках. Фінансові
кризи відбуваються приблизно раз в 10-15 років, тому час нового вже наближається.
Криза – результат розвитку та інновацій. Неочікувано для всіх з’ясувалося у
2008 році, що під впливом інноваційних технологій глобальний фінансовий ринок суттєво
змінився. Міжнародні інвестиційні фонди та банки розширили емісію грошей (частково
через механізми кредитування) без участі Центробанків. Відтак банки накопичували борги,
безперспективні до погашення (токсичні борги, зокрема іпотечні), формуючи з них
конструкції фінансових інструментів, перекривали надійними позиками й продавали
іншим інвесторам. Влітку 2008 року з’ясувалося, що ці фінансові конструкції (інструменти)
нічого не варті. В результаті на фінансовому ринку утворилася боргова яма в трильйони
доларів США. Це призвело до падіння кількох найбільших банків США та найглибшої з
1920-1930-х років рецесії у світовій економіці. Уряди та центробанки розвинених країн
кинули на боротьбу з кризою режим кількісного пом’якшення, нові норми регулювання
банків та інвестиційних фондів, щоб запобігати надалі «токсичним» інструментам.
Нові підходи – вимога часу. Пріоритетні завдання економічної політики для
забезпечення більш активного і більш стійкого зростання передусім полягають у
виваженому застосуванні монетарної політики й підвищенню фінансової стабільності.
МВФ рекомендує розширити застосування фіскальних інструментів для розв’язання
поточних проблем, в реалізації структурних реформ націлених на економічне зростання,
розвиток міжнародної співпраці та розв’язання проблем з кліматом.
Монетарна політика, фінансова стабільність. Центральні банки в країнах світу
намагаються виконати свої мандати в важких умовах. Незалежність центробанків є
фундаментом обґрунтованої монетарної політики, наголошують в МВФ. Щоб центробанки
були максимально ефективними, формувати широкі можливості для комунікацій зі
стейкхолдерами, бути максимально транспарентними. Центробанки традиційно повинні
опиратися на дослідження та реальні статистичні дані й підтримувати процентні ставки на
низькому рівні – але там, де це доцільно. Особливо з урахуванням того, що інфляція в
багатьох країнах залишається низькою, а загальне зростання економіки послаблюється.
Однак процентні ставки в багатьох країнах з розвиненою економікою вже занадто низькі
або негативні. Наявні тривалий час низькі ставки мають зв’язок з негативними побічними
ефектами та наслідками. Все це призводить до фінансових факторів уразливості. У МВФ
дослідили, якщо відбудеться серйозний спад, корпоративний борг, пов’язаний з ризиком
дефолту, підвищиться до $19 трлн, або майже до 40 % сукупного боргу в восьми провідних
економіках світу. Це перевищує рівні, які спостерігалися під час фінансової кризи 2008-2009
років. Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що світова економіка
перебуває на порозі чергового фінансового краху. Головною проблемою є величезний
сумарний борг країн світу. У прогнозі Фонду зазначено, що напередодні кризи 2008 року
середнє співвідношення глобального боргу до ВВП становило 36%, а наразі — понад 50%.
Сума астрономічна — 184 трильйони доларів. Низькі процентні ставки також спонукають
інвесторів вдаватися до пошуку вищої прибутковості в країнах з ринками, що формується.
Це робить багато невеликих країн уразливими щодо раптових розворотів потоків капіталу.
Відтак прийшов час нових макропруденційних інструментів. Варто шукати нові підходи для
поліпшення управління ринком, зменшення фінансових підйомів і спадів. Але МВФ
наголошує на ключовій тезі: заходи монетарної та фінансової політики не можуть поодинці
вирішити цю задачу. Центральну роль повинна відігравати фіскально-бюджетна політика.
Рецепти для України. У період становлення країни вирішують, які заходи є
найбільш важливими та ефективними. МВФ наголошує, що всі рішення варто розглядати
через призму довгострокової перспективи. Потенційні втрати робочих місць від
автоматизації, трудової міграції та мінливої демографічної ситуації вимагають від країн
перетворення структури своєї економіки. Нове дослідження МВФ, зосереджене саме на
країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, відображають, що лише
структурні реформи можуть привести до підвищення продуктивності та забезпечити
величезні економічні вигоди. Ці зміни є необхідною умовою досягнення вищої динаміки
зростання в середньо- і довгостроковій перспективі.
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Про ризики глобальні та окремі: темпи економічної активності
в світі продовжують знижуватися
26.10.2019

У своєму свіжому Глобальному звіті про фінансову стабільність МВФ
каже про зростання корпоративного боргу, збільшення частки більш
ризикованих і неліквідних активів, а також про зростання залежності від
зовнішніх запозичень у країнах, що розвиваються.
По суті, глобальна криза вже настала, просто, на відміну від попередніх стресів, це
характеризується не різким падінням, а повільним сповзанням світової економіки та
фінансових ринків. Україні, яка ледь зміцніла після останньої кризи, слід уважно
поставитися до попереджень експертів Фонду та тверезо оцінити можливі ризики,
пов'язані з глобальною рецесією.
Темпи економічної активності у світі продовжують знижуватися, МВФ укотре
зменшив свій прогноз зростання світової економіки до 3% — найнижчого показника від
часу останньої глобальної фінансової кризи. Причини залишаються колишніми: зростання
бар'єрів у міжнародній торгівлі, геополітична невизначеність, зниження темпів і обсягів
виробництва через порушення виробничих ланцюжків і географії поставок. На жаль,
останні новини зі світу глобальної політики не дають будь-яких підстав вважати, що в
найближчому майбутньому ситуація покращиться: вихід Великої Британії з ЄС знову
відкладається, а прогрес у торговельній війні США та Китаю, що ледь намітився, суттєво
затьмарений політичними проблемами в самих США. У підсумку, за прогнозами МВФ,
економіка ЄС у 2019 р. збільшиться лише на 1,2%, а у 2020-му — на 1,4. Економіка США
наступного року, за оцінками МВФ, зросте на 2,1%. Зростання економіки Китаю
сповільниться до 5,8%, причому, за оцінками Фонду, виробничий сектор КНР через
протистояння зі США вже перебуває в глибокій рецесії.
Найуразливіші сектори світових економік — виробництво та небанківські фінансові
організації. Що у свою чергу призводить до конфлікту інтересів для фінансових регуляторів
країн. З одного боку, вони повинні стимулювати зростання виробництва та, відповідно,
пом'якшувати свої політики. Приклад Європейського центробанку та ФРС США вже
наслідували більшість країн, переходячи до більш м'якої грошово-кредитної політики. Але,
з іншого боку, зайве пом'якшення регуляцій лише збільшує інші ризики. Довгострокова
дохідність різко знижується, обсяг державних і корпоративних облігацій з від'ємною
дохідністю у світі вже збільшився до 15 трлн дол. Борг компаній, не спроможних покрити
відсоткові витрати за рахунок своїх доходів, може зрости до 19 трлн дол. Це майже 40%
загального боргу підприємств у США, Китаї, Німеччині, Японії, Франції, Іспанії, Італії та
Великій Британії. Але ж країни ЄС і Китай — це наші основні торговельні партнери, і їхні
проблеми так чи інакше стануть нашими проблемами також.
Зростає й фінансова уразливість світових економік, особливо в небанківському
фінансовому секторі. Для інституціональних інвесторів, таких як страхові компанії, пенсійні
фонди та компанії, що управляють активами, дуже низькі відсоткові ставки служать
стимулом підвищення дохідності та операцій із більш ризикованими та менш ліквідними
цінними паперами. Наприклад, пенсійні фонди суттєво збільшили свої вкладення в
приватні інвестиційні фонди або нерухомість. І тут МВФ радить регуляторам розробляти та
впроваджувати нові макропруденційні інструменти, щоб мати можливість гнучко й
оперативно реагувати на зміни в економіці, а особливо у фінансовому секторі. Зокрема,
підсилити контроль банків цільовими стрес-тестами, а компаній з високим рівнем
запозичень — пруденційними інструментами, підвищити нагляд за інституціональними
інвесторами, у тому числі активізувати їхні зусилля із зниження частки позикових коштів
та інших невідповідностей у балансах, а країнам, що розвиваються, — удосконалити
системи управління їхніми суверенними боргами.
Однак єдиного рецепту для всіх у МВФ немає, — у кожної економіки свої уразливі
місця та сильні сторони. Зате є універсальне правило: у періоди глобальних потрясінь
найсильніше лихоманить економіки, що розвиваються, а не розвинені економіки, просто
тому, що в розвинених економік набагато більше можливостей для того, щоб нівелювати
наслідки кризи. Не випадково у звіті МВФ особливу увагу приділяють проблемі доларизації
економік. Саме нестача долара під час останньої фінансової кризи 2007–2008 рр. і підкосила
глобальну фінансову систему. Україні поняття доларизації відоме не з чуток. Попри те, що
українські комерційні банки суттєво знизили свої "доларові" апетити, висока доларизація
банківських балансів зберігається та залишається джерелом системних ризиків. Частка
валютних кредитів і депозитів, за даними НБУ, хоча й скоротилася з пікових значень 2015 р.
на більш як 10 п.п., але все одно на сьогодні трохи перевищує 40% загальних обсягів.
Дотепер серед клієнтів банків багато компаній із кредитами в іноземній валюті, але з
доходами майже виключно в гривні. І регулятор радить банкам консервативно оцінювати
кредитні ризики таких позичальників. НБУ очікує, що дедоларизація балансів сектору
триватиме, допоки зберігатиметься фінансова стабільність, а темпи інфляції
знижуватимуться. Але цей процес не буде швидким. За оцінками НБУ, природний рівень
доларизації становить близько 20% для подібних до української фінансових систем, тобто
нашому банківському сектору потрібно зменшити поточний рівень доларових активів і
пасивів удвічі. Рівень доларизації державного боргу, який на сьогодні перевищує дві
третини, — це також джерело макроекономічних ризиків. Більша частина українських
зовнішніх боргів має погашатися саме в доларі. Якщо світова економіка остаточно порине в
стагнацію, причина якої буде не в зниженні попиту, а в зниженні пропозиції, а усталені
торговельні зв'язки країн буде порушено, Україні буде дуже складно отримати необхідні
обсяги валюти, тому що їхнє основне джерело сьогодні — експорт, обсяги якого, так само,
як і валютної виручки, можуть суттєво скоротитися. Чи зможемо ми протистояти цьому?
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Попри дуже амбіційні плани нового українського уряду, МВФ у своєму Огляді
глобальної економіки не зазначає будь-яких передумов для істотного поліпшення основних
показників нашої економіки.Темпи зростання реального ВВП у наступні три роки будуть у
межах 3% на рік, інфляція 2020-го сповільниться до 5,6% річних, а 2021-го — до 5%, рівень
безробіття несуттєво знизиться з 8,7 до 8,2%. Дефіцит платіжного балансу, навпаки, зросте
з 2,8% від ВВП 2019-го до 3,5% від ВВП 2020-го і 3,3% від ВВП 2021-го, тобто обсяги
імпорту, ввезеного до країни, зростатимуть, а обсяги експортованої Україною продукції —
знижуватимуться. Стимулювання виробництва — рецепт від МВФ. Щоправда, в України з
цим не складається. У програмі нового уряду розвиток виробництва взагалі не згадується,
про стимулювання зростання переробної промисловості, яка дала б нам можливість
продавати товари з більшою доданою вартістю, немає жодного рядка. Уряд не думає про
зростання виробництва ні на рівні своєї стратегії, ні з погляду тактичних рішень.
Наприклад, не хоче хоча б вирішити проблеми з існуючою монополією на ринку
електроенергії, що призводить до зростання її вартості, змусивши українських виробників
або працювати на межі рентабельності, або зазнавати збитків. Україна так і залишиться
експортною країною, що поставляє на інші ринки дешеву сировину, якщо не усвідомить
термінової необхідності реформування самої структури своєї економіки. На жаль,
сировинним придаткам у кризу доводиться найгірше, бо глобальне скорочення попиту
неминуче призводить до зниження цін на сировинні товари. Зате витрати сировинних
економік на імпорт готової продукції (яку ми могли б виробляти, але не виробляємо)
зростають у рази, адже імпорт треба купувати за валюту. МВФ не даремно у своєму огляді
глобальної економіки попереджає країни з ринками, які розвиваються, про те, що саме вони
найбільш уразливі в періоди стагнації світової економіки, і ризики для них посилюються,
тому що починаючи з 2000-х років структурні реформи в цих країнах суттєво
сповільнилися. Реформи в таких галузях, як управління, фінанси та торгівля, можуть, на
думку МВФ, забезпечити значний приріст виробництва в цих країнах, але лише в
середньостроковій перспективі, адже на реформування цих напрямів, як правило, іде кілька
років, а самі вони потребують значних інвестицій. Водночас, на думку МВФ, Україна не
повинна згаяти черговий шанс провести реформи, адже більшість ефективних
трансформацій здійснюються на початку виборчого мандата влади. Але для збільшення
продуктивності слід розпочати з підвищення ефективності управління та забезпечення
доступу реального сектору до кредитних ресурсів — із двох основних бар'єрів, що
обмежують економічне зростання. Не варто забувати країнам, що розвиваються, також про
лібералізацію внутрішніх фінансів і стимулювання ринку праці. Здійснення масштабних
реформ дасть змогу у середньостроковій перспективі подвоїти швидкість зближення рівня
життя в країнах, що розвиваються, та розвинених економіках, а щорічний темп приросту
ВВП — підвищити, щоправда, несуттєво, приблизно на один процентний пункт.
У своїх рекомендаціях МВФ зазначає, що заходів грошово-кредитної політики для
протидії глобальній стагнації, що насувається, не вистачить. Країни повинні змінювати
фіскальну політику, щоб підтримувати темпи виробництва, тобто або знижувати податкове
навантаження, залишаючи реальному сектору більше ресурсів, або збільшувати обсяги
державних інвестицій, що стимулюють розвиток реального сектору (по суті, знову-таки,
перерозподіляючи податки на користь бізнесу). Але поки що ми не зможемо повною мірою
скористатися порадою МВФ через своє боргове навантаження, яке постійно потребує від
держави додаткових ресурсів. Україна проходить період пікових виплат за зовнішнім
боргом, що вимагає не просто значних коштів, а валюти. За даними НБУ, із середини 2019го до кінця 2021-го уряд і НБУ повинні виплатити за боргами понад 20 млрд дол. Якщо не
буде достатніх нових зовнішніх запозичень, міжнародні резерви країни почнуть
знижуватися. Тому на найближчі роки погашення та обслуговування валютного
державного боргу — це і наше головне джерело потенційних ризиків для фінансової
стабільності, і основне гальмо нашого розвитку. З 1993 р. частка держборгу, номінована в
іноземній валюті, не опускалася нижче за 59%. Торік завдяки зміцненню гривні держборг
уперше з 2010 р. почав скорочуватися, але для зменшення валютного ризику у
майбутньому частка валютного боргу має знизитися суттєво. Згідно з базовим сценарієм
НБУ, державний і гарантований державою борг зменшуватиметься до 57% ВВП на кінець
2019-го і до 54% — на кінець 2021-го, назвати це зниження значним складно. При цьому
такий сценарій передбачає продовження реформ, співробітництва з МВФ і відсутність
економічних стресів. І поки що ризики зберігаються по кожному з цих пунктів. Виходить,
глобальна криза наближається набагато швидше, ніж Україна встигає до неї підготуватися,
що не залишає сумнівів у тому, що її наслідки будуть для нас відчутними та болісними. Що
ще гірше, після різких падінь, як правило, відновлення економік відбувається досить
швидко, а от відновлення після розтягнутої в часі стагнації, яку ми спостерігаємо нині, теж
затягується на роки, якщо не на десятиліття.
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