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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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Світ загнав себе в борги, з яких не виборсається –
і непогано почувається
11.11.2019

Світовий борг (заборгованість урядів, корпорацій, фінансових
установ і домогосподарств усіх країн) досяг рекордних показників – $188
трильйонів. Це 230% від обсягів глобального виробництва.
Тобто, щоб виплатити таку суму – за збереження нинішніх показників
продуктивності праці – людство має невтомно трудитися фактично два з половиною роки,
нічого при цьому не споживаючи. А так не буває. Тож над тим, як погасити світовий борг,
вочевидь, доведеться розмірковувати не одному поколінню економічних “ейнштейнів”
майбутнього. Хоча робити цього, найімовірніше, і не варто. Упродовж століть світ навчився
жити в умовах, коли країни позичають одна в одної, коли держави беруть в борг у громадян
і фінустанов, банки і громадяни – в держав, люди – в людей... Виробивши відповідні норми
та правила, а також сформувавши як національні, так і глобальні системи стримувань і
противаг, які наразі дозволяють уникнути надмірної концентрації боргів в руках окремих
кредиторів і використання цієї ситуації для міжнародного тиску на боржників чи
провокування штучних фінансових криз. А ось над тим, як жити ощадливіше, аби скоротити
чи, принаймні, не нарощувати заборгованості, фахівці радять замислитися вже зараз.
Стосується це як державних запозичень, так і позичок фізичних осіб (за даними МВФ, дві
третини загальної заборгованості – “доробок” приватного сектора). Меншою мірою –
корпоративних боргів. Адже такі запозичення навпаки, зазвичай, стимулюють економічний
розвиток, оскільки бізнес вкладає позичені кошти, передусім, у розширення виробництва.
Не кажучи вже про додану вартість, яка завдяки цьому стабільно формується у
банківському секторі і на фондових ринках. Безперечно, певною мірою стимулює
економічний розвиток і споживче кредитування.
Особливості життя в борг: “цивілізований світ” і країни, що розвиваються.
Аби розібратися в тому, яка з країн і кому в цьому світі “фінансовий кум” чи “брат”
(точніше, боржник і кредитор), потрібно вивчити, певно, сотні тисяч договорів і десятки
мільйонів окремих документів. Займаються цим цілі інституції. Зібрані ними “струмочки”
інформації збігаються до аналітичних центрів на кшталт МВФ чи Світового банку, експерти
яких і узагальнюють ці відомості, завдяки чому й маємо більш-менш реальну картину.
Можливість вдаватися до фінансових запозичень рятує окремі держави і увесь світ від
проблем, пов’язаних із оголошенням дефолту, гіперінфляційними й девальваційними
процесами, що, зокрема, стають наслідком безконтрольного увімкнення грошових
друкарських верстатів, низької продуктивності праці, неконкурентності на експортних
ринках та інших “траблів”. Часто брати у борг країнам доводиться для того, щоб виконати
зобов’язання (зокрема, соціальні) перед своїми громадянами чи розрахуватися із
попередніми боргами. Вдаватися до запозичень доводиться не лише популістським урядам
чи диктаторським режимам, а й цілком демократичним та успішним країнам. Причому,
найбільшими боржниками є не найбідніші, як може здатися, а якраз найбагатші держави
світу (заради справедливості треба сказати, що не всі). Причина – згадане вже бажання
“тримати марку” в питаннях збереження соціальних стандартів і “дешеві” гроші, які уряди
цих країн можуть залучити на світових фінансових ринках. На відміну від держав, що
розвиваються, позички для яких – зважаючи на вищий ступінь ризиків повернення коштів
– дуже дорогі. Головним світовим боржником упродовж багатьох десятиліть залишаються
Сполучені Штати Америки. Цьогоріч держборг країни перевищив $23 трильйони –
приблизно 110% національного ВВП. Це третина усієї так би мовити “держаної” частки у
структурі світового боргу. Лише з початку року заборгованість США зросла на $1 трильйон
(з-поміж іншого, це – приблизно 8 ВВП України). Загалом же американці заборгували у
понад 200 разів більше, ніж українці. Причому, почуваються вони, на відміну від нас, доволі
впевнено. Зокрема, й тому, що країна може в будь-який момент отримати запозичення під
сміховинні для нас відсотки – від 0,5 до 2% річних. Причому, на десятки років. Тому
обслуговування такої колосальної заборгованості щороку обходиться країні лише у 2,22,6% ВВП. Тоді як в Україні цей показник сягає 12%. До того ж, лише третина
заборгованості США – це борг перед іноземними урядами і організаціями. Більшу частину
суми країна винна “сама собі” – своїм громадянам, компаніям та урядовим організаціям.
Можливість позичати кошти під 1-2% мають також Японія, Німеччина, Великобританія та
низка інших розвинених держав. Тим часом борги Японії сягають 250% внутрішнього
валового продукту. Останніми роками країна змушена скеровувати на обслуговування і
виплату заборгованості половину державного бюджету. Приблизно у півтора разу більше,
аніж заробляє за рік, заборгувала Італія. Перевищує національні ВВП заборгованість
Великобританії, Іспанії, Франції та багатьох інших країн Європи. Натомість маємо й на кого
рівнятися: приміром, фактично без боргів живуть естонці. Заборгованість цієї країни не
перевищує 8-9% ВВП. Цікаво, що багато країн, які самі мають суттєву заборгованість,
активно скуповують борги інших держав – зокрема, таких “надійних” позичальників як
США. Упродовж останнього десятиліття навіть триває таке собі неофіційне змагання за
володіння найбільшим портфелем американських боргових зобов’язань між Японією і
Китаєм. Нещодавно вперед знову вийшла Японія – США винні Токіо $1,2 трильйона.
Китайська частка – $1,11 трильйона. Ірландія сконцентрувала понад $302 мільярди
американських боргів, Бразилія – майже $270 мільярдів, Кайманові острови – $254
мільярди, Швейцарія – понад $244 мільярди.
Особливості життя в борг по-українськи.
На відміну від провідних економік світу, країни, що розвиваються, можуть брати
позики на більш-менш тривалий період під більш-менш привабливі відсотки хіба що в
міжнародних фінансових інституцій. Зокрема, у Міжнародного валютного фонду. Для
багатьох так би мовити економічно і політично “незрілих” держав така співпраця доволі
обтяжлива, оскільки Фонд, заздалегідь дбаючи про повернення коштів, висуває до
позичальників додаткові вимоги – аби підстрахуватися. Один із прикладів – Україна. Як
свідчать два з половиною десятиліття досвіду співпраці Києва з МВФ, чим у скрутнішій
ситуації перебуває наша країна, чим більше фінансових проблем вона має, тим жорсткіші
вимоги Фонду і тим складніші переговори щодо підписання довгострокових програм та
отримання окремих кредитних траншів. Щоправда, більшість вимог вигідні самій країніреципієнту. Йдеться, приміром, про реформування окремих галузей і системи державного
управління загалом, впровадження прогресивних стандартів, створення сприятливих умов
для залучення інвестицій. Але є й такі, з якими частині суспільства, експертного
середовища і політиків погодитися складно (ті ж, приміром, “тарифні” питання). Тому
заклики до відмови від подальшої співпраці з МВФ – явище уже звичне.

Утім, більшість експертів усе ж вважають: Україна справді рано чи пізно – бажано
якомога раніше – має навчитися обходитися без кредитної “ем-ве-ефівської подушки” (як
кажуть одні) чи “зашморгу” – за оцінками інших. Але наразі дозволити собі цього не може.
Бо фінансові умови, які пропонує позичальникам Фонд, – одні з найвигідніших у світі (якщо
брати до уваги доступність грошей для країн з перехідною економікою). Також співпраця з
Фондом є непоганим сигналом для інвесторів і гравців міжнародних ринків комерційних
запозичень. Приміром, без співпраці з МВФ для України доступні позички лише під 10-12%
річних. Які, до того ж, потрібно швидко повертати (упродовж двох-трьох років). В умовах же
активної підтримки з боку Фонду – під 7-9% і навіть менше. А терміни запозичень значно
більші. До речі, проєктом Державного бюджету на 2020 рік передбачено, що
середньозважена ставка зовнішніх запозичень для України в наступному році не
перевищить 8%, внутрішніх позик – 14,6%. Це вже добре. Адже у 2018-му і 2019-му роках
Мінфін – зокрема, через високу облікову ставку НБУ – емітував ОВДП (облігації внутрішньої
державної позики) під 17-19% річних. Завдяки цьому українські державні цінні папери
користувалися неабияким попитом. Що дозволило Міністерству фінансів нещодавно
відзвітувати: “Обсяг вкладень нерезидентів (іноземних громадян і компаній) в українські
ОВДП сягнув 100 мільярдів гривень”. Відповідно, валюту на таку суму новоспечені
власники наших цінних паперів продали на міжбанківському ринку (оскільки ОВДП можна
купити лише за гривні). І це – один з визначальних чинників, що вплинули на нинішнє
рекордне зміцнення національної валюти. Приємно. Але ж ця “приємність” колись може
обернутися для країни неабияким “траблом”. Якщо, приміром, рівень довіри до наших
цінних паперів знизиться, умови їх розміщення перестануть бути такими привабливими чи
виникнуть форс-мажори, пов’язані, скажімо, з активізацією російської агресії. Тоді
матимемо ситуацію, коли нерезиденти, отримавши виплати за облігаціями, не захочуть
вкладати кошти в нові цінні папери й масово кинуться виводити гроші закордон. Попит на
валюту стрімко зросте, держава змушена буде вмикати друкарський верстат, аби
розрахуватися з власниками облігацій... Це загрожує новим витком девальвації й
неабиякими проблемами для платіжної системи країни та вітчизняної економіки. На думку
деяких експертів, такий сценарій цілком можливий. Хоча є й ті, хто заспокоює: Україна має
запас міцності. Навіть в умовах задекларованого регулятором зниження облікової ставки
НБУ (від чого залежить прибутковість наших ОВДП) до 8% до кінця 2021 року, українські
цінні папери залишатимуться доволі привабливими для інвесторів. Особливо, якщо
паралельно робити кроки, що допоможуть “переконати” їх перейти від “пасивного”
заробітку на цінних паперах до прямих інвестицій в українську економіку. Найближчим же
часом для того, аби зберегти збалансованість бюджету, а також вчасно розраховуватися із
попередніми боргами, Мінфін планує отримати завдяки держзапозиченням понад 342,5
мільярда гривень. В тому числі 111 мільярдів – позики на міжнародних фінансових ринках.
При цьому обсяг погашення держборгу наступного року – 282,1 мільярда гривень, в тому
числі за зовнішнім боргом – 120,3 мільярда. Ще 141,5 мільярда гривень піде на
обслуговування держборгу. Тобто, як підрахував прем’єр Олексій Гончарук, на виплати
кредиторам Україна витрачатиме кожну третю зароблену у 2020-му році бюджетну
гривню... А за світовими мірками, борг України не такий вже й “страшний” – $110 мільярдів
(2 трильйони 696 мільярдів гривень за нинішнім курсом). Це приблизно 61,5% ВВП.
Проблема лише в тому, що саме на 2019-21 роки припадає пік виплат за попередніми
позиками. Нові ж ми можемо брати лише під великі відсотки.
Шляхи подолання світової боргової залежності
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що нинішнє збільшення боргових зобов'язань багато в чому пов'язане з кризою 2008 року, коли приватному
сектору повсюди надавали масштабну державну підтримку. Лише банкам тоді позичили
$1,6 трильйона. При цьому більшість фінустанов ці гроші досі не повернула. Загалом, за
оцінками МВФ, нинішній рівень заборгованості нагадує ситуацію, яку світ переживав після
Другої світової війни. Особливо небезпечно це для країн, що розвиваються. Аналітики МВФ,
за словами Георгієвої, пропонують такі кроки для поліпшення ситуації із боргами:
1.

2.
3.

Забезпечення більшої стійкості позик. Тобто, позичальники мають діяти більш
обережно. Максимально використовуючи інструменти, не пов’язані із випуском
облігацій чи укладанням прямих кредитних угод. Йдеться про розширення
можливостей залучення прямих інвестицій (у тому числі, й іноземних), збільшення
податкових надходжень та посилення боротьби з бюрократією і корупцією.
Забезпечення більш прозорої практики запозичень і кредитування. “У багатьох
країнах є можливість значною мірою укріпити інститути, які реєструють,
відстежують та повідомляють про заборгованість”, – уточнила Георгієва.
Заохочувати кращу співпрацю між країнами-позичальницями і кредиторами. Мова
про спільну роботу щодо поліпшення розкриття інформації про боргові контракти,
що допоможе знизити ризики та підвищити підзвітність. І в комплексі покращить
управління боргами.

Водночас сам по собі борг, за висновками експертів, для більшості держав не є
шкідливим і небезпечним. Але він може підвищувати вразливість тієї чи іншої країни (або й
групи країн) до кризових явищ та шоків (наприклад, валютних). Тому в світі дедалі більше
уваги приділяють оцінюванню стійкості держборгу та можливостей країн обслуговувати
заборгованість у майбутньому, паралельно розвиваючи національні економіки. У цьому
контексті в Україні розраховують до кінця 2022 року знизити рівень державного боргу до
43% ВВП. Таким чином, ми наблизимося до нинішнього показника сусідньої Польщі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

© Владислав Обух, Київ

Читайте також: Коли
Порошенко додає, а
Коломойський втрачає >>>

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук в Лондоні
закликав інвестувати в Україну

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук на Інвестиційному
саміті Європейського Банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
пояснив чому зараз вигідно інвестувати в Україну. Про це повідомляє
служба новин порталу ukrinform.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Лише співпраця з бізнесом дасть реальні позитивні
зміни для економіки України
19.11.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив на
щорічних Загальних зборах членів Європейської бізнес асоціації. Про
це повідомляє прес-служби Апарату ВРУ.

Д.РАЗУМКОВ

Він привітав Асоціацію з 20-річчям створення та висловив сподівання, що
сьогоднішні досягнення - це лише маленька частина успішних проектів, що чекають на
організацію. Дмитро Разумков поінформував учасників зборів про спільні дії Парламенту
разом з Урядом та Офісом Президента. «Станом на сьогодні Верховною Радою прийнято 86
законів, і багато з них стосуються бізнесу. Це і детінізація, і багато інших змін, які пов’язані з
реальним покращенням умов ведення бізнесу. Вони сприятимуть налагодженню тих
процесів, які наближають нас до європейських стандартів», - зазначив Голова Парламенту.
Дмитро Разумков також запевнив членів Асоціації у готовності Верховної Ради до співпраці.
На його переконання лише такі підходи дадуть у результаті реальні позитивні зміни, на які
очікує держава. «Ми багато дискутували ще до виборів, і сподіваюсь, що і зараз ми будемо
знаходити час і бажання почути один одного і напрацювати спільні позиції. Ми готові
робити все, що дозволить бізнесу в Україні розвиватися, створювати нові робочі місця,
змінювати економіку і створювати можливості для розвитку України. Буде розвиватись
держава - будемо розвиватися і ми», - наголосив Голова Верховної Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Питання війни на Донбасі маємо вирішити лише
дипломатичним шляхом
19.11.2019

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що
проведення зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» після того, як
цей формат був заблокований у 2016 році, – це вже успіх.

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«Ми з вами повинні розуміти, що питання війни на Донбасі маємо вирішити лише
дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Нормандський формат – це
переговори на найвищому рівні, і тому ми очікували цієї зустрічі, дуже серйозно готуємося
до неї. Я хотів би реальних результатів», – сказав Президент України під час зустрічі зі ЗМІ,
відповідаючи на запитання, якого підсумку він очікує від саміту в Нормандському форматі,
що запланований у найближчі тижні. «Ми не можемо просто говорити про припинення
війни – треба домовлятися про повернення наших територій. Я кажу хоча б про якісь
зрозумілі терміни. Тобто я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись
більш-менш чіткими термінами. Ми про це говоритимемо, я підніматиму це питання», –
наголосив Глава держави. За його словами, це саме стосується й повернення в Україну
незаконно утримуваних громадян. «Є таке словосполучення, яке лунає в різних ЗМІ, як
«обмін всіх на всіх». Воно хвилює всіх: мене особисто, наш уряд, суспільство. Важливе
питання: «Коли?» Для мене відповідь – це конкретні терміни, найближчим часом», –
підкреслив Володимир Зеленський. Він також зауважив, що зараз очікує повернення
українських кораблів, які були захоплені в районі Керченської протоки.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

О. ГОНЧАРУК

«Ми - демократія, і ми пишаємося цим. Ми прихильні до ЄС. Ми боремося з
корупцією. Інвестори виграють від нового законодавства про державно-приватне
партнерство», - зазначив Прем’єр. У своєму Twitter Гончарук також закликав міжнародну
спільноту інвестувати в Україну: «Сьогодні в Україні немає корупції на високому рівні. Я
переконаний, що найближчим часом корупції взагалі не буде. Інвестуйте в Україну!» —
написав він. Відзначимо, Кабінет міністрів України готує ще 10 державних активів на
концесію. Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів під час дискусії на першому
Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства. “Концесії. Ми серйозно
налаштовані на державно-приватне партнерство. Два пілотні проєкти — морські порти
Ольвія та Херсон вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на
концесію”, - зазначив Гончарук. За його словами, процес підготовки об’єктів до приватизації
також відбувається без проблем, і до кінця року уряд направить на малу приватизацію 500
держпідприємств. “Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це
рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо
інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show”, - додав Прем’єрміністр. Він не сумнівається, що успішним буде і процес запуску наступного року великої
приватизації. “Впевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних
історій. Наприклад, з приватизацією державного Центренерго”, - зазначив Гончарук. Глава
уряду запевнив учасників дискусії, що в Україні немає корупції на найвищому рівні, та
висловив сподівання на її успішне подолання на всіх рівнях. Також повідомляється, що
українська влада не допустить повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім
власникам. "У нас є дуже чітке розуміння - у мене, у Президента, в уряду, - що справа
ПриватБанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому,
що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", сказав керівник українського уряду. За його словами, стосовно ПриватБанку, і зокрема у
відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду "є стратегії, і ми
готові до будь-якого розвитку подій". "Уряд України, команда Президента буде робити усе
від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", наголосив Гончарук. Він також заявив, що олігархи не мають впливу на уряд і Президента
України. Водночас Гончарук визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через
засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це, за словами Прем’єр-міністра,
"лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив
зменшується". Серед способів скорочення негативного впливу приватних інтересів в
українській економіці Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку
України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також приватизацію
державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової
реформованої системи судочинства. Як відомо, Уряд України 18 грудня 2016 року,
пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші –
бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати
найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила
докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень. Ексвласники банку вважають
націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних
юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського
скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і
Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення. 15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу
в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді
вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та
отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про
всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті. В Офісі Президента
заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення
державного ПриватБанку колишнім акціонерам. Відзначимо, Прем’єр-міністр України
Олексій Гончарук в Лондоні підписав два документи на загальну суму 900 млн євро щодо
проекту співфінансування Європейським інвестиційним банком та Європейським банком
реконструкції та розвитку будівництва та реконструкції українських доріг. Мова йде про
фінансування реконструкції автошляху М05 Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та
Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо м.
Львова. Прем’єр-міністр України додав, що Уряд України надалі впроваджуватиме в
законодавство необхідні антикорупційні та інституційні зміни, аби лише посилювати
співпрацю з ЄІБ, ЄБРР та іншими міжнародними партнерами: «І ми високо цінуємо
співпрацю з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції
та розвитку». Серед документів, які Голова Уряду підписав: Фінансова угода «Європейські
дороги України ІІІ» (проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі») між
Україною та Європейським інвестиційним банком на 450 млн євро; Меморандум про
порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Європейським банком реконструкції та
розвитку щодо спільної реалізації проекту «Розвиток транс’європейської транспортної
мережі». Мета Меморандуму — розширення співробітництва та співпраці України та ЄБРР у
підготовці програми фінансування на ще 450 млн євро. Як відомо, Прем’єр-міністр України
Олексій Гончарук сьогодні, 22 листопада, бере участь в Інвестиційному саміті ЄБРР у
Лондоні, де представники шістьох країн зібралися для обговорення інвестиційного клімату
та інвестиційних можливостей Східного партнерства. Цього року ініціатива Східного
партнерства відсвяткувала 10-ту річницю. За цей час Банк «розвинув набагато тісніші
зв’язки» з кожною з шести країн-учасниць сьогоднішнього саміту: Вірменією,
Азербайджаном, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною. Панельні сесії саміту будуть
присвячені інвестиційному клімату країн, інвестиційним тенденціям та можливостям.
Також планується обговорити діяльність та вплив ЄБРР, окреслити погляди ЄС та ЄІБ на
регіон, та розглянути широке коло питань у різних галузях економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua, kmu.gov.ua

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

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

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 ПРОКУРАТУРА

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Делегація ЗС України відвідала Стратегічне
командування НАТО з операцій

У 2019 р. прокурори пред’явили позовів поза межами кримінального
судочинства на суму майже 18,9 млрд грн

22.11.2019

19.11.2019

Відбувся візит делегації Збройних Сил на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Стратегічного
командування НАТО з операцій, м. Монс (Королівство Бельгія).
За результатами зустрічей українською делегацією отримано розгорнуту
інформацію про завдання та відповідальність штабів стратегічного та оперативного рівня
під час планування та в ході проведення операцій. Серед іншого, заступник начальника
Генерального штабу ЗС України поінформував представників Стратегічного командування
НАТО з операцій про стан трансформації системи управління ЗС України, безпекову та
оперативну обстановку довкола України, ситуацію в районі проведення Операції
об’єднаних сил, у тому числі, на ділянках розведення сил і засобів. Під час зустрічі генераллейтенанта Сергія Наєва з начальником штабу Стратегічного командування НАТО з
операцій генералом Маркусом Кнейпом (Німеччина), сторони обмінялися відвертими
думками про наміри щодо майбутніх професійних відносин. Відзначимо, 21 листопада в
Брюсселі начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант
Руслан Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу у форматі
з Україною на рівні начальників генеральних штабів. В ході засідання обговорювалися
актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, в тому числі і аспекти агресивної
зовнішньої політики Російської Федерації. Генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час свого
виступу поінформував міжнародну спільноту про розвиток безпекового середовища
довкола України, обстановку в районі проведення операції Об’єднаних сил та основні
досягнення оборонної реформи. «Ми суттєво просунулись у процесі трансформації системи
управління Збройних Сил України, в основу якої закладено принципи і стандарти, прийняті
у державах-членах НАТО. Також нам вдалося наростити потенціал системи підготовки
Збройних Сил, розширити мережу навчальних центрів. Акцент робиться на індивідуальній
підготовці професіоналів, яка передбачає якісний відбір та ретельну підготовку
відповідних фахівців», — зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Також мова йшла про
поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та відповідними
структурами ЄС. Актуальним напрямком такої співпраці є залучення підрозділів Збройних
Сил України до чергування у складі бойових тактичних груп ЄС. Зокрема, планується
поновити участь Збройних Сил України у місіях та операціях ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами МОУ

У 2019 р. прокурори пред’явили позовів поза межами кримінального
судочинства на суму майже 18,9 млрд грн. Про це повідомив Генеральний
прокурор Руслан Рябошапка.
Керівник Генеральної прокуратури України, під час оперативної наради щодо
стратегії розвитку представницької діяльності та протидії корупції органами прокуратури
з урахуванням нових стандартів, поінформував, що судами на користь держави за позовами
прокурорів стягнуто коштів та повернуто майна на суму понад 14 млрд грн, а реально
виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на 10,6 млрд грн. У заході
взяли участь заступники Генерального прокурора, керівники структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України, а також представники регіональних прокуратур, які
відповідають за напрям представництва. «Представництво інтересів держави в суді - один з
пріоритетних напрямів у роботі прокуратури, це одна з її ключових функцій», - констатував
Руслан Рябошапка. Разом з тим, він окреслив пріоритетні сфери, які потребують захисту, –
це земля, державна і комунальна власність, позови у сфері охорони навколишнього
природнього середовища, а також бюджетна сфера. Заступник Генерального прокурора
Віктор Трепак, як куруючий заступник цього напряму, зауважив, що попри позитивні
досягнення прокуратури обсяг роботи залишається значним. Він зауважив, що держава
зіткнулася із суттєвими проблемами незаконного відчуження об’єктів, що не підлягають
приватизації, у тому числі стратегічних. Масового характеру набуло неправомірне
використання особливо цінних земель, прибережних захисних та прикордонних смуг, лісів,
парків, земель сільськогосподарського призначення та водного фонду. Заступник
Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак, у свою чергу,
зазначив, що в системі Головної військової прокуратури на сьогоднішній день існує
власний підрозділ представництва інтересів держави в судах, адже Збройні Сили України,
Міністерство оборони України, інші військові формування є одним з найбільших
землекористувачів і одним з найбільших розпорядників державного майна. Під час наради
були окреслені основні проблемні питання, які перешкоджають дієвому захисту інтересів
держави, та визначені ключові шляхи і завдання для їх вирішення. Також Генеральний
прокурор нагадав, що в нашій країні зараз немає недоторканих…

 ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Читати повністю >>>
За матеріалами ГПУ

Зеленський підписав закон щодо утримання
державного кордону

Представники МВС провели зустріч з міжнародними партнерами
щодо правоохоронної реформи

19.11.2019

Президент підписав Закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного
облаштування та утримання державного кордону” № 232-ІХ.
Наразі українським законодавством не визначено розміри земельних ділянок, які
надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та
утримання інженерно-технічних споруд та інших об’єктів прикордонної інфраструктури
для забезпечення дотримання режиму державного кордону. Водночас лінійні розміри
інженерно-технічних споруд та характеристики технічних засобів охорони кордону
потребують для їхнього розташування на місцевості відведення смуги земельної ділянки
завширшки не менше 50 метрів. Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України,
Водного кодексу України, Закону “Про державний кордон України”, згідно з якими органам
Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки
30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженернотехнічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та
інших об’єктів прикордонної інфраструктури. Також документ звільняє органи
прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону. Закон
дасть змогу створити належні умови для інженерно-технічного облаштування
держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з
метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту
державного кордону. Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

19.11.2019

В понеділок, 18 листопада, в головному офісі Консультативної місії ЄС
в Україні відбулася зустріч представників МВС з міжнародними партнерами
щодо взаємодії з Парламентом в контексті правоохоронної реформи.
У заході взяли участь заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук,
заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, старший офіцер відділу координації
та співробітництва КМЄС Александр Крез, голова Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Заступник міністра внутрішніх справ
Тетяна Ковальчук подякувала Консультативній місії за ініціативу зустрічі та відзначила, що
зазначений формат співпраці є гарним майданчиком для обговорення поточного стану та
перспектив співпраці. Зокрема, Тетяна Ковальчук відзначила, що процес реформи МВС,
який почався в далекому 2014 р., не припинявся ні на мить і триває досі. «Завдяки співпраці
з міжнародними партнерами нам вдалося розробити якісно нове законодавство.
Стратегічний курс на європейську інтеграцію закріплений віднедавна в Основному Законі
України, а Угода про асоціацію залишається дорожньою картою наших перетворень», сказала заступник міністра. Тетяна Ковальчук також зауважила, що за сприяння
європейських експертів була розроблена Стратегія розвитку системи МВС 2020, протягом
2019 р. нам вдалося розробити і затвердити план заходів з її імплементації. Також
спільними зусиллями була розроблена і затверджена Стратегія інтегрованого управління
кордонами до 2025 р., наразі нами підготовлений урядовий план її імплементації, який,
маємо надію, буде затверджено на наступному засідання Уряду. Міністерство координує
виконання наших євроінтеграційних зобов’язань і ми раді, що на розгляд Уряду внесено
проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів
підвищеної небезпеки», розроблений ДСНС з метою імплементації директиви ЄС. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МВС

СУДОВА СИСТЕМА

СБУ затримала одного з ключових
лідерів «ІДІЛ»
15.1.2019

У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з
іноземними спецслужбами на Київщині затримано одного з ключових
керівників терористичної організації «Ісламська держава».
За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара
Шишані» обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія Сирійської
Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у «ІДІЛ» ? заступника
військового аміра, відомого як «Абу Умар аш-Шишані». У 2016 році, після ліквідації
останнього, «Аль Бара Шишані» виїхав до Туреччини, де продовжив координувати
діяльність терористичної організації. Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до
України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому
вдалося легалізуватися на території нашої країни. За наявною інформацією, перебуваючи в
Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків «ІДІЛ», так
званих «Амніятів». Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу
приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що
затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером «Ісламської держави». Наразі
терорист знаходиться під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його
причетності до вчинення злочинів на території України. СБ України системно та ефективно
взаємодіє з партнерськими спеціальними та правоохоронними органами для своєчасного
виявлення та нейтралізації терористичних загроз.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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Законопроект про законодавчу ініціативу народу
визнали конституційним
14.11.2019

Конституційний суд України визнав законопроект щодо законодавчої
ініціативи народу таким що відповідає нормам Конституції. Про цей йдеться
у висновку КС щодо законопроекту №1015.
«Суд вважає, що юридичних підстав для визнання законопроекту таким, що не
відповідає вимогам частини І статті 157 Конституції, немає», - йдеться в заяві суду. Згідно з
висновком суду, законопроект також відповідає вимогам статті 158 Конституції. Водночас,
на переконання КС, внесення змін до Конституції може за певних умов призвести до
обмеження прав і свобод людини і громадянина. «Положення «право законодавчої
ініціативи у Верховній Раді України належить народу» потребує конкретизації виходячи з
того, що у Конституції України поняття «народ» застосовано у значенні «Український народ
- громадяни України всіх національностей», - наголосили у суді. Нагадаємо, президент
Володимир Зеленський запропонував закріпити за народом право законодавчої ініціативи.
Статтю 93 Конституції пропонується викласти в новій редакції: «Право законодавчої
ініціативи у Верховній Раді України належить народу, президенту України, Кабінету
міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку,
визначених Конституцією України та законами України».
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 ЄВРОПА & ЄС
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. ПРИКОРДОННА СПІВПРАЦЯ & ПРОЕКТИ (ІНІЦІАТИВИ)

Верховна Рада і Уряд домовилися про тісну взаємодію
в сфері європейської інтеграції України

Проти проекту резолюції щодо Криму проголосували 23 країни,
серед яких Росія і Білорусь
14.11.2019

Стало відомо, які країни на засіданні Третього комітету Генеральної
асамблеї ООН голосували проти оновленого проекту резолюції “Ситуація з
правами людини в АР Крим та м. Севастополь (Україна)”.
Резолюцію не підтримали РФ, Білорусь, Арменія, Казахстан, Китай, Уганда та ще 17
країн. Таблицю з результатами оприлюднило Постійне представництво Україні в ООН в
Facebook. Усього проти проекту резолюції проголосували 23 країни - Вірменія, Білорусь,
Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан,
Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та
Зімбабве. Як повідомляв УНН, третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних
Націй підтримав оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", співавторами якої стали 38 держав.
Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти – 23, утрималися - 82.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Володимир Зеленський обговорив з послами країн «G7»
перебіг реформ в Україні
14.11.2019

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн
«Великої сімки» (G7). Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні.
Про це повідомляє портал president.gov.ua
У зустрічі також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан та його
заступники – Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква. «Готовий до діалогу та дискусії.
Ми не втрачаємо часу й робимо все, щоб справді змінити країну», – наголосив Глава
держави. Президент підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямах, зокрема – над
ухваленням і втіленням законів, які часто непопулярні, але важливі для покращення
економічного клімату в Україні. Окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі
з корупцією. Учасники детально обговорили судову реформу, зокрема імплементацію
закону щодо діяльності органів суддівського врядування. Також під час зустрічі йшлося про
участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
У Києві відбулося засідання Ради національних
координаторів країн-членів ГУАМ
20.11.2019

В штаб-квартирі Організації за демократію та економічний розвиток
– ГУАМ (м.Київ) 20 листопада 2019 року відбулось 51-е засідання Ради
національних координаторів країн-членів.
Заступник Міністра закордонних справ, Національний координатор України в ГУАМ
В.Боднар, який головував на цьому засіданні, повідомив учасників про основні заходи, які
українське головування передбачає провести до кінця цього року. Особлива увага була
приділена питанням підготовки до проведення в Києві 26-27 листопада цього року 12-ої
щорічної сесії Парламентської асамблеї ГУАМ, а також зустрічі глав урядів держав-членів
Організації 12 грудня та бізнес-форуму в його рамках. Було зазначено, що зустріч глав
урядів має надати нового імпульсу розвитку економічної складової співпраці, передусім,
реалізації проєктів у сфері торгівлі, транспортування та енергетики. Передбачається
ухвалення рішень щодо функціонування цифрового торговельного хабу, застосування
блокчейн-технологій у процедурах митного оформлення, використання інституту
економічних операторів, що забезпечить новий рівень державно-приватного партнерства у
діяльності ГУАМ. Учасники засідання підкреслили важливе значення політичної взаємодії
та взаємної підтримки у питаннях забезпечення суверенітету та територіальної цілісності,
а також розв’язання конфліктів на територіях країн-членів ГУАМ. У 2019 році Україна
головує в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. Основними
пріоритетами українського головування в ГУАМ є зростання внеску ГУАМ у економічний
розвиток регіону, сприяння реалізації експортного та транзитного потенціалу України
шляхом впровадження проектів створення ЗВТ та транспортного коридору, послідовного
дотримання проектно-орієнтованого підходу до діяльності та розвитку державноприватного партнерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
Посол України зустрівся з заступником Генерального секретаря
Асоціації держав Південно-Східної Азії
22.11.2019

Відбулася зустріч Посла України в Індонезії, Представника України
при АСЕАН Володимира Пахіля з заступником Генерального секретаря
АСЕАН з політико-безпекових питань Хоанг Ан Туном.
Співрозмовника поінформовано стосовно ситуації в та навколо України у зв’язку з
триваючою російською агресією, а також відповідні заходи та ініціативи української
сторони. Обговорено поточний стан і перспективи розвитку взаємодії між Україною та
АСЕАН, зокрема у контексті офіційної заявки української сторони щодо приєднання до
Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії. Відзначимо, учасники
саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, який завершився 4 листопада, домовилися
наступного року підписати угоду про створення найбільшої зони вільної торгівлі у світі. Про
це повідомили глави 15 держав-учасників асоціації. Китай, Японія, Південна Корея, десять
країн Південно-Східної Азії, а також Австралія та Нова Зеландія домовляються щодо
ключових питань, таких як доступ до ринку для партнерів. Єдиною країною, яка поки
виступила проти підписання угоди, є Індія. Уряд в Нью-Делі занепокоєний наслідками
можливого припливу недорогих китайських товарів для місцевих компаній. Однак країна
може приєднатися до угоди у будь-який час. Передбачається, що разом з Індією майбутня
угода про вільну торгівлю охопить половину світового виробництва та майже половину
населення світу. Переговори щодо угоди про вільну торгівлю активізувались внаслідок
торговельної суперечки між США та Китаєм, а також після того, як американський
президент Дональд Трамп скасував участь його країни в Транстихоокеанському
партнерстві (TPP). Поки невідомо, коли саме у 2020 році буде підписана угода. Тим часом
радник з питань безпеки США Роберт О'Браєн оголосив, що Дональд Трамп хоче запросити
десять країн АСЕАН на "спеціальний саміт" на початку наступного року в США.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Індонезія
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19.11.2019

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та Віце-прем’єр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявили
про створення спільної парламентсько-урядової платформи євроінтеграції.
Завдання Платформи - забезпечити регулярний діалог між Парламентом та Урядом з
питань інтеграції України до Європейського Союзу, координацію спільних, системних та
ефективних кроків, які наближують законодавство України до права ЄС. «Парламент і Уряд
об’єднують зусилля задля більш ефективного та швидкого втілення Угоди про асоціацію з
ЄС. Разом ми працюватимемо над пріоритетними питаннями євроінтеграції і
розроблятимемо законопроекти, що мають наблизити Україну до членства в Євросоюзі», повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. У свою чергу, Дмитро Кулеба зазначив:
«Уряд визначив для себе ціль – Україна протягом п'яти років має досягнути відповідності
економічним критеріям вступу до ЄС. Ми щоденно працюємо над досягненням цієї цілі і
вдячні Верховній Раді за ухвалення низки законів, що також наближають нас до неї.
Виконання Угоди про асоціацію з ЄС є надзвичайно масштабним і амбітним завданням. І
щоб виконувати його максимально ефективно та узгоджено, ми вирішили створити новий
механізм взаємодії. Парламентсько-урядова платформа – це новий інструмент
пришвидшення європейської інтеграції України». У рамках платформи Уряд та Парламент
будуть спільно розробляти та ухвалювати закони на виконання Угоди (з належним
урахуванням актів права ЄС), проводити подальшу секторальну інтеграцію України до
енергетичного та цифрового ринків ЄС, посилювати митне співробітництво, поглиблювати
співпрацю з Євросоюзом у сферах юстиції, свободи і безпеки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
Україна посилить взаємодію з країнами
«Вишеградської четвірки»
19.11.2019

Україна посилить взаємодію з Вишеградською групою, до якої
входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Про це домовилися
Президент України та Прем’єр-міністр Чеської Республіки.
«У рамках головування Чехії у «Вишеградській четвірці» ми домовилися посилити
взаємодію між Україною та цією групою. Впевнений, що досвід інтеграції цих держав до ЄС
буде для нас дуже корисним», – заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками перемовин. Глава держави зазначив, що наразі Україна та Чехія
відновлюють політичний діалог на найвищому та міжурядовому рівнях. «З 2008 року це
перший приїзд на такому рівні пана Прем’єр-міністра Чехії. Коли ми говоримо про рестарт
(взаємин. – Ред.) – це бажання зустрічатися та домовлятися. Цей приїзд і наша зустріч уже
говорять про те, що ми виходимо на новий рівень відносин між нашими країнами», –
наголосив він. Володимир Зеленський назвав переговори широкими, предметними та
насиченими, що свідчить про глибину потенціалу співпраці між державами. Під час зустрічі
з Андреєм Бабішем Глава держави розповів про зусилля задля припинення війни на Донбасі
та повернення під контроль усіх українських територій, а також про підготовку до зустрічі
у Нормандському форматі. Крім того, Володимир Зеленський подякував чеському уряду за
фінансову допомогу у проектах з розвитку підприємництва, зміцнення громадянського
суспільства в нашій державі та реформування вищої освіти. Також Президент висловив
подяку за підтримку закладів вищої освіти, перенесених з тимчасово окупованих територій.
Ідеться про Донбаську національну академію будівництва та архітектури, Луганський
національний університет ім. Т. Шевченка та Горлівський інститут іноземних мов. Зі свого
боку Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запросив Володимира Зеленського відвідати
зустріч «Вишеградської четвірки» у Празі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Офісу Президента
Уряд схвалив 16 законопроектів та постанов для
європейської інтеграції України
20.11.2019

Уряд на своєму засіданні 20 листопада ухвалив 16 документів у сфері
європейської інтеграції. Про це повідомляє Департамент комунікацій
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Зокрема, Уряд вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом. Оновлений План заходів враховує поглиблення
двосторонніх відносин Україна – ЄС і спрямований на виконання цілей Програми діяльності
Уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі.
Він актуалізує та доповнює завдання відповідно до законодавства ЄС за такими
напрямками: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові
послуги та конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика
та
енергоефективність;
цифрова
сфера,
наука,
технології
та
інновації;
природокористування та інші. Також Уряд ухвалив низку нормативно-правових актів щодо
підписання додаткових угод між Урядом України та Європейською Комісією, якими
вносяться зміни до угод про фінансування певних програм. Зокрема, щодо підтримки в
Україні реформи у сфері юстиції (програма надання громадянам безоплатної правової
допомоги), створення нових ефективних центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАПів), управління міграційними процесами та надання притулку, продовження
комплексного реформування державного управління. Крім того, Уряд схвалив
законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень
TРACEКA. Приєднання до цієї міжнародної транспортної програми сприятиме розвитку
мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС. Схвалений
законопроект про митний тариф України передбачає спрощення процедури митного
оформлення товарів та адаптацію статистичної системи України до міжнародних
стандартів. У пакеті ухвалених документів - реалізація пілотного проекту щодо створення
Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» у Херсонській області. Агенція буде
займатися розвитком культурних та освітніх проектів, бізнес-контактів, економіки та
інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС. Крім того, пілотний
проект фокусує увагу на «регіоналізації» євроінтеграції, що дозволить спрямувати
додаткові ресурси в області та громади для того, щоб мешканці регіонів безпосередньо
відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС. Після реалізації пілотного
проекту в Херсонській області ініціатива буде поширена на всі регіони України впродовж
2020-2024 років. Уряд спільно з ЄС вирішують соціально-економічні проблеми 5,9 млн
українців, які мешкають в українській частині Дунайського регіону. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Секретаріату КМУ
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Посол України в Данії Михайло Видойник зустрівся
із представниками данського бізнесу
21.11.2019

Посол України в Данії Михайло Видойник зустрівся із власником
відомої данської компанії «Sanders Scandinavia”Леннартом Сандерсом та
директором компанії “NordicUkraineinvest” Лесею Ігнатик-Еріксен.
Відтепер продукцію відомого данського бренду дитячих меблів «Sanders Scandinavia”
вироблятимуть в Україні на меблевій фабриці в Житомирській області. Меблі вироблені в
Україні на замовлення данської компанії експортуватимуть до Данії, Німеччини, Швеції та
Норвегії. Данська компанія «Sanders Scandinavia» має намір за рік часу вийти на обсяги
виробництва в Україні від півмільйона до мільйона євро в рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
Відбулась Торгова місія українських виробників
продуктів харчування до Швеції
22.11.2019

Впродовж двох днів перспективи входження на шведський ринок
вивчали українські виробники органічних продуктів харчування в рамках
Торгової місії, організатором якої виступив ЄБРР.
Захід відбувся в рамках ініціативи ЄС «EU4Business» за сприяння Державної установи
«Офіс з просування експорту України» та Посольства України в Королівстві Швеція. Місія
розпочалася 20 листопада із зустрічей з експертами шведської організації «Open Trade Gate
Sweden», які розповіли учасникам про особливості та тенденції шведського ринку, вимоги
до продукції в Швеції та ЄС, а також з представниками шведської організації екологічного
маркування KRAV, у ході якої учасники мали можливість ознайомитися з вимогами
сертифікації до продукції сільськогосподарського виробництва. Українські виробники
також відвідали найбільші торгові мережі Швеції. Другий день Торгової місії був
присвячений безпосередньо зустрічам з потенційними партнерами та засвідчив високий
рівень зацікавленості шведського бізнесу до якісних українських товарів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Швеція
Україна готується до зони вільної торгівлі
з Британією після Brexit
22.11.2019

Україна має намір укласти угоду про зону вільної торгівлі з Великобританією після Brexit. Про це розповів замміністра розвитку, економіки,
торгівлі і сільського господарства – продавці України Тарас Качка.
Чиновник зазначив, що наразі Україна і Великобританія працюють над низкою
питань щодо ЗВТ. Крім того, у Києва є план на той випадок, якщо Великобританія вийде з
Євросоюзу без всяких умов. “Наш уряд вже зараз готується до того, що ми будемо торгувати
з Британією в умовах, коли у них не буде угоди з ЄС взагалі”, – зазначив Качка. Крім того, він
повідомив, що Україна намагається укласти з Британією Угоду про вільну торгівлю, яка
перебуває в межах 1-1,5 раундів переговорів. Президент Європарламенту Девід Сассолі
раніше зазначив, що перенесення Brexit дозволить Великобританії уточнити свою позицію,
а Європарламенту – виконати все необхідне належним чином.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Президент України зустрівся з міністром європейських,
інтеграційних та закордонних справ Австрії
14.11.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним
міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки
Австрія Александром Шалленбергом.
Президент висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку
України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ.
Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади
для мирного врегулювання ситуації на сході України. Глава держави подякував за
нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення
гуманітарної ситуації на Донбасі. Було також відзначено важливу підтримку з боку Австрії у
впровадженні внутрішніх реформ в Україні та реалізації курсу європейської інтеграції. Крім
того, Президент України закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську
економіку, які наразі сягають понад 1,16 млрд дол. США. Глава держави привітав цьогорічне
проведення Року культури України в Австрії та Року культури Австрії в Україні. Крім того,
Володимир Зеленський прийняв передане запрошення Федерального Президента
Республіки Австрія Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Приїзд чеських бізнесменів свідчить про покращення
ділового клімату в Україні
19.11.2019

Під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з
Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем було відзначено
суттєву економічну складову візиту очільника чеського уряду в Україну.
«Потужний склад представників чеських ділових кіл, які супроводжують пана
Прем’єр-міністра, свідчить про те, що наші кроки з покращення бізнес-клімату
приваблюють іноземний бізнес. Вірю, що сьогоднішній Українсько-чеський бізнес-форум
збільшить обсяг чеських інвестицій в Україну та активізує взаємну торгівлю», – зазначив
Президент. Окремо Глава держави подякував Андрею Бабішу за рішення про реабілітацію
українських військових у чеських медичних закладах та за змістовну зустріч. «Така
допомога є для нас, для кожного українця, дуже важливою. Вдячний вам, шановний пане
Прем’єр-міністре, за плідні переговори. Сподіваюся, що перші підсумки реалізації наших
домовленостей ми підіб’ємо під час чергового засідання Українсько-чеської комісії з
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яке має відбутися
найближчим часом у Києві», – наголосив Володимир Зеленський. Глава держави також
зазначив, що в Україну прибули близько 100 представників чеського бізнесу. «Значну
частину нашої розмови ми приділили тому, що повинна робити українська сторона, щоб
збільшувати кількість чеських підприємств, які відкриваються в Україні, та інвестиції
чеського капіталу. Це – захист цих інвестицій та повага у бізнес-відносинах», – додав
Володимир Зеленський і висловив сподівання, що бізнес-взаємини між Україною та Чехією
поліпшуватимуться. Зі свого боку Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш назвав
зустріч з Президентом України перезапуском взаємин. «Делегація наших підприємців дуже
велика. Тут зі мною і віце-прем’єр чеського уряду. Наші дискусії та зустрічі були дуже
щирими, дружніми й дуже конкретними», – сказав він. Андрей Бабіш нагадав, що з 2014
року Чехія надала Україні 15 млн євро допомоги, підтримує впровадження реформ. «Усі
наші підприємці та інвестори стежать за антикорупційною діяльністю, за реформою
правової системи. Для нас особливо важливим є верховенство права, яке також украй
важливе й для підприємницького середовища», – наголосив Прем’єр-міністр Чехії. «Я
вважаю цей візит дуже важливим. Якщо у нас було 10 років паузи, то тепер нам треба
надолужувати. І я переконаний, що спільні економічні цілі, які ми конкретизували щодо
наших підприємств, ми зуміємо перетворити на нарощування товарообігу між Чехією та
Україною», – додав Андрей Бабіш.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АЗІЯ

Вадим Пристайко прийняв Посла
КНР в Україні Ду Вея
12.11.2019

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 11 листопада
прийняв Посла КНР в Україні Ду Вея. На зустрічі сторони зосередилися на
обговоренні нагальних питань двостороннього порядку денного.
Міністр наголосив на незмінності курсу на розвиток дружніх відносин та
взаємовигідного співробітництва з КНР. Співрозмовники акцентували увагу на
необхідності відновлення динаміки політичного діалогу між двома державами як основи
для інтенсифікації практичної взаємодії, передусім у торговельно-економічній та
інвестиційній сферах. Міністр Вадим Пристайко висловив сподівання, що активна і
ефективна робота спільних двосторонніх механізмів стане потужним інструментом
диверсифікації та нарощування обсягів двостороннього товарообігу. Значна увага також
була приділена створенню необхідних умов для збільшення взаємних подорожей громадян
обох держав та подальшому розвиткові культурно-гуманітарних зв’язків.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Міністр Вадим Пристайко прийняв Посла
Республіки Індія в Україні
12.11.2019

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 12 листопада
2019 р. прийняв Посла Республіки Індія в Україні Партху Сатпатхі. Про це
повідомляє МЗС України.
Співрозмовники обговорили широке коле питань порядку денного українськоіндійських відносин, відзначивши важливість активізації політичного діалогу на високому і
найвищому рівнях. Було підкреслено необхідність зосередження зусиль на поглибленні
торговельно-економічного співробітництва та розширенні договірно-правової бази.
Сторони домовилися забезпечити подальшу конструктивну роботу в рамках Міжурядової
українсько-індійської комісії по торгівельному, економічному, науковому, технічному,
промисловому і культурному співробітництву. Крім того, в центрі уваги сторін були
питання посилення співпраці в сфері освіти та лібералізації візового режиму.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Зустріч Посла України в Парламенті
Республіці Індонезія

Президент України зустрівся з Федеральним міністром
закордонних справ Німеччини
19.11.2019

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним
міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який прибув до
України з робочим візитом.
Співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українськонімецьких відносин. Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку
Німеччини територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у
впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо
відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини. Президент поінформував
німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив
сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до
мирного врегулювання конфлікту. Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у
ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що
зміни
німецького
законодавства
відповідають
положенням
цієї
директиви.
Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу
України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Нагадаємо, 15 листопада в будівлі
Баварського ландтагу пройшла бізнес-конференція «Україна у процесі трансформацій»,
організована баварською неурядовою організацією «Ost-West Wirtschaftsforum».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

22.11.2019

Відбулася зустріч Посла України в Республіці Індонезія (РІ)
Володимира Пахіля з Головою Комісії з питань міжпарламентського
співробітництва Парламенту РІ Фадлі Зоном.
Обговорено стан та перспективи розвитку співпраці між новообраними
парламентами України та РІ, а також графік міжпарламентських контактів на майбутній
рік. Сторонами позитивно відзначено високу динаміку двосторонніх міжпарламентських
відносин, які відчутно активізувалися протягом останніх років. Досягнуто домовленості
щодо відтворення в законодавчих органах України та РІ двосторонніх груп з
міжпарламентської співпраці як важливого інструменту розбудови усього спектру
двосторонніх відносин. Нагадаємо, 21-23 червня в столиці Республіці Індонезія на
запрошення Губернатора Спеціального столичного округу м. Джакарта перебувала
делегація Київської міської влади на чолі із заступником Київського міського голови
М.П.Хондою. Метою візиту була реалізація Угоди про встановлення побратимських зв’язків
між містами Києвом і Джакартою, участь в урочистих заходах з нагоди святкування 492-ї
річниці м. Джакарта, а також проведення церемонії відкриття пам’ятника Анні Ярославні –
репліки статуї, встановленої на Львівській площі м. Києва в рамках проекту "Шлях
Королеви", та показ театральної вистави «Едігна. Донька Анни Київської та Генріха І».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Індонезія
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 АФРИКА

Посол України провів зустріч з Директором Департаменту економічних
відносин та комерційної дипломатії МЗС Кеніі
18.11.2019

В приміщенні МЗС Кенії відбулася зустріч Посла України в Кенії
А.Праведника з Директором Департаменту економічних відносин та
комерційної дипломатії МЗС Кеніі Дж.Веру.
У ході зустрічі сторони обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього
торговельно-економічного співробітництва між Україною і Кенією. Окрему увагу приділено необхідності розвитку договірно-правової бази, зокрема укладення угод щодо створення
Спільної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, співробітництва у
сфері освіти та туризму. За результатами зустрічі було домовлено не тільки пришвидшити
опрацювання вищезгаданих проектів двосторонніх документів, але і розпочати консультації з організації наступного року візиту представників кенійського бізнесу в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія
Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим головою
компанії Orascom Investment Holding
21.11.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим
головою компанії Orascom Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом. Про
це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді поспілкуватися з Главою
Української держави та розповісти йому про свою діяльність. Він повідомив, що цікавиться
можливістю інвестувати в Україну. Володимир Зеленський подякував Нагібу Савірісу за
проявлену ініціативу та інтерес до інвестиційних можливостей України. «Я чув, що ви
протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не
наважувалися (почати роботу. – Ред). Зараз дуже вдалий час», – сказав Президент. Він
розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що, на
переконання Глави держави, дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі
терміни для досягнення економічного буму в країні протягом найближчих 5 років. «Нашим
пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із
залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%,
міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у
рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання», – наголосив
Володимир Зеленський. Важливим нині є також проведення структурних реформ,
спрямованих на залучення інвестицій в економіку, підкреслив Президент. «Я не раз заявляв
інвесторам і нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в
Україні, а уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в нашій
країні», – заявив він. Серед основних змін Глава держави назвав земельну реформу,
проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового
сектору, а також збільшення прозорості надрокористування. «Ми почали процес
приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме
підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для
інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі «Україна» та «Дніпро». Оскільки у вашому
портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу
запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими
туристичні об’єкти по всій Україні», – зауважив Президент, звертаючись до Нагіба Савіріса.
Володимир Зеленський також запропонував бізнесмену розглянути можливість
інвестування у банківський сектор України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 АТЛАНТИКА
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Україна та США підтверджують стратегічний характер
двосторонніх відносин
21.11.2019

В Києві 21 листопада 2019 року розпочалось дводенне засідання
Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та
експортного контролю (РГНЕК).
Засіданню передувала зустріч глав делегацій – Заступника Міністра закордонних
справ України Єгора Божка із Заступником Помічника Державного секретаря США Енн
Гензер, в ході якої відбувся обмін думками з питань регіональної та міжнародної безпеки.
Відкриваючи основну частину засідання, Заступник Міністра Єгор Божок підкреслив
стратегічний характер українсько-американських відносин та наголосив на важливості
формату РГНЕК у контексті підтримання високого рівня взаємодії у таких важливих сферах
як нерозповсюдження та експортний контроль. У ході засідання сторони детально
обговорили питання багатосторонніх режимів нерозповсюдження, контролю над
озброєннями та експортного контролю, реалізації низки пріоритетних проектів з
посилення безпекового сектору України в умовах триваючої збройної агресії РФ, а також
взаємодії в рамках міжнародних організацій. Американська сторона підтвердила підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України. В рамках другого дня засідання, 22
листопада 2019 року, делегації відвідають Зону Відчуження для обговорення питань,
пов’язаних із протидією контрабанді ядерних та радіоактивних матеріалів, а також
проєктів, які фінансуються Департаментом енергетики США.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
 КАНАДА

Зеленський привітав Трюдо з перемогою Ліберальної
партії на виборах у Канаді
22.11.2019

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єрміністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на
парламентських виборах і формуванням нового уряду.
Як повідомляється на сайті глави Української держави, під час телефонної розмови
Зеленський подякував Трюдо за послідовну позицію Канади щодо збереження політики
санкцій проти РФ. Прем'єр Канади, зі свого боку, привітав звільнення полонених
українських моряків і повернення захоплених РФ суден, а також домовленість щодо
проведення саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) 9 грудня.
Він також запевнив, що Канада надалі надаватиме допомогу Україні в реалізації реформ.
Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для
громадян України та запросив Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом. Нагадаємо,
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником
міністра закордонних справ Канади Пітером Макдугаллом. Ігор Жовква відзначив
позитивні результати візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади у
липні цього року, а також успішне проведення в м. Торонто третьої міжнародної
Конференції з питань реформ в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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МВФ: нас особливо непокоять питання корупції,
нестача структурних реформ в Україні
13.11.2019

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в
інтерв`ю для "Голосу Америки" висловив сподівання на досягнення
швидкого результату під час переговорів з владою України.

ПОЛ ТОМСЕН

"Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте
побачимо", - говорить Томсен. Питання очищення банківського сектору буде важливою
частиною обговорень, зауважує він: "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми
знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому це важлива
частина обговорень". Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен
наголосив на досягненнях країни у стабілізації економіки, але відзначив певні
розчарування, зокрема в питанні подолання корупції та державного управління. "Гадаю, за
останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну
фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального
банку, почала очищення фінансового сектору. Гадаю, це дуже добре. Очевидно, однією із
цілей є це зберегти, розвинути. Важливо зберегти незалежність центрального банку,
досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію. Україна не
так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх
років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та
управління і я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері", - зазначив Томсен.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

 БЛОГИ

Коломойський запропонував відвернутися
від МВФ у бік Росії
13.11.2019

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто
відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією. Про це
пише The New York Times, передає pravda.com.ua
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Видання, цитуючи заяви Коломойського, припускає, що вони, принаймні, частково
відображають розчарування олігарха західною дипломатією і Міжнародним валютним
фондом, який сподівається, що президент не дозволить йому повернути собі ПриватБанк.
"Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини ", - сказав
Коломойський, порівнюючи Росію і Україну. "Люди хочуть миру, доброго життя, вони не
хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на
це", - цитує видання олігарха. Коломойський підкреслив, що у нього немає особливої любові
до Росії, згадавши Голодомор в 1930-х роках як одну з трагедій, що спіткали Україну через її
зв'язки з Москвою. Але, як пише видання, Коломойський в нецензурній лексиці заявив, що
Захід підвів Україну, не надавши достатньо грошей або, не відкривши досить ринків.
Замість цього, за його словами, Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб
спробувати послабити свого геополітичного конкурента. "Війна проти Росії, - сказав він, до останнього українця". Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало
необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе. "Дайте
їй п'ять, 10 років, і кров буде забута", - сказав Коломойський. "У 2014 році я показав, що не
хочу бути з Росією ... Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається", - додав він.
Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, який
наполягає на антикорупційних реформах, що дратують вкорінені бізнес-інтереси в Україні.
"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони із задоволенням дали б їх
нам сьогодні", - сказав Коломойський. "Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і
відновити стосунки? Тільки гроші ", - додав він. Олігарх заявив, що якби він був
президентом України, він би почав розслідування, якого домагався президент США Дональд
Трамп. На питання, чи не поставить це Україну під удар, якщо на президентських виборах в
наступному році переможе демократ, Коломойський відповів: "Якщо вони будуть
мудрувати з нами, ми підемо до Росії". "Російські танки будуть розміщені біля Кракова і
Варшави", - сказав він. "Ваше НАТО буде мочити свої штани і купувати памперси".
Коломойський сказав, що він як і раніше має намір повернути собі право власності на
ПриватБанк або отримати компенсацію. Він заявив, що особи, такі, як Порошенко,
відповідальні за націоналізацію банку, мають бути покарані, "і для них має бути повернута
смертна кара". Видання відзначило, що, оскільки міжнародні інвестори стурбовані роллю
Коломойського, Зеленський публічно наполягає на тому, що він не поверне банк його
колишнім власникам. Коломойський у відповідь заявив, що президент бреше. "Він знає, що
їх не вкрали", - заперечив Коломойський, говрячи про гроші, які він і його партнер вивели з
банку. "Він говорить те, що ви всі хочете почути". При цьому Коломойський заперечує, що
має прихований вплив на уряд Зеленського. Але попередив, що він починає вірити в такий
образ, що склався, і здатний втілити його в життя. "Якщо я надягаю окуляри і дивлюся на
себе, як увесь інший світ, я бачу себе чудовиськом, ляльководом, господарем Зеленського,
людиною, що будує апокаліптичні плани", - сказав Коломойський. "Я можу почати робити
це по-справжньому", - заявив він. Нагадаємо, в 2014 році, коли Росія розгорнула збройну
агресію проти України, Коломойський був призначений головою державної адміністрації
прифронтової Дніпропетровської області. Він фінансово підтримував добровольчі
об’єднання, які пішли на фронт у перші ж дні агресії. Уряд країни 18 грудня 2016 року,
посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких
на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про
націоналізацію Приватбанку і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Коломойський у суді
вимагає повернути йому акції Приватбанку. До націоналізації Коломойському належали
41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій. Екс-власники банку
вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій,
незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування
шкоди. Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних
юрисдикціях. В Офісі президента Зеленського на зустрічі з послами країн "Великої сімки"
заявили, що якими б не були судові рішення, підстав для повернення Приватбанку
колишнім акціонерам немає.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Економіка України в третьому
кварталі зросла на 4,2%
14.11.2019

Внутрішній валовий продукт України в третьому кварталі 2019 року
виріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це
йдеться на сайті Державної служби статистики.
Порівняно з попереднім кварталом 2019 р. ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням
сезонного фактору. Зростання ВВП у другому кварталі становило 4,6%, в першому - 2,5%.
Відзначимо, 2018 р. внутрішній валовий продукт України зріс на 3,3%. Це було найбільше
зростання за останні сім років. Для порівняння, 2017 р. ВВП виріс на 2,5%, 2016 р. - 2,4%.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 23 жовтня затвердив макропоказники на 2020-2022 роки.
Базовий сценарій №1: зростання ВВП у 2020 р. - 3,7% (попередній прогноз - 3,3%), в 2021 на 3,8% (зберігся), у 2022 році - на 4,1% (зберігся); інфляція (грудень до грудня) в 2020 р. 5,5% (попередній прогноз - 6%), в 2021 - 5,3% (попередній прогноз - 5,7%), у 2022 - 5,1%
(попередній прогноз - 5,3%); середня номінальна зарплата працівників на кінець 2020 року
прогнозується на рівні 12 497 гривень, на кінець 2021 року - 14 187 гривень, на кінець 2022
року - 16 014 грн; середньорічний курс гривні в 2020 р. - 27,0 грн/дол (було 28,2 грн/дол).
Сценарій №2: в 2020 р. прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8%, в 2021 році - на 5,5%, в
2022 р. - на 6,5%; інфляція - 5,8% в 2020 р., 5% - в 2021 р., 5% - в 2022 році; середньорічний
курс гривні в 2020 році - 24,8 грн/дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua
Oxford Ecоnomics поліпшив прогноз зростання
ВВП України до 3,3% у 2020 р.
14.11.2019

Аналітики Oxford Ecоnomics поліпшили прогноз зростання ВВП
України у 2019 році з 3,4% у жовтневому прогнозі до 3,5%, а у 2020-му році із 2,9% до 3,3%, свідчить листопадовий звіт Oxford Economics.
"Ми прогнозуємо, що зростання уповільниться з 3,5% у 2019 році до 3,3% у 2020
році. Зовнішній дефіцит гальмує зростання імпорту, а скорочення витрат у державному
секторі стримує зростання реальних доходів", - прокоментували аналітики. Економічні
очікування на наступні роки також покращено - із 2,6% до 3,2% у 2021-му та із 2,7% до 2,8%
у 2022 році. Проте, враховуючи очікувану динаміку, озвучений урядом амбітний план щодо
зростання на 5-7% ВВП на рік є недосяжним, вважають аналітики. Покращення очікувань
стосувалося також інфляції: з 9% до 7,7% поточного року та з 7,8% до 5,1% наступного, а
також із 7,2% до 6,9% у 2021 році. У листопадовому звіті Oxford Ecоnomics знову поліпшив
прогноз курсу гривні: у 2019 році - з 26,7 грн/$1 до 26,4 грн/$1, у 2020 році - з 28 грн/$1 до
26,9 грн/$1, у 2021 році з 29,2 грн/$1 до 28,2 грн/$1. Згідно зі звітом, аналітики трохи
поліпшили оцінку дефіциту поточного рахунку: із 3,1% ВВП до 3% цього року, з 2,8% ВВП
до 2,7% у 2020-му, з 2,3% до 2,2% у 2021-му. "Ставки президента на нові структури та
вибори для припинення конфлікту на Донбасі може підвищити довіра бізнесу, незважаючи
на побоювання поступок Росії за послаблення підтримки США", - вважають аналітики. На
їхню думку, значне зниження облікової ставки в жовтні підкреслює упевненість
Національного банку в поточній політиці, що стабілізує дефіцит бюджету та скорочує
дефіцит поточного рахунку, незважаючи на ситуацію навколо ПриватБанку. Що стосується
траншу МВФ, переговори щодо нього можуть затягнутися до січня, допускають аналітики.
Але якщо вони не затягнуться, то нова домовленість про транш в імовірно $5-8 млрд дасть
позитивний сигнал про стійкий процес відновлення економіки та здатність нового
Кабінету Міністрів прискорити реформи, зазначають в Oxford Ecоnomics.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
BofA Merrill Lynch підвищив прогноз зростання
ВВП України в 2019 р до 3,8%
15.11.2019

BofA Merrill Lynch (BofAML) поліпшив прогноз реального зростання
ВВП України в поточному році до 3,8% з рівня 3,2%, на якому він досить
довго його зберігав. Про це пише interfax.com.ua
На думку аналітиків банку, в 2020-му році зростання ВВП може сповільнитися до
3,5% з урахуванням потенційного збільшення ризиків для впровадження кардинальних
реформ. Експерти BofAML зазначають, що залишаються віддані довгій позиції щодо ВВПваррантів, вказуючи, що оновлений у звіті прогноз збільшує справедливу вартість цих
паперів (які зараз котируються на рівні близько 93,5% від номіналу - ІФ) приблизно на 3
процентних пункти. Як повідомлялося, в жовтні-2019 року Національний банк України
поліпшив прогноз зростання ВВП України на 2019-2021 роки: оцінка реального зростання
економіки в поточному році підвищена з 3% до 3,5%, в наступному - з 3,2% до 3, 5% і в 2021
році - з 3,7% до 4%. В оновленому макроекономічному прогнозі уряд також підвищив
оцінку зростання економіки України в 2019 році з 2,8% до 3,5%, а в наступному році - з 3,3%
до 3,7%. На 2021 і 2022 роки прогноз збережений на рівні відповідно 3,8% і 4,1%. ВВПварранти були випущені в рамках реструктуризації держборгу в 2015 році замість
єврооблігацій номінальною сумою $ 3,2 млрд і не є частиною держборгу країни. Платежі за
ВВП-варрантами будуть здійснюватися щорічно в грошовій формі в доларах США в
залежності від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 роках, проте через
два календарні роки - тобто між 2021 і 2040 роками. Якщо приріст ВВП за рік буде нижче
3% або реальний ВВП буде менше $ 125,4 млрд, виплат за паперами не буде. У разі, якщо
приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата за паперами складе 15% перевищення
показника ВВП над 3%, а якщо понад 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над
4%. Крім того з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Если ключевые реформы будут продвигаться, экономический рост
нашей страны составит 3,7% в 2020 году и достигнет 4,2% в 2021 году. Об
этом говорит прогноз Мирового банка.
"В прошлом году наш прогноз был 2,7%, в первом полугодии 2019-го мы его
улучшили до 3,3%, поскольку ситуация улучшилась за счет позитивного влияния внешних
и внутренних факторов — высокого урожая, роста оптовой торговли и транспорта", —
говорит Анастасия Головач, старший экономист Мирового банка. Кроме того, помогли
переводы из-за рубежа. Банкиры называют это хорошим темпом, однако рост капитальных
инвестиций пока недостаточен для быстрого экономического роста. "Экономика Украины
показывает сильные достижения в 2019 году, — говорит директор Мирового банка по
делам Украины, Беларуси, и Молдовы Сату Кахонен. — В первой половине года она выросла
на 3,6%, а в третьем квартале на 4,2%. Если так будет продолжаться, часть населения,
находящегося за чертой бедности, сократится до 14,7%". Для сравнения, в 2018 году это
число составляло 16,8%, а в 2015 году — 27%. Банкиры говорят, что помог рост реальной
заработной платы на 9,5% и потребление. Впрочем, уточняют в отчете — трудовая
миграция остается высокой, денежные переводы от людей, работающих за границей, за
январь-сентябрь 2019 выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. Государственную
фискальную и монетарную политики назвали "взвешенными": благодаря ним удалось
укротить инфляцию (уменьшилась с 9,8% в 2019 до октябрьских 6,5%), снизить
процентные ставки и облегчить государственный долг. Этому способствовало, в том числе,
и укрепление гривни. Чтобы обеспечить дальнейший рост, банкиры советуют
правительству и Нацбанку создать прозрачный и эффективный рынок земли,
демонополизовать газовый сектор путем разделения НАК "Нафтогаз Украины" и сократить
часть неработающих кредитов в государственных банках. О рынке земли говорили
отдельно. Фарук Кхан, ведущий экономист организации, назвал мораторий на продажу
земли "преградой для выполнения потенциала Украины по экономическому росту". "В
Украине фермер производит на 440 долларов с одного гектара. В Польше эта цифра
составляет 1100 долларов, в Германии — 1700, во Франции — 2400, — говорит он. — По
нашим расчетам снятие моратория и создание рынка земли должны стимулировать рост
экономики на 0,5-1,5% в год. Однако, отмечают в Мировом банке, это должно проходить
под четким контролем: нужно законодательство, которое обеспечит прозрачность и будет
противостоять монополиям, должна быть выстроена система мониторинга за рынком и
стабильное финансирование для фермеров, которые смогут разрабатывать продукцию с
большей добавочной стоимостью, для чего необходимо кредитовать именно мелких
фермеров, до 500 гектаров, а не агрогигантов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Україна в 2020 році позичить на зовнішніх
ринках 4,9 мільярда доларів
14.11.2019

Законопроект про державний бюджет на 2020 рік передбачає
зовнішні запозичення в обсязі 4,9 мільярда доларів і внутрішні в обсязі 231,1
мільярда гривень, або 8,4 мільярда доларів.
"Ми продовжимо збільшувати частку запозичень в національній валюті", - сказав
урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца на конференції рейтингового
агентства Fitch. Про його словами, обсяг виплат за держборгом в наступне році оцінюється
в 282,1 млрд грн (10,3 млрд дол) - погашення основної суми та 141,5 млрд грн (5,1 млрд
дол) - виплата відсотків. Він також додав, що ще 12 млрд грн планується залучити за
рахунок приватизації. Буца зазначив, що з початку цього року сукупний держборг України
скоротився з 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на вересень цього року, хоча в доларовому вираженні
він виріс з 78,3 млрд дол до 83 млрд. дол. Він також вказав, що частка боргу в гривні за цей
час збільшилася з 33% до 40%, а в доларах скоротилася з 48% до 42%. За його словами, борг
в євро збільшився з 9% до 11%. Державний уповноважений з держборгу додав, що невелика
частка євро в борг дозволяє розглядати можливість її збільшення.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Парламент схвалив створення
Боргового агентства
14.11.2019

Верховна Рада схвалила проєкт закону «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» (реєстраційний №2144), яким в тому числі
передбачається створення Боргового агентства України.
На даний момент повноваження з формування та реалізації управління державним
боргом та гарантованим державою боргом повністю відносяться до компетенції
Міністерства фінансів, яке виконує свої функції в рамках діючого законодавства та
затвердженої Урядом Стратегії управління державним боргом. Така модель є дієвою, проте
її ефективність стримується необхідністю тривалого погодження управлінських рішень, від
оперативності прийняття яких залежить ефективна реалізація боргової політики. Перехід
до принципово нового для України формату управління державним боргом дозволить
досягти відразу трьох цілей. По-перше, працюючи як окремий центральний орган
виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що
важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління
державним боргом в довгостроковій перспективі. По-друге, інституційна спроможність,
якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно
застосовувати інструменти по управлінню державним боргом. Завдяки цьому, потреби
Уряду в фінансових ресурсах будуть забезпечуватись на найбільш вигідніших для країни
умовах та з урахуванням довгострокових ризиків. По-третє, Боргове агентство зможе
використовувати вдосконалені механізми управління ліквідністю застосовуючи
найсучасніші ринкові інструменти. Це в свою чергу, дозволить уникнути криз ліквідності та
платоспроможності на початку бюджетних періодів, забезпечивши ефективне
використання тимчасово вільних коштів з формуванням додаткових доходів бюджету. З
прийняттям закону в цілому, Міністерство фінансів в рамках здійснення управління
державним боргом, буде визначати лише стратегічні цілі для Боргового агентства через
розробку та затвердження відповідної стратегії. «Парламент прийняв одне з ключових
рішень у сфері управління державним боргом. Створення Боргового агентства – відповідь
на вимоги часу та наслідок виваженого аналізу поточної ситуації, що відповідає найкращим
міжнародним практикам. Запровадження агентської моделі управління, як найбільш
ефективної, сприятиме покращенню якості й розширенню можливих інструментів боргової
політики», – зазначив заступник Міністра фінансів Василь Шкураков. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mof.gov.ua
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Через жахливі умови праці в Україні щороку
гинуть сотні людей

Прем'єр-міністр України доручив забезпечити швидку та
прозору приватизацію до кінця 2019 р.

14.11.2019

Хоча Україна повинна захищати трудові права за стандартами
Євросоюзу, впровадження європейських норм є недостатнім, зазначається в
дослідженні Фонду Еберта.
Попри зобов'язання України, Грузії та Молдови перед Європейським Союзом
стосовно впровадження європейських стандартів трудових прав, умови для працівників у
цих країнах є подекуди "жахливими", що нерідко призводить до "катастрофічних" наслідків
з сотнями загиблих працівників щороку. Передусім недостатнім є впровадження стандартів
ЄС в інспекціях умов праці, заходах для подолання трудової дискримінації та у вирішенні
трудових спорів шляхом діалогу, говориться в дослідженні. "Велетенське поширення
неофіційного працевлаштування та невідповідність міжнародним стандартам і стандартам
ЄС призвели до великої кількості нещасних випадків, пов'язаних з роботою, передусім у
гірничій справі та на будівництві. Будмайданчики в Україні мають жахливі умови", говориться у дослідженні. Протягом 2018 р. в країні сталися понад 4000 нещасних випадків
на роботі, з яких 409 мали фатальні наслідки, зазначають дослідники. За цим показником в
Україні куди гірша ситуація, ніж у Грузії та Молдові, в яких проводилося дослідження. Якщо
у Грузії та Молдові в 2017 р. в середньому було 5,7 смертей внаслідок нещасних випадків на
роботі на 100 тис. працівників, то в Україні - 10,2. Для порівняння, у ЄС цей показник
становив 1,7 смертей на 100 тис. працівників. У Фонді Еберта додають, що цифри, наведені
щодо України, не включають "численні нещасні випадки" за умов неформального
працевлаштування. У 2018 р. 21,6% працівників у країні працювали неофіційно. Знизити
кількість нещасних випадків на роботу могли би ефективні перевірки робочих умов. Однак,
зауважують дослідники, українське законодавство перешкоджає цьому, забороняючи
інспекції без десятиденного попередження. Це суперечить 81 конвенції Міжнародної
організації праці 1947 р. про інспекцію праці у промисловості та торгівлі, наголошують
автори дослідження. Становище працівників в Україні, Грузії та Молдові також погіршує
слабкість профспілок. "Національні уряди просто не бачать важливості у соціальному
діалозі як інструменті врегулювання колективних трудових спорів", - ідеться у дослідженні.
Ще одна проблема - нерівність у заробітках між чоловіками та жінками. В Україні у 2017 р.
чоловіки заробляли 21,2% більше, ніж жінки. Натомість у ЄС середня різниця – 16%.
Загроза для євроінтеграції України >>>
© Юрій Шейко
За матеріалами dw.com
Суд зобов'язав Кабмін порахувати прожитковий мінімум
правильно і переробити бюджет
22.11.2019

Розмір офіційного прожиткового мінімуму, який фігурує в законі
про державний бюджеті на підставі якого розраховуються пенсії і
більшість соціальних виплат, визнаний незаконним.
Окружний адмінсуд Києва завершив розгляд резонансної судової справи про
незаконність розміру прожиткового мінімуму за позовом керівника проекту "Відкритий
суд", кандидата юридичних наук Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України. Колегія
суддів постановила визнати протиправними бездіяльність і дії Кабміну щодо встановлення
справедливого розміру прожиткового мінімуму і зобов'язала уряд встановити
прожитковий мінімум відповідно до вимог законів "Про прожитковий мінімум" і "Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
Прожитковий мінімум має встановлюватися Кабміном після того, як буде проведена
науково-громадська експертиза набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і
послуг, які включаються в споживчий кошик. Перегляд кошика і експертиза повинні проводитися не рідше одного разу на 5 років. Однак суд зафіксував "протиправну бездіяльність"
Кабміну в цьому питанні. Справа в тому, що постанова Кабміну про затвердження товарів і
послуг, за якими розраховується прожитковий мінімум (№780 від 2016 року), суд визнав
незаконноюще влітку 2018 р. Але нової постанови, складеного відповідно до вимог законів,
Кабмін так і не видав. Отже з юридичної точки зору незрозуміло, чим керувалися
чиновники, коли визначали розмір прожиткового мінімуму на 2019-й, та й на 2020 рр. Після
рішення суду уряд буде зобов'язаний перерахувати весь державний бюджет України на
поточний рік, стверджує Станіслав Батрин (позов подавався щодо держбюджету саме на
2019 рік). Третій пункт рішення суду так і звучить: "Визнати протиправними дії Кабінету
міністрів України щодо розробки і затвердження проекту закону "Про державний бюджет
України на 2019 рік"... – з порушенням порядку встановлення у законопроекті розміру
прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій ... і без обґрунтування
розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період
... ". Причому, якщо вимога суду буде виконана в повному обсязі, розмір прожиткового
мінімуму може бути навіть вищим за той, який зараз називають "реальним", тобто вище за
4500 грн. Оскільки визначати прожитковий мінімум має експертне співтовариство з
урахуванням медичних, соціологічних та інших наукових норм і реального рівня цін. Хоча,
як нагадує економічний експерт Олексій Кущ, за даними Світового банку, для країн Східної
Європи прожитковий мінімум, необхідний тільки для відтворення життєвих функцій,
становить близько 5 доларів на день. За нинішнім курсом це майже 3600-3700 грн на
місяць. "Уряд щороку пропонує проект держбюджету на наступний рік, і стаття 7-я такого
закону визначає розмір прожиткового мінімуму на наступний рік. Ми першими і єдиними
поставили під сумнів те, як Кабінет міністрів подає проект бюджету. І зараз суд не просто
визнав незаконним прожитковий мінімум на 2019 рік, а й задовольнив нашу позовну
вимогу, зобов'язавши уряд встановити прожитковий мінімум відповідно до закону. Це
означає, що уряд повинен переглянути розмір прожиткового мінімуму в Україні та
перерахувати весь державний бюджет на 2019 рік. Тому що в цьому законі уряд закладав не
той розмір прожиткового мінімуму, що потрібно. А, відповідно до законів "Про
прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії",
прожитковий мінімум – це базовий соціальний стандарт, на основі якого розраховуються
всі доходи і видатки державного бюджету. На його основі формується державний бюджет
України", – пояснив Станіслав Батрин в коментарі сайту "Сьогодні". Але крім того,
виконуючи рішення суду, переглядати доведеться, ймовірно, і проект держбюджету на
наступний рік. "Сьогодні у нас немає чинної постанови, за якою б розраховувався
прожитковий мінімум взагалі. Тобто всі дії уряду – і на 2019 й, і на 2020 рік, зміни до
бюджету – неможливі без перегляду прожиткового мінімуму", – говорить Станіслав Батрин.
Чи є гроші на підвищення прожиткового мінімуму? >>>
За матеріалами segodnya.ua

14.11.2019

Прем'єр-міністр доручив міністерствам та іншим центральним
органам влади прискорити підготовку і вже цього року передати не менш
як 500 об'єктів до Фонду державного майна України на приватизацію.
“Приватизація - це дуже важливий антикорупційний фактор, бо на державних
підприємствах прибутки “приватизували” уже давно, а збитки регулярно залишали
державі. Чим більше об'єктів вдасться реалізувати, тим менше буде позичати держава.
Отже, приватизація - це швидкість і довіра, тому все має проходити прозоро”, - підкреслив
Прем'єр-міністр. Олексій Гончарук наголосив, що приватизація є важливим суспільним
процесом, тому всі процедури підготовки та продажу майна повинні відбуватися на
відкритих конкурсних процедурах. “До 31 грудня 500 підприємств треба передати до Фонду
держмайна так, щоб суспільство бачило прозорі конкурсні процедури. Потрібно знайти
незалежних професійних радників, очистити наявне майно від усіх корупційних інтересів,
кримінальних справ, штучних боргів. Так, щоб ці об'єкти стали цікавими для інвесторів”, наголосив Прем'єр-міністр. Олексій Гончарук додав, що Уряд вжив усіх заходів та прийняв
необхідні документи, щоб гарантувати прозорий та ефективний процес приватизації малих
та великих об'єктів державної власності, зокрема щодо ПАТ “Центренерго”. “Якщо є люди,
які спеціально доводять підприємство до стану банкрутства, то потрібно приймати кадрові
рішення. Немає жодних обмежень ані на рівні Уряду, ані на інших рівнях. Якщо є
міністерства, які вам заважають, не передають підприємства на приватизацію, то давайте
нам знати - ми будемо їх прискорювати”, - наголосив Олексій Гончарук.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Уряд передав на приватизацію 339
держпідприємств
21.11.2019

Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати на
приватизацію до Фонду державного майна 339 державних компаній. Про це
повідомляє служба новин порталу hromadske.ua
Відповідне рішення уряд ухвалив 20 листопада 2019 року, повідомив міністр
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. «З цих 339
підприємств жодне не є стратегічним, не виконує унікальну сервісну функцію та більшість у критичному фінансовому стані (на жаль). Для ефективної роботи вони мають бути
передані у приватний сектор», - зазначив Милованов. Загалом уряд планує приватизувати
737 державних компаній. Передачу решти підприємств на приватизацію планують
здійснити згодом. «Згідно з наказом Президента України та дорученням Прем’єр-міністра
України, кожне міністерство має провести аналіз наявного майна та зробити його
управління ефективним, у тому числі за рахунок приватизації», - додам міністр. Раніше в
уряді підрахували, що 1261 державне підприємство в Україні фактично не провадить
жодної діяльності та є банкрутом, тому в уряді планують їх ліквідувати. На приватизацію
уряд планує виставити 1006 державних підприємств, ще 766 держкомпаній буде визначено
як стратегічні, а їхню приватизацію буде заборонено. Раніше стало відомо, що уряд почав
підготовку до приватизації близько 800 держкомпаній. Загалом у державній власності в
Україні перебуває понад 3,4 тисячі підприємств. Верховна Рада 2 жовтня ухвалила закон
про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. За це рішення
проголосувало 250 депутатів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Уряд змінив перелік стратегічних
підприємств
21.11.2019

Кабінету міністрів на засіданні 20 листопада ухвалив постанову,
згідно з якою був змінений перелік підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки й безпеки держави.
"Уряд оптимізував Перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави", - повідомляє пресслужба Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ухваленою на засіданні Кабміну
постановою до діючого переліку стратегічних підприємств включено 4 об'єкти: АТ
"Укрзалізниця", оскільки підприємство входить до реєстру великих платників податків та є
природним монополістом; ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості ім Я. Осади", оскільки воно відповідає критеріям
стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має
важливе соціально економічне значення; ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія
України", оскільки кількість працюючих працівників товариства перевищує 5000 осіб, а
також воно є великим платником податків; ДСП "Центральне підприємство з поводження з
радіоактивними відходами", оскільки воно відповідає критеріям стратегічних підприємств:
внесено до категорії цивільної оборони; є підприємством, контроль за діяльністю яких з
боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого
виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції; є виконавцем
загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень. Також
цією постановою уряд виключив з переліку стратегічних підприємств 39 об’єктів, з них: 4
об’єкти Мінекономіки, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі
яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт
Держкомтелерадіо, які були реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна
суспільна телерадіокомпанія України". Також у міністерстві зазначили, що законодавством
не передбачена заборона на приватизацію підприємств, які включені до Переліку об'єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

8

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

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

БІЗНЕС ГРУПИ
 ОСОБИСТОСТІ

СБУ сообщила о подозрении Кривопишину по делу
об аренде гостиницы "Экспресс"
11.11.2019

СБУ подбирается к Дзензерскому
по делу БТА Банка

Служба безопасности Украины разоблачила экс-чиновника
"Укрзализныци" на хищении более 50 млн грн общества. Об этом
говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

08.11.2019

Служба безопасности Украины вплотную занялась расследованием схем скандально известной корпорации «Веста» экс-нардепа
Дениса Дзензерского с экс-руководством БТА Банка.
Д. ДЗЕНЗЕРСКИЙ

В конце октября Днепровский районный суд г. Киева дал разрешение Главного
управления СБУ в Киеве и Киевской области на временный доступ к документам,
содержащим банковскую тайну и находящимся в распоряжении НБУ. Если точнее, суд
позволил следователям СБУ снять копии с документов о предоставлении Нацбанком
рефинансирования АО «БТА Банк» и другим банковским учреждениям в период с 1 января
2005 г. по 30 декабря 2014 г. Уголовное производство № 42019100000000515 по признакам
ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение
им путем злоупотребления служебным положением», в рамках которого производится
выемка документов, было открыто в августе нынешнего года. Из его материалов следует,
что в июле 2010 года одна из ключевых в то время компаний корпорации «Веста» Виктора
и Дениса Дзензерских (ООО «Техкомплект») подписала с БТА Банком (с 2014 г.
контролируется казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым) договор №16-Н /10 об
открытии кредитной линии с лимитом $5 млн на пополнение оборотных средств. В
течение 2010 года она была постепенно увеличена до $20 млн, а в апреле 2011 года – до $30
млн. Как установило следствие, уже в то время для такой щедрости не было оснований.
Корпорация «Веста» имела отрицательный капитал, не могла полноценно обслуживать
кредит и имела негативную кредитную историю в других банках, в отношении должника
были начаты споры, связанные с хроническим невозвратом кредитных средств. Кроме того,
существовали риски с недвижимым имуществом, под которое выдавался кредит. Эти
факты якобы были установлены соответствующими службами БТА Банка. Однако кредитный комитет, возглавляемый тогдашним председателем правления финучреждения
Натальей Сергеевой, по мнению следователей, их проигнорировал. В итоге кредит ООО
«Техкомплект» погашен не был, и в 2013 г. с целью урегулирования проблемной задолженности правление ПАО «БТА Банк» приняло решение о покупке у должника объектов
недвижимости для погашения долга. При этом банк якобы и здесь остался в накладе,
покупая залоговое имущество в несколько раз дороже, чем оно приобреталось
«Техкомплектом» у других юридических лиц. Хотя договоры заключались с разницей в
один день. Например, как установили следователи, 18 июля 2013 г. «Техкомплект» купил у
ООО «Трансмаг» около 16 тыс. кв. м недвижимости в Днепре за 15,2 млн грн, и уже 19 июля
2013 г. продал ее БТА Банку за 50,84 млн грн. И подобных сделок было зафиксировано
несколько. На основании этого следствие сочло, что должностные лица БТА Банка,
«Техкомплект» и оценщик вступили в сговор, организовав составление заведомо ложных
заключений о цене залоговой недвижимости с целью искусственного погашения
задолженности. В дальнейшем это привело к тому, что из $30 млн кредитной линии и
процентов за ее использование «Техкомплектом» было погашено деньгами только $ 22,572
млн, а $10,871 млн было списано решением правления БТА Банка от 26.02.2014 г. По
имеющимся у следователей СБУ данным, в 2010-2014 г. корпорация «Веста» была не
единственным заемщиком БТА Банка, с которыми его тогдашний менеджмент работал по
подобным схемам. Учитывая, что все это время банк исправно получал рефинансирование
от НБУ, следствие решило проверить на причастность к незаконным схемам и служащих
Нацбанка. Однако там согласились предоставить информацию только с начала 2014 года,
поэтому СБУ сейчас и истребовал ее судебным способом. Не исключено, что выводы
следствия будут иметь непосредственное отношение к карьере экс-председателя правления БТА Банка Натальи Сергеевой, занимавшей эту должность в 2009-2014 г. После ухода
из банка, поглощенного Ракишевым, она два года работала в наблюдательном совете
агрохолдинга «Креатив», покупателями которого у Станислава Березкина выступила
группа инвесторов из Казахстана и Беларуси. Казахстанский бизнес в этом проекте
представлял экс-председатель набсовета БТА Банка Рысбек Токтомушев, с которым Сергеева до сих пор работает в качестве партнера в компании по урегулированию коммерческих
споров «Марка Капитал». Примечательно, что казахстанские СМИ называли Токтомушева
человеком опального экс-собственника БТА Банка Мухтара Аблязова, которого на Родине
приговорили к 20 годам лишения свободы. Не стоит расслабляться и второй стороне – еще
в сентябре суд предоставил СБУ доступ к документации БТА Банка по операциям с
«Техкомплектом». А значит, следователи вполне могут выйти на след выгодоприобретателей этой компании, которая была успешно ликвидирована в начале этого года.
Читать полностью >>>
© Андрей Федоров
По материалам oligarh.media
Финкомпания "Инвестохиллс Веста" выкупила на аукционе активы
неплатежеспособных банков за 850 млн грн
10.11.2019

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" на голландском
аукционе 7 ноября на площадке "Фьост Файнэншиал Нетворк
Юкрейн" ("дочка" FFN) приобрела пул активов неплатежеспособных
Дельта Банка, банка "Надра"и банка "Финансы и Кредит" за 849,4 млн
А. ВОЛКОВ
грн при стартовой стоимости 679,5 млн грн.
Согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ), в пул активов включены права требования и другие имущественных права по
кредитным договорам, часть из которых находится в залоге Национального банка Украины
(НБУ). Основными активами, включенными в этот пул, являются задолженность по
кредитам группы компаний "Яблочный дар" и ЧАО "Росава". Взыскание задолженности
группы компаний "Яблочный дар" перед Дельта Банком будет зависеть от решений судов
по соответствующим искам, рассмотрение которых в настоящее время продолжается. Одна
из компаний, входящих в группу "Яблочный дар" - ООО "Танк Транс" - в настоящее время
находится в процедуре ликвидации. ЧАО "Росава" является должником банка "Финансы и
Кредит", также находится в процедуре ликвидации. Все активы, включенные в пул, до этого
неоднократно выставлялись на торги. ООО "ФК "Инвестохиллс Веста" создано в 2017 году,
основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг, за
исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенных к прочим категориям.
Согласно данным госреестра, учредителями компании являются ООО "Инвестохиллс
Партнерс Украина" (99%, Киев) и экс-глава украинского Альфа-банка Андрей Волков (1%).
Конечным бенефициаром указан Антониоу Константинос. "Инвестохиллс Веста" в декабре
2018 года приобрела за 131 млн грн пул активов ФГВФЛ балансовой стоимостью 6,8 млрд
грн, пребывающих в залоге у Нацбанка, через американскую площадку First Financial
Network (FFN, Оклахома-Сити, США). В этом пуле было 35 кредитов, из которых 17 кредиты предприятий, находящихся в стадии банкротства. Среднее количество просрочки
по этому пулу кредитов - 1550 дней. 60% этих кредитов были выданы в валюте.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

А. КРИВОПИШИН

Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из
региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду
имущества по заниженной процентной ставке. "Он, в частности, сдал часть помещений
гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели
к нанесению экономических убытков государству, что подтверждено проведенной
экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности
злоумышленника", - сказано в сообщении. В рамках уголовного производства, начатого по
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)
и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновнику объявлено
о подозрении. Продолжается досудебное следствие. По данным агентства ИнтерфаксУкраина, речь идет о бывшем начальнике Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексее
Кривопишине. Как сообщалось, в марте 2015 года совместная проверка Министерством
инфраструктуры и Министерства внутренних дел подтвердила, что бывший глава ЮгоЗападной железной дороги Алексей Кривопишин незаконно построил комплекс отдыха
Olimpic village на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников. При
этом строительство проводили сами сотрудники железной дороги с использованием
железнодорожных средств. Комплекс был построен на 11 гектарах земли в с.Ходосовка, под
Киевом. Раньше на этом месте была база, которая принадлежала государственному
предприятию "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном
транспорте". Однако в 2010 году госпредприятие ликвидировали, а имущество ГП получило
одноименное частное акционерное общество ПАО "Украинский центр обслуживания
пассажиров на железнодорожном транспорте". ПАО "УЦОП" также принадлежит гостиница
"Экспресс". В 2001 году она была выделена из состава единого целостного имущественного
комплекса, принадлежащего "Укрзализныце", и передана в аренду одноименному ЗАО
"УЦОП", созданному членами трудового коллектива железнодорожной компании и позднее
реформированному в ПАО "УЦОП". Первым руководителем частного ПАО "УЦОП" значился
Алексей Кривопишин, а первыми основателями "Солид Актив" были жена Алексея
Кривопишина Любовь Белова и дочь Мария. "Украинский центр обслуживания пассажиров
на железнодорожном транспорте Украины" был создан в 1985 году, его основное
направление деятельности – предоставление комплекса услуг в сфере пассажирских
перевозок, в том числе принятие коллективных заявок на резервацию мест, услуг по
оформление проездных билетов и документов, предзаказ спецвагонов для людей с
ограниченной мобильностью.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Читайте также: Скандальный судья снял арест с
комплекса Olympic Village Кривопишина >>>

МХП Косюка финансировал фонд, нанявший
лоббистов для Порошенко
11.11.2019

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), основным
собственником и главой правления которого является Юрий Косюк,
подтвердил
информацию
о
финансировании
пятью
его
предприятиями "Фонда поддержки реформ в Украине", который
оплачивал услуги американской лоббистской компании BGR в 20172018 годах для Национального совета реформ во главе с бывшим
тогда президентом страны Петром Порошенко.

Ю.КОСЮК

При этом в пресс-службе МХП заявили, что Фонд самостоятельно принимал решение
о расходовании этих средств, в частности на американских лоббистов. "Компании группы
МХП действительно оказывала финансовую помощь общественному союзу "Фонд
поддержки реформ в Украине". Финансовая помощь оказывалась для достижения цели
деятельности союза, а именно содействия развитию Украины и роста благополучия ее
граждан путем оказания поддержки в разработке и внедрении реформ в Украине", –
сообщили в пресс-службе МХП. В агрохолдинге указали, что компании МХП и ее глава
правления не направляли средства, предоставленные "Фонду поддержки реформ в
Украине", непосредственно на финансирование лоббизма в США или другие определенные
направления.
"Общественный
союз
самостоятельно
определяет
направление
использования полученных средств от всех учредителей и партнеров с учетом детальных
направлений деятельности", – отметили в МХП. Ранее издание Kyiv Post сообщило,
администрация президента Порошенко через "Фонд поддержки реформ в Украине"
оплачивала услуги американских лоббистов за счет взносов компаний Косюка, который на
то время был внештатным советником главы государства, и на это ушло $600 тыс. в 20172018 годах. Речь идет о пяти агрофирмах: ЧАО "Зернопродукт МХП", ООО "Винницкая
птицефабрика", ЧАО "Мироновская птицефабрика", ООО "Научно-производственная фирма
"Урожай" и ООО "Урожайная страна". Кроме денег компаний Косюка, с момента создания
эта общественная организация получала гранты на миллионы долларов в поддержку
реформ от посольств и западных доноров, в том числе американских. В январе 2017 г.
общественная организация подписала контракт с BGR, заказав услуги для Нацсовета
реформ, о чем свидетельствуют отчеты BGR на сайте Министерства юстиции США. BGR
прекратила работать для Национального совета реформ в середине 2018 г. МХП –
крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством
зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП
поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его
предприятиях в Нидерландах и Словакии. Основателем и мажоритарным акционером МХП
является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который во времена президентства Петра
Порошенко некоторое время занимал должность заместителя главы Администрации
президента. После этого, в 2018 году, предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка
получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу
компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7
млрд грн. В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие
животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также
была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя
администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Читайте также: Глава Investohills Андрей
Волков начал пугать арабов >>>

Читайте также: Счетная палата обнаружила
нарушения при выделении дотаций МХП >>>

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

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

Колишньому гендиректору "Укроборонпрому"
повідомили про підозру

Ахметов і конкуренція: чому найбагатший українець
не досяг успіху на споживчих ринках
12.11.2019

Колишньому генеральному директору "Укроборонпрому"
Павлу Букіну повідомили про підозру у недекларуванні статків.
Про це повідомляє служба новин порталу pravda.com.ua
П. БУКІН
Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 р. доходи,
нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover)
вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього. Правоохоронці ведуть
розслідування наведених фактів з серпня 2019 р. У вівторок, 12 листопада 2019р. детективи
НАБУ за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК
"Укроборонпром" про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1
ККУ). З липня 2014 р. по лютий 2018 р. держконцерн очолював Роман Романов. Водночас, за
словами співрозмовника "УП", йдеться про Павла Букіна, який очолив "Укроборонпром" у
2018 р. До того Букін очолював "Укрспецекспорт". "Укрспецекспорт" – держкомпанія, яка
має монопольне право здійснювати експорт та імпорт продукції, послуг військового і
подвійного призначення. У 2018 р. стало відомо, що СБУ проводить досудове розслідування
щодо сплати державним підприємством "Спецтехноекспорт" 198 мільйонів гривень на
рахунок фіктивній фірмі. "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії
"Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Букін. Нагадаємо, в 2019 році
журналісти опублікували розслідування про розкрадання в оборонці. В розслідуванні
вказується, що у 2016 р. "Укрспецекспорт", який тоді очолював Букін, закупив висотоміри
для казахських Ан-26 всемеро дорожче, та повідомляється про "відкат" у 10 тисяч доларів.
Сам Букін тоді заявив, що не вважає себе в чомусь винним. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Армен Меликян станет модифицированным
жировым бароном
12.11.2019

Ключевой
масложировой
завод
обанкротившегося
«Креатива», проданный на недавних торгах, вошел в орбиту
хозяина «Мясной гильдии», россиянина Армена Меликяна. Об этом
ВАГЕ МЕЛИКЯН
пишет oligarh.media
Северный апелляционный хозсуд 28 октября оставил в силе решение первой
инстанции, который месяцем ранее отказал Ощадбанку в отмене результатов
состоявшегося 5 июня аукциона по продаже имущественного комплекса кировоградского
«Завода модифицированных жиров» площадью 11,8 тыс кв. м. Кроме того, апелляционный
суд отменил наложенные еще летом обеспечительные меры в виде временного ареста
активов. «Завод модифицированных жиров» мощностью 36 тыс. т растительных жиров в
год являлся одним из ключевых активов подконтрольной семье экс-нардепа Станислава
Березкина группы «Креатив», которая входила в число крупнейших агропромышленнных
холдингов страны. В 2015 г. сын Станислава Березкина Максим Березкин сообщил, что
основатели промышленной группы «Креатив» вышли из состава ее акционеров, а порядка
80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов
«Креатива» перешло к новым владельцам. Покупателями стала группа инвесторов во главе
с предпринимателем Артуром Гранцем (владелец магазинов duty free в аэропортах
«Борисполь» и «Киев») и бывшим председателем наблюдательного совета БТА Банка
Рысбеком Токтомушевым. Сделка была вынужденной: Березкины не могли рассчитаться с
кредиторами, долги перед которыми на тот момент достигали 700 млн долларов. Основная
часть обязательств пришлась на три государственных банка: Ощадбанк (около 315 млн
долларов), Укрэксимбанк (порядка 125 млн долларов) и Укргазбанк (95,8 млн долларов).
Позднее выяснилось, что «Креатив» фактически был колоссом на глиняных ногах, готовым
рухнуть со дня на день. «Когда участвуешь в такой сделке, покупаешь кота в мешке.
Реально компания оказалась не такой хорошей, как на бумаге. Соответственно, пришлось
почти все активы, которые были в залоге, отдать банкам. Сейчас компания находится в
состоянии ликвидации. Этим проектом занимается Рысбек, я был портфельным
инвестором», – заявил в недавнем интервью «Лиге» Гранц. Завод модифицированных
жиров был признан банкротом в 2018 году, после чего была открыта процедура его
ликвидации. В ее ходе целостный имущественный комплекс завода с оборудованием,
транспортными средствами и дебиторской задолженностью был выставлен на продажу в
конце 2018 г. Торги были согласованы с Ощадбанком, который одобрил начальную
стоимость актива в 7,57 млрд грн. Однако с таким ценником лот не нашел своего
покупателя, после чего Ощадбанк согласился на продажу только залогового имущества, а
не всего имущественного комплекса одним лотом, и по цене, которую определит оценщик.
Имущество завода (требования госбанка были обеспечены залогом недвижимости и
оборудования на сумму 971 млн грн) оценщик оценил в 90 млн грн, и в итоге на аукционе в
июне этого года его цена продажи упала до 35 млн грн. Для этого была использована
действовавшая на тот момент лазейка в Законе о банкротстве, которая позволяла при
повторном аукционе снижать цену на 20%, а при втором круге повторного аукциона – еще
на 50% от предыдущей. Счастливым покупателем имущества Завода модифицированных
жиров стало кировоградское ООО «Капро Ойл», оформленное на некоего Липарита
Акопяна. Этот человек совсем не выглядит как миллионер – например, согласно данным
сайта importgenius, в 2017 г он ввез в Украину б/у седанVolkswagen CC за 120 тыс грн.
Похоже, что это номинальный учредитель, за которым стоит реальный
выгодоприобретатель, не желающий раскрывать себя – и расследование «ОЛИГАРХА»
позволило определить, кто это может быть. Акопян стал учредителем «Капро Ойл» лишь в
апреле этого года – то есть незадолго до аукциона. До этого компанией владела экс-глава
Житомирского мясокомбината Татьяна Кучевская. Сама компания только недавно сменила
название и перерегистрировалась в Кировограде, а еще весной 2019 года она была
прописана в Житомире и называлась «Альянс-трейлер». Примечательно, что спаррингпартнером «Капро Ойл» на торгах за завод модифицированных жиров выступала еще одна
компания с «армянским акцентом» – киевское ООО «Системтрейд», оформленное на
некоего Ленерика Арутюняна. Указанная компания известна как давний трейдер
Андрушивского маслосырзавода и прописана по одному адресу с группой компаний
«Альянс», в которую входят и Житомирский мясокомбинат, и Андрушивский
маслосырзавод. Собственником группы «Альянс» является гражданин РФ Армен Меликян,
которого считают одним из самых богатых представителей армянского бизнеса в Украине
наряду с Гранцем, который сам является армянином по национальности. Достаточно
сказать, что совокупная выручка Житомирского и Андрушивского заводов в 2018 г
составила, по оценкам «ОЛИГАРХА», около 2 млрд грн. Сын Армена Меликяна – Ваге
Меликян – является владельцем основных торговых марок группы «Альянс» (в том числе
ТМ «Мясная гильдия») и с прошлого года числится вице-президентом фонда «Армянская
инициатива». Судя по всему, выкуп активов Завода модифицированных жиров по более чем
выгодной цене прошел не без «молчаливого согласия» Гранца. Что же касается Ощадбанка,
то ему, похоже, впору готовиться оспаривать итоги реализации второго ключевого актива
группы «Креатив». По данным «Олигарха», 26 ноября должен состояться аукцион по
продаже имущества предприятия «Эллада» – маслоэкстракционного завода мощностью
переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Его стартовая цена
определена в полмиллиарда гривен, тогда как еще в прошлом году завод выставлялся на
торги за 9 млрд грн, и похоже, что цена его продажи будет также более чем скромной.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Пивоваріння,
мобільний
зв’язок,
аптеки,
продуктові
супермаркети — що об'єднує всі ці бізнеси? Всі вони колись входили в
портфель активів Групи СКМ Ріната Ахметова. Схоже, що серйозні
Р.АХМЕТОВ
спроби бізнес-диверсифікації найбільшого фінансово-промислового
конгломерату України залишилися в минулому.
Торгова історія. В середині жовтня торговельна мережа Брусничка ініціювала
власне банкрутство. Невелика регіональна компанія — що в цьому цікавого? Але ситуація
докорінно міняється, коли дізнаєшся ім'я її власника. Це найбагатша людина України Рінат
Ахметов. У компанії більше 1 мільярда гривень боргів при активах лише на 220 млн грн. Як
так вийшло? Офіційно керівництво «Бруснички» говорить, що не змогли оговтатися від
втрати частини мережі в результаті війни на Донбасі. Але, можливо, ситуація має більш
глобальний підтекст. Роздрібна торговельна мережа з’явилася у Ріната Ахметова у 2007
році. За рік до початку масштабної фінансово-економічної кризи. Тоді металургія, яка
становила основу бізнесу групи СКМ Ріната Ахметова, приносила надприбутки. А власники
таких активів отримали можливість інвестувати в інші напрями. Ймовірно, і в СКМ тоді
вирішили диверсифікувати портфель активів, щоб зменшити частку підприємств ГМК
(Метінвест) і енергетики (ДТЕК) у структурі доходів Групи. Однак з роботою в роздробі
відразу не склалося. В кінці 2008 року Україну накрила криза. Торгова мережа, створена у
2007 році під назвою Брусниця, вже у вересні 2011 року заявила про повне
репозиціонування. Зокрема зміну назви мережі. Чи багато ви пам’ятаєте таких прикладів в
українському ритейлі? До кінця 2013 року всі продуктові магазини групи СКМ стали
фрешмаркетом «Брусничка». Але тут почалося протистояння на Донбасі. У результаті
мережа втратила кілька десятків магазинів і, схоже, пристрасть до розвитку. Я регулярно
відвідував її магазини в Маріуполі в останні 3?4 роки. У порівнянні з конкурентами, навіть
локальними, вони були найменш привабливими і почасти навіть запущеними. Це здавалося
дивним, з урахуванням фінансових можливостей власника мережі. Але вчора ми дізналися
відповідь: навіщо розвивати те, що буде незабаром ліквідовано?
Не поодинокий приклад. Якщо копнути глибше, то можна помітити, що це не
єдиний приклад не надто успішної експансії групи СКМ до висококонкурентних ринків. В
середині 1990-х в Україні з’явився один з перших операторів мобільного зв’язку — DCC. Хто
був його засновником вже й не згадати. Але до 2005 року виявилося, що у цієї компанії і
ТОВ «Астеліт» однакові власники — СКМ Ахметова і турецька телеком-компанія Turkcell.
Тоді DCC приєднали до «Астеліт». Так з’явився оператор мобільного зв’язку Life :). Після
кількох років експериментів і дорогих спроб підібратися до лідерів ринку, в 2016 році СКМ
продала свою частку в розмірі 45,6% турецьким партнерам за $100 млн + покриття боргів. А
оператор змінив ім'я на Lifecell. У 2000-х роках група СКМ була одним з найбільших гравців
на ринку українського пивоваріння. Їй належали донецький пивоварний завод «Сармат»,
пивобезалкогольний комбінат «Крим» (Сімферополь), Луганський пивзавод і
Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро». Для управління ними навіть була створена
окрема керівна компанія. З чуток, київський «Пивзавод на Подолі» теж був не чужий Рінату
Ахметову. Але СКМ стрімко пішла з цього ринку. У липні 2008 року британська пивоварна
компанія SABMiller придбала у СКМ 99,84% акцій ЗАТ «Сармат». Відзначимо, що в 2007 р.
напередодні угоди ЗАТ «Сармат» збільшило чистий збиток на 46,5% рік до року — до
160,938 млн грн, а його чистий дохід скоротився на 22,2% — до 390,34 млн грн. До лютого
2009 року всі інші пивзаводи теж були продані. У вересні 2010 року СКМ купила
«Український аптечний холдинг», що об'єднував близько 200 аптек під різними вивісками.
У компанії анонсували, що до 2015 року потроять продажі і відкриють близько 150 нових
торгових точок. Дійсно, відбулося ще кілька невеликих угод. Але в серпні 2013 року
аптечний холдинг був проданий. Сума угоди не розголошувалася. У приватних бесідах
представники СКМ заперечують, що це приклади невдалих інвестицій. Мовляв, компанія
вигідно продала активи. Однак озвучені вище цифри дозволяють засумніватися в цьому.
Хоча всю правду знає дуже обмежена кількість людей.
Внутрішня реструктуризація. Варто згадати, що продаж — не єдиний для СКМ
приклад скорочення ділової активності. Війна на Донбасі вплинула на розвиток ще одного
високотехнологічного субхолдингу групи СКМ. З переліку окремих бізнесів зник Corum
Group — найбільша машинобудівна група України з планами глобальної експансії: від
Польщі до В'єтнаму. Ці проекти і зараз частково реалізуються. Але вже в складі
енергетичного холдингу ДТЕК, частиною якого в кінці 2017 року стали три підприємства
Corum. Офіційна причина такого рішення — фінансові складності після втрати ще трьох
підприємств на Донбасі. Практично немає новин від ЕСТА Холдинг — компанії, яка зовсім
недавно була великим гравцем на українському ринку готельної, офісної та торговельної
нерухомості. Вона теж втратила частину об'єктів в Донецьку, зокрема й знаковий для СКМ
готель «Донбас Палас». А навесні стало відомо про плани продати київський готель Опера.
Фактично єдиним великим об'єктом ЕСТА залишився столичний ЦУМ. Також знизилася
активність UMG. Три роки тому ця компанія, що займалася видобутком нерудних копалин
(глини тощо), заявила про трансформацію в інвестиційний бізнес. Але, схоже, що історія так
і обмежилася лише заявами. А підприємства UMG працюють як молодші партнери ДТЕК і
Метінвест. Єдиний роздрібний бізнес, який СКМ поки що офіційно не продає і не закриває
— мережа АЗС, яка належить компанії «Паралель М ЛТД». Вона теж втратила багато
об'єктів на Донбасі. Ще одним фактором, який вплинув на її роботу, стало посилення
конкуренції в держзакупівлі. Ще за часів паперових тендерів, які було дуже складно
контролювати, саме ця компанія неодноразово ставала переможцем великих торгів,
проведених різними держструктурами Донецька і Донецької області. Новини про це досі
можна знайти в інтернеті. Зате зараз в системі державних закупівель ПроЗорро легко
знаходиться протилежна інформація. Навіть у Маріуполі, який став неформальним центром
присутності Групи СКМ, багато тендерів на бензин і дизпаливо виграють інші
постачальники. Може тому на ринку світлих нафтопродуктів вже років 10 ходять чутки, що
Паралель може змінити власника, якщо хтось зробить її власнику пропозицію, «від якої не
можна відмовитися». До речі, незважаючи на продаж мобільного оператора, СКМ
залишилася в телеком-бізнесі. В її портфелі є «Укртелеком» і VEGA — оператори
фіксованого телефонного зв’язку та провайдери доступу до мережі інтернет. Але динаміку
їх розвитку навряд чи можна назвати успішною. З останніх досягнень згадується
досягнення мирової угоди в суді з колишнім власником «Укртелекому».
Що буде і чому. Досить імовірно, що серед всіх активів Ріната Ахметова безхмарне
майбутнє є тільки у декількох напрямів. Це гірничо-металургійний комплекс, енергетика,
банківський бізнес і медіанапрям, що буде трансформуватися (згадаємо закриття газети
Сегодня і анонс появи двох нових телевізійних каналів). Найімовірніше найбагатша людина
України і його топ-менеджери зосередяться на подальшому розвитку активів у ГМК (без
цього вже неможливо конкурувати на світових ринках). Триватимуть інвестиції в енергетику, яка якоюсь мірою стала інструментом політичного впливу і захисту. Причому в обох
випадках ефективно працює вертикальна інтеграція — від видобутку руди і вугілля до
продажу металопрокату і електроенергії. Також будуть працювати залізничні і портові
оператори Лемтранс і Портінвест, діяльність яких нерозривно пов’язана з ГМК і енергетикою. З урахуванням перспективи земельної реформи в Україні, цікава доля агрохолдингу
Харвіст. Він створений на базі агроцехів ММК ім. Ілліча (Маріуполь), об'єднує земельний
банк в 123 тис. га. Але в цьому бізнесі є рівноправний партнер — Вадим Новинський. Який з
усього цього висновок? Двадцятирічна історія показує, що групі СКМ виявилося непросто
працювати на висококонкурентних ринках. …
Читати повністю >>>
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Коломойський в суді позбувся боргів перед
Приватбанком на 7,5 млрд грн

Бывший владелец телеканала ZIK вышел из состава
акционеров банка группы "Континиум"
13.11.2019

Північний апеляційний госпсуд 4 листопада задовольнив
позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, ТОВ "Парктур",
ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" (в справі
И.КОЛОМОЙСКИЙ
№910/12787/17) та визнав недійсними деякі положення низки
кредитних договорів, укладених між Приватбанком і відповідачами в 2006-2016 рр.
Підставами для такого судового рішення стало те, що “спірними умовами кредитних
договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за
користування кредитом” (цитата). За оцінками суду, відповідні положення кредитних
договорів передбачали оплату за користування позиками “двома паралельними способами
- а саме проценти за користування кредитом, виходячи з процентної ставки визначеної в
договорах, та проценти "R" або винагорода за користування кредитом, сплата яких
визначена у формулах, до яких, включено також дані щодо офіційного курсу гривні до
долару США” (цитата). “Оскаржувані пункти вказаних кредитних договорів порушують
права позивача, оскільки фактично збільшують суму заборгованості позичальників за
кредитними договорами, виконання зобов`язань за якими забезпечено іпотекою
належного позивачу майна та відповідно на яке банк набуває права звернення стягнення у
випадку невиконання позичальниками умов вказаних кредитних договорів. Колегія суддів
вважає, що має місце порушення вимог принципу справедливості, добросовісності і
розумності, і сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та
розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості договору, передбаченим в ст.
627 Цивільного кодексу”, - йдеться в постанові Північного апеляційного госпсуду від
04.11.2019. Як випливає із судових матеріалів і довідок Приватбанку, наданих у грудні 2016
року й січні 2017 року, сукупний обсяг згаданих нарахувань за “процентами "R" або
винагородою за користування кредитом” за відповідними кредитними договорами сягає
майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів
і основну суму боргу за кредитами. За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "ТехТрейд-Інвест" є ТОВ “Скорзонера”, кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та
Геннадій Боголюбов. Як писав Finbalance, 10.10.2019 Верховний Суд відмовився
задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення судів нижчих
інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських
вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства
цієї авіакомпанії). Згідно з судовими матеріалами, вимоги Приватбанку включали
винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний Суд
відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними
відповідних угод, які були прийняті в т.ч. з урахуванням виконання поручителем основного
боргового зобов’язання позичальника, а також з огляду на те, що “сплата винагороди
(комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам
розумності та справедливості” (цитата). Власником “Дніпроавіа” є ТОВ “Галтера”, яке
пов’язують з “приватівцями”. Ініціатор справи про визнання банкрутом “Дніпроавіа” “Укртатнафта” (це підприємство знову ж таки підконтрольне “приватівцям”).
Читати повністю >>>
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Проиграл все суды: Онищенко могут вернуть
в Украину уже в конце года
14.11.2019

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко уже в декабре этого
года должен вернуться на родину благодаря экстрадиции из
Испании, где он проиграл все суды. Об этом заявил директор НАБУ.

О.ОНИЩЕНКО

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он
проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его
политическим беженцем", - сказал директор Национального антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник в эфире 24 канала. По его словам, "беглеца принудительно вернут в
Украину". Вероятнее всего, это произойдет еще до конца этого года. "Есть определенная
ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но
суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - подчеркнул Сытник. В то же
время Сытник допустил и озвучил версию о том, что Онищенко из Испании может сбежать
в Германию, где имеет предприятия. По словам директора НАБУ, "в этой ситуации все будет
зависеть от "оперативности зарубежных коллег". Комментариев Онищенко на этот счет
пока не поступало. Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура
добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра
Онищенко. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Слідство.Інфо со ссылкой на САП. 20
сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро.
Деньги были частью сделки по покупке беговой лошади. Эстонские правоохранители
заморозили счет Онищенко, а САП добилась ареста 500 тысяч евро через суд. Решение об
аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда. Напомним, Онищенко
намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах
2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.
Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании
документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину
на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника". В конце концов ЦИК повторно
отказала Онищенко. НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля
для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему
повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной
Рады. 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное
расследование по делу, где фигурировал Онищенко. По данным НАБУ, нардеп из
соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих
компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613
миллиарда гривен. Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол
отказался объявлять Онищенко в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп
уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной
ответственности, задержание и арест. 19 декабря 2017 г. суд разрешил проводить заочное
расследование относительно Онищенко. По состоянию на апрель 2018 года, следствие
установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Как сообщалось ранее, афериста,
получившего $1 млн за закрытие дела Онищенко, приговорили к 6 годам тюрьмы.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua, pravda.com.ua, oligarh.media
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Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк
инвестиций и сбережений". По данным финучреждения, доля акций в
собственности Дыминского уменьшилась с 5,67% до нуля, передает
П. ДЫМИНСКИЙ
БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В то же время пакет акций банка в собственности Сергея Лагура увеличился с 17,5%
до 24,9%. По данным НБУ, на начало 2019 года среди акционеров "Банка инвестиций и
сбережений" также была Жанна Дыминская (дочь Петра Дыминского) с долей 4,33%. Ранее
сеть АЗС WOG (как и "Банк инвестиций и сбережений", входит в группу "Континиум")
заявляла, что в конце 2016 года Дыминский вышел из состава ее акционеров. В марте 2018
года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей
Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи. В июне 2019
года близкий к Виктору Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным
владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые
коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным
владельцем был Дыминский. Напомним, в марте 2018 г. Печерский районный суд повторно
заочно арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте
апелляционным судом. МВД 11 декабря 2017 г. объявило бизнесмена в розыск после того,
как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого
находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что
за рулем "Мерседеса" находился Дыминский. "Банк инвестиций и сбережений" ("БИСБанк") основан в 2005 г. По размеру чистых активов на 1 января 2019 г. "БИС-Банк" занимал
29 место (4,59 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Як там Фірташ? Міністр закордонних справ Австрії розповів,
що заважає екстрадиції бізнесмена
14.11.2019

Процес екстрадиції Дмитра Фірташа не може бути розпочато
через ініціативу його адвокатів щодо перегляду цього рішення. Про це
заявив міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ
Д. ФІРТАШ
Австрії Олександр Шалленберг.
«Питання з Фірташем не затягується австрійською стороною. Міністерство юстиції
ухвалило відповідну постанову про екстрадицію, але Фірташ і його адвокати відповідно
затягують цей процес і наполягають на перегляді справи», - сказав він. Міністр зазначив, що
процес екстрадиції може початися тільки після винесення остаточного рішення судом. Як
повідомлялося, Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 р. за запитом
влади США, виданим у 2013 р. Бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів
на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в
Індії для подальшого продажу готової продукції у США компанії Boeing. Фірташ всі
звинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими. Наприкінці червня 2019 р.
Верховний суд Австрії підтвердив законність прийнятого в лютому 2017 р. рішення нижчої
інстанції - Вищого земельного суду Відня - про екстрадицію Фірташа до США. Після цієї
постанови суду в мін'юсті Австрії відзначали, що як тільки до відомства надійде письмове
рішення суду, то в процес, згідно з австрійським законом про видачу правопорушників та
правову допомогу, вступить міністр юстиції країни. 16 липня стало відомо, що процес
екстрадиції Фірташа з Австрії до США, схвалений міністром юстиції Австрії, призупинено
через клопотання захисту українського бізнесмена до Земельного суду Відня у кримінальних справах про новий розгляд справи. У рейтингу топ-100 найбагатших українців,
складеному журналом НВ спільно з інвесткомпанією Dragon Capital, Дмитро Фірташ посів
восьмое місце. За останній рік його статки збільшилися на $300 млн (до $792 млн).
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Читайте також: Що має і може
втратити Фірташ в Україні >>>

Прокуратура цікавиться, чи Приватбанк розморозив
рахунки компаній Суркісів на $300 млн
14.11.2019

Голосіївський райсуд м. Києва 7 листопада в рамках
кримінального провадження №42019000000001832 (від 22.08.2019)
задовольнив клопотання прокуратури м. Києва та надав тимчасовий
Г. СУРКИС
доступ до документів, які знаходяться в Приватбанку:
Виписки про стан рахунків низки компаній (які пов’язували з Суркісами, - ред.) Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini
Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP. Документи та інформація
щодо отримання та виконання працівниками Приватбанку наступних документів: ухвали
Печерського райсуду Києва від 09.02.2017 в справі №757/7499/17-ц; ухвали Апеляційного
суду м. Києва від 20.04.2017 в справі №757/7499/17-ц; постанови державного виконавця
Соборного відділу ДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області від 03.03.2017 року
про відкриття виконавчого провадження №53527745; постанови державного виконавця
Соборного відділу ДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області від 29.05.2017 р. про
накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745; постанови державного
виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 21.07.2017 року про
накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745; постанови державного
виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 02.09.2019 р. про відкриття
виконавчого провадження №59932557; постанови державного виконавця Печерського РВ
ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 02.10.2019 р. про відкриття виконавчого провадження
№60201912; постанови державного виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м.
Києві від 16.10.2019 про накладення штрафу у виконавчому провадженні
№60201912.Документи щодо конвертування перерахованих коштів пов`язаних з банком
осіб в іноземній валюті через власну валютну позицію у гривню за курсом НБУ на день
запровадження тимчасової адміністрації у Приватбанку 19.12.2016. Як відомо, в грудні 2016
року під час націоналізації Приватбанку під bail-in (примусову конвертацію вкладів в акції
банку) потрапили кошти вкладників та інвесторів на 29,4 млрд грн. На цю суму був
збільшений статутний капітал Приватбанку. Після завершення цієї операції Мінфін
викупив Приватбанк у ФГВФО за 1 грн та після цього "залив" у “статутник” 155 млрд грн
(додаткові випуски акцій на вказану суму були оплачені держоблігаціями). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

Экс-нардеп Святаш объявлен
в розыск

Брати олігархи. На чому заробляють партнери
Коломойського, Ігор і Григорій Суркіси
17.11.2019

Бывший народный депутат IV-VIII созывов от Партии
регионов Дмитрий Святаш объявлен в розыск. Соответствующая
информация размещена на сайте МВД в разделе "Лица,
Д.СВЯТАШ
скрывающиеся от органов власти".
Датой исчезновения Святаша на сайте указано 8 ноября 2019 г., место исчезновения
— Харьков. Экс-нардеп разыскивается по части 1 статьи 366-1 УК ("Декларирование
недостоверной информации"). Напомним, Печерский суд города Киева своим решением от
18 июня 2019 года запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до
погашения им личного долга в размере 8,5 млн грн по кредитным картам УкрСиббанка,
выданным в свое время нардепу как бенефициару АИС. Его бизнес-партнеру, экс-нардепу
Василию Полякову вручили подозрение в мошенничестве. Так, Василию Полякову,
основавшему группу АИС совместно с Дмитрием Святашем, 25 июня в прокуратуре города
Киева вручили уведомление о подозрении в завладении мошенническим путем денежными
средствами "УкрСиббанка" на сумму более 2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
За рахунок чого стрімко нарощує
активи Сергій Тігіпко
19.11.2019

Сергій Тігіпко в рейтингу найбагатших українців за версією
НВ і Dragon Capital піднявся на п’ять позицій і зайняв 17-е місце.
Його статки оцінюються в $407 млн. За рік вони виросли на 83%.

С. ТІГІПКО

Починаючи з 2014 р., фінансово-промислова група ТАС багато інвестує. За останній
час структури, що належать бізнесменові, купили відразу два підприємства. Завод
Дніпрометиз, придбаний у російської групи Северсталь в 2017 році, обійшовся Тігіпко
приблизно в $500 тис., а київський завод Кузня на Рибальському, куплений восени 2018 р. у
Петра Порошенка та Ігоря Кононенка, в $300 млн. Бізнес Тігіпка цілком успішний. За 2018
рік група ТАС отримала 2,8 млрд грн прибутку. За перші дев’ять місяців 2019 р. він
збільшився на 85%. Найбільше прибутку Тігіпку приносить фінансовий сектор (в 2018 р. 1,5 млрд грн). У групу ТАС входять банки ТАСкомбанк, Універсал Банк, дві страхові компанії
і ряд інших організацій. До недавнього часу найприбутковішим банком Тігіпка був
ТАСкомбанк, але в цьому році ним став Універсал Банк. Це пояснюється тим, що в рамках
його банківської ліцензії існує проект monobank, створений командою Fintech Band. Проект
генерує основний прибуток Універсал Банку. За перші три квартали 2019 року прибуток
банку зріс в 15 разів — до 510,2 млн грн. Прибуток ТАСкомбанку за цей же період склав
327,5 млн грн. Бізнесмен нарощує свою присутність і на київському ринку нерухомості. На
території Кузні на Рибальському Тігіпко разом з девелоперською компанією City One
Development Валерія Кодецького планує реалізувати масштабний проект Lipki Island за
$600 млн. Там з’явиться офісний центр класу «А» орендною площею близько 50 тис. кв. м і
36 будинків на 6 200 квартир. Крім того, в квітні цього року НВ Бізнес повідомив про
покупку бізнесменом частини торгово-офісного центру Арена Сіті в олігарха Дмитра
Фірташа. У жовтні АМКУ дав дозвіл на цю угоду. Є у власника групи ТАС інтереси і в
фармацевтиці: маючи власну мережу аптек, він нещодавно придбав ще одну — КОСМО. В
ексклюзивному інтерв'ю НВ, яке вийшло в березні цього року, Тігіпко пояснював, що має
намір збільшити мережу, яка налічує приблизно 150 аптек, як мінімум до 500. За його
словами, цей бізнес дуже низькомаржинальний через жорстку конкуренцію, але виходити з
нього група не планує, тому що втратить гроші. У травні цього року на конференції в Києві
Тігіпко заявив, що має намір продовжувати активно інвестувати. «Чому ми купуємо? Тому
що все дешево. Ринки зійшли з глузду. Те, що потрібно будувати за сотні мільйонів доларів,
сьогодні можна купити за $4−5 млн», - пояснив він. Якщо ж зростання ВВП України
прискориться до 5−7% і ціни на все виростуть, група виставить частину активів на продаж.
Тігіпко, який в різні роки був віце-прем'єром, міністром соцполітики, главою НБУ,
народним депутатом, заступником голови Партії регіонів і головою власної політсили
Сильна Україна, в політику повертатися не планує. «Для мене походи у владу - це як в армію
сходити. Я відслужив своє, тому вже нікуди не піду», - сказав він в інтерв'ю НВ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Читайте також: Повна версія
інтерв'ю з Сергієм Тігіпком >>>

ГПУ расширила подозрение Злочевскому статьей
о расхищении госсредств
20.11.2019

ГПУ заочно сообщила о подозрении бывшему министру
экологии и природных ресурсов, собственнику компании Burisma
Николаю Злочевскому в хищении госсредств. Об этом на брифинге
М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
«Ему расширили квалификацию преступления, в котором он подозревается», —
заявил Рябошапка. По словам генпрокурора, речь идет о подозрении по ст. 191 (присвоение,
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
Уголовного кодекса. Сейчас Николай Злочевский находится в розыске. Злочевский занимал
должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра
Украины Николая Азарова с июля 2010 г. по апрель 2012 г. В конце 2014 года он покинул
Украину, а в начале 2015 г. стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по
подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368−2 УК). Генпрокуратура расследовала
несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015—2016
годах передала одно из дел в НАБУ. В январе 2017 г. компания Burisma заявила о закрытии
в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы
Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. В 2014−19 годах в
компании Burisma работал сын вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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Брати Суркіси в новому рейтингу найбагатших українців за
версією НВ і Dragon Capital залишилися на 21 місці. При цьому їх
статки збільшилися на 18%, — до $ 280 млн.

І. СУРКІС

Брати Григорій та Ігор Суркіси відомі як футбольні меценати і спортивні
функціонери. Але у них також є серйозні бізнес-активи. За часів СРСР старший брат
Григорій працював на різних посадах, переважно пов’язаних із будівництвом. У 1992 році
значився, як і його молодший брат Ігор серед співзасновників, створеної Віктором
Медведчуком юридичної фірми БІ.АЙ.ЕМ. Її іншими співзасновниками були Валентин
Згурський, Юрій Карпенко, Богдан Губський, Юрій Лях («Київська сімка»). В період
1991−1993 років старший брат був гендиректором СП «Динамо-Атлантик», з 1993 по 1998
роки обіймав посаду президента футбольного клубу «Динамо «Київ», а до 2002 року був
почесним президентом клубу. З 1992 по 1998 роки — президент УПФК «Славутич», 75%
якого належало офшорній «Newport Management» Віктора Медведчука. Саме ця компанія
робила виплати футболістам київського «Динамо» щонайменше з 2003 року. Концерн
«Славутич», де нині молодшому Суркісу належить 6,7% (93,3% контролюється кіпрськими
Кірелма ентерпрайсіз лтд, Лістон менеджмент лтд, Норес констракшин лтд, Отренія
інвестментс лтд і Мерсенна холдінггз Лтд) володіє рядом компаній, що працюють в різних
сферах економіки. Ігор Суркіс з 2002 року — президент «ФК «Динамо «Київ». Брати Суркіси
— власники інвестиційних фондів: Надія, Добробут (В стадії ліквідації), Джерело. Серед
співзасновників також є представники «Київської сімки». У Суркіса-старшого великий
досвід футбольного та спортивного менеджера. З 1996 року він займав різні посади в
Професійній футбольній лізі, Федерації футболу України та Національному олімпійському
комітеті. З 2002 року працював в структурах УЄФА. У тому числі з 2013 року був віцепрезидентом цієї європейської футбольної асоціації. Григорій Суркіс був одним з ключових
лобістів проведення в Україні футбольного ЄВРО-2012. У лютому 2019 старший Суркіс
залишив посаду віце-президента і став почесним членом УЄФА. Сьогодні основними
активами братів Суркісів є футбольний клуб «Динамо» (їм належть більше 60%) і компанія
«Укренергоконсалтинг». У червні журналісти програми Схеми опублікували матеріали
зв’язку братів Суркісів з екс-директором компанії «Енергомережа» Дмитром Крючковим.
Зараз Дмитро Крючков є основним фігурантом справи, яку розслідує Національне
антикорупційне бюро, про розкрадання 340 млн грн з Запоріжжяобленерго. Серед
фінансових активів братів Суркіс є А-Банк, який також асоціюють з Ігорем Коломойським.
Відзначимо, що цей банк рішенням Окружного адмінсуду Києва відсудив у травні 2017 року
з ПриватБанку списані під час націоналізації 364 млн грн. В цей же день той же суд
зобов’язав ПриватБанк повернути особисто сім'ї Суркісів 1,048 млрд грн, $ 266,2 тис і 8 тис.
євро. З 2009 року Ігор Суркіс є міноритарним партнером Ігоря Коломойського в декількох
телеканалах групи 1+1. На парламентських виборах 2019-го Григорій Суркіс був обраний
народним депутатом України за списком партії Опозиційна платформа — За життя. А на
початку вересня 2019 р. Григорій Суркіс помпезно відсвяткував 70-річчя в одному з готелів
Києва. Це стало причиною чергового скандалу. Адже опозиційного депутата приїхали
привітати багато почесних гостей. Серед них були не тільки відомі бізнесмени Ігор
Коломойський, Геннадій Боголюбов і Віктор Пінчук, а й представники чинної влади. Серед
них були помічені очільник СБУ Іван Баканов і помічник президента України Сергій Шефір.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Олега Бахматюка оголосили в
національний розшук
22.11.2019

Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег
Бахматюк оголошений у розшук. Про це свідчать дані на сайті МВС,
повідомляє служба новин порталу epravda.com.ua

О.БАХМАТЮК

Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем (ст. 191 ч.5) та у легалізації (відмиванні) доходів,
одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.3). Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро
повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі
Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту,
наданого Нацбанком. 11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у
заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014
р. ПАТ "ВіЕйБі Банк". Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку,
"ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі
Банку". Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку
Олександра Писарука. Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку
Олега Бахматюка. Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником
глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія
Гонтарєва. У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на
суму 1,2 млрд грн. В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів
тимчасову адміністрацію. Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 р.
Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового
оздоровлення банку. Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко
вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у
"ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади. Вищий
антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача
обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в
справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку". Суд обрав запобіжний
захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці
генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кремль дозволив Ахметову відновити імпорт вугілля з Росії,
Коломойському дали 4% від бажаного

Державні землі повернули громадам, Держгеокадастр
ліквідують - рішення Ради
14.11.2019

Верховна Рада України попередньо повернула в управління
місцевим громадам державні землі за межами населених пунктів, а
також запустила ліквідацію Держгеокадастру.
Головні зміни, які пропонуються документом, можна звести до трьох позицій.
По-перше - сільським, селищним і міськрадам повертаються повноваження щодо управління
землями місцевих громад за межами населених пунктів. Тобто, землі повертаються до
комунальної власності. "Органи місцевого самоврядування у даний час контролюють лише
близько десятої частини неприватизованих земель. В той же час управлінські рішення
щодо землі, які приймаються призначеними із Києва чиновниками територіальних органів
Держгеокадастру, далеко не завжди можуть розглядатися як такі, що відповідають
інтересам сільських громад", - зазначається в пояснювальній записці. Усі місцеві громади
були позбавлені цього права з 1 січня 2002 року із набранням чинності Земельного кодексу.
По-друге - документ пропонує відмовитись від існування "спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин", тобто від Держгеокадастру. Передбачається, що його замінить сервісний орган,
який буде займатись кадастровою діяльністю та геопросторовими даними. Автори проєкту
відзначають, що державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(Держгеокадастр) із її територіальними органами є п’ятим за величиною штату цивільним
відомством країни, що представлений на рівні кожного району та/або міста. Утримання
Держгеокадастру у 2017 р. обійшлося платникам податків в Україні у 1,11 млрд грн, а у 2018
р. - 1,9 млрд грн. По-третє - відбувається дерегуляція земельних відносин. Зокрема,
скасовується необхідність погоджувати з Кабміном питання продажу іноземним компаніям
земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної
власності. "Вказані норми обмежують можливість внесення інвестицій в економіку України
і не є обґрунтованими. Крім того, їх достатньо легко обійти, придбавши земельну ділянку
на українську юридичну особу, а потім відчуживши її на користь іноземної юридичної
особи", - наголошують автори. Також передбачається надати місцевим органам право
самим змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності. Сьогодні ці
погодження здійснює Верховна Рада, проте, як зазначають автори, ці повноваження Рада
майже не реалізує. "За три останні скликання парламентом не було прийнято жодного
рішення із зазначеного питання, хоча зміна цільового призначення вказаних земель
застосовується досить широко із застосуванням різноманітних схем з обходу закону", наголошується в пояснювальній записці. Крім цього, планується надати місцевим органам
функції із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Держгеонадра залучатиме інвесторів до
розробки нових родовищ
22.11.2019

Залучення інвестицій до розробки нових родовищ – пріоритетний
напрямок роботи Держгеонадр. Таку думку висловив у розмові із журналістами hromadske.ua керівник Служби Роман Опімах.
«Щоб розвивати країну – треба розвивати економіку. А це неможливо без залучення
інвестицій, тобто або це державне фінансування, або приходять приватні компанії, або
державні інвестиції з інших країн. Це стимулює створення нових робочих місць, підвищення
зарплат, ріст ВВП. Залучення інвестицій – один із критичних факторів для успішного
розвитку країни», – зазначив Опімах. Наразі Україна пропонує інвестору дві моделі роботи:
перша – шляхом отримання спецдозволів, відомих у світі як концесійні угоди. Цей дозвіл
можна отримати досить швидко, але він не дає гарантії, що у майбутньому не відбудеться
законодавчих змін, які можуть вплинути на діяльність інвестора. Інша модель – укладання
угоди про розподіл продукції. У цьому випадку компанія отримує гарантію на 50 років.
«Тобто це великі проекти, які потребують великих інвестицій протягом тривалого часу і
інвесторам важливо розуміти, що завтра нічого не зміниться», – пояснив Р.Опімах. При
цьому завдання держави, і Державної служби геології та надр зокрема, забезпечити прозорі
та чесні умови роботи для отримання таких дозволів, а також контролювати аби інвестор
виконував свої зобов‘язання. «Цього року було проведено дев’ять конкурсів, отримано
більше 17 заявок від різних компаній, було визначено сім переможців, серед яких компанії з
Північної Америки, техаська компанія та канадська компанія. Ці інвестори зобов‘язалися
протягом наступних п‘яти років проінвестувати у розвідку понад 600 млн дол, провести
сейсмічні роботи, пробурити понад 55 розвідувальних свердловин», – каже Роман Опімах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
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Нелегальне виробництво деревного вугілля на Харківщині завдало
збитки державі на більше ніж 21 млн грн
12.11.2019

Діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу
та екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини,
блокувала у Харківській області Служба безпеки України.
Так, зокрема, у Балаклійському районі учасники груп організували протиправну
вирубку дерев твердих порід для підпільного виробництва вугілля для продажу.
Заготовлену сировину ділки переробляли у саморобних печах, які не мали необхідних
захисних систем та забруднювали повітря шкідливими речовинами. Готову продукцію вони
реалізовували через місця роздрібної торгівлі. Діяльність ще чотирьох нелегальних
виробництв блоковано в Ізюмському, Вовчанському, Балаклійському і Красноградському
районах. В Ізюмі оперативники СБУ виявили підпільні склади, на території яких
зловмисники зберігали готове вугілля та здійснювали його фасування. Під час обшуків
правоохоронці вилучили там понад п’ятдесят тонн деревного вугілля, пакувальні
матеріали та фасувальне обладнання. Вартість вилученої продукції становить понад
півтора мільйона гривень. Варто зауважити, що більшість екологічно шкідливих
виробництв знаходилась у безпосередній близькості до населених пунктів регіону і
загрожувало здоров’ю їх мешканців. За висновками економічних та інженерно-екологічних
експертиз, діяльність угруповань завдала збитки державі на понад 21 мільйон гривень.
Наразі у межах кримінальних проваджень розпочатих за ст. 241 (забруднення
атмосферного повітря) та ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України
тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до
незаконних схем з державними лісовими ресурсами. Операція проводилась спільно з
поліцією та екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
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Холдинг «Метінвест» в листопаді вперше з початку 2019 року
отримав погодження на постачання 70 тис тонн російського вугілля. Про це
свідчить розподіл квот Міністерства економічного розвитку РФ.
Загалом підприємства холдингу замовили на листопад 709 тис т вугілля із Росії, але
отримали погодження тільки на 10% замовленого обсягу. Для Авдієвського коксохімічного
заводу буде поставлено вугільний концентрат виробництва компанії «Воркутауголь».
Безпосереднім постачальником з боку Росії є компанія «Северсталь менеджмент» Олексія
Мордашова. В березні 2019 президент Петро Порошенко затвердив оновлений санкцій
список, до якого була включена ПАТ «Северсталь», управляючою компанією якої є
«Северсталь менеджмент». Указ передбачає блокування активів в Україні та обмеження
торговельних операцій. Санкції введено на три роки. Загалом українські підприємства
отримали підтвердження на постачання в листопаді 1,23 млн т російського вігулля. Серед
найбільших імпортерів компанія «Арселор міталл» (321 тис т.) та ПАТ «Дніпровський
металургійний завод» Олександра Ярославського (161 тис т.). В той же час «Нікопольський
завод феросплавів» з групи «Приват» взагалі не отримав погодження на імпорт вугілля
попри заявку в 51 тис т., а інше підприємство бізнес-групи – «Запорізький завод
феросплавів» отримало погодження тільки на 2,5 тис тонн – це чверть від замовлених 10
тис тонн. Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМ» Ріната Ахметова. Якій
належить в компанії 71%, та «Смарт-холдинг» нардепа Вадима Новинського. Останньому в
«Метінвесті» належить 24% акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Угледобывающие предприятия Украины сократили
добычу рядового угля на 7,6%
20.11.2019

Угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2019 г.
сократили добычу рядового угля на 7,6% (на 2 млн 101,9 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 25 млн 585,8 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и охраны
окружающей среды, добыча коксующегося угля увеличилась на 3% (на 145,1 тыс. тонн) – до
5 млн 53,4 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,9% (на 2,247 млн тонн) – до
20 млн 532,4 тыс. 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 октябре-2019
добыча рядового угля снизилась на 4% (на 114,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
месяцем 2018 года – до 2 млн 723,9 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в
сферу управления Минэнергоугля, за 10 месяцев текущего года сократили добычу на 12,1%
(на 419,5 тыс. тонн) – до 3 млн 34,9 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась
в 1,6 раза (на 279,5 тыс. тонн) – до 715,5 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на
23,2% (на 698,9 тыс. тонн), до 2 млн 319,4 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за десять
месяцев 2019 года обеспечили добычу 9,06 млн тонн угля (-2,1% к январю-октябрю-2018),
Луганской – 295,5 тыс. тонн (-30,8%), Днепропетровской – 15 млн 36,4 тыс. тонн (-9,4%),
Львовской – 1 млн 132,5 тыс. тонн (-14,4%), Волынской – 61,4 тыс. тонн (-31,3%). 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 т.ч. 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.
Добыча угля предприятиями Украины >>>
По материалам fixygen.ua

ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Правительство направит 140 млн. грн. на
увеличение добычи урана
12.11.2019

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 140
млн. грн. на развитие инвестиционного проекта на урановой шахте
"Новоконстантиновская" потратят около 140 млн. грн.
В Минэнерго сообщили, что целью инвестиционного проекта является снижение
зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой
продукции, а также повышение эффективности производства основной продукции
госпредприятия ВостокГЗК. Правительство подсчитало, что в настоящее время Украина
импортирует около 60% урана, который потребляют отечественные атомные
электростанции. В то же время после реализации проекта объемы украинской добычи
должны вырасти на 700 тонн в год. Ранее в правительстве заявляли, что американская
компания Westinghouse может построить завод по обогащению урана в Украине. Отметим,
Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов
присоединения ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" к госпредприятию "НАЭК
"Энергоатом". Об этом сообщил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Читать
полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

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

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

 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА (АЕС) & ЯДЕРНЕ ПАЛИВО

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

MNG Group построит солнечную электростанцию
в Житомирской области

В Україні почали перезахоронювати радіоактивні
відходи із пунктів дезактивації
12.11.2019

Об'єднання
"Радон"
розпочало роботи
з
перезахоронення
радіоактивних відходів (РАВ) із пунктів захоронення відходів дезактивації
(ПЗВД). Перший пілотний проєкт здійснюють у пункті “Піски-1” на Київщині.
"Під час реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги було проаналізовано 47
пунктів захоронення відходів дезактивації, які розміщені за межами зони відчуження у
Чернігівській, Київській та Житомирській обл. Технічне рішення для "Піски-1" підготовлено
як пілотний проєкт, оскільки об’єкт було визнано одним із 9 найбільш потенційно
небезпечних", - ідеться у повідомленні пресслужби Державного агентства з управління
зоною відчуження. Зазначається, що станом на 11 листопада з "Пісків-1" вилучено 63 508 кг
РАВ, їх завантажено у 100 бегів (ємностей). Шляхом вимірювання спектрометричних
характеристик проб проведено їх характеризацію. "Наступного тижня заплановано початок
робіт із перевезення РАВ до пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" ДСП
"ЦППРВ", що розташований у межах зони відчуження», - повідомив генеральний директор
"Радону" Ігор Буксанчук. Раніше у рамках цього проєкту "Радон" отримав обладнання для
детальної характеризації ПЗВД та вилучення з них РАВ: мобільне та портативне
обладнання для радіологічних вимірювань, обладнання для вилучення і транспортування
РАВ, а також засоби зв’язку та індивідуального захисту. Як повідомлялося, пункт
захоронення відходів дезактивації "Піски-1" функціонував у 1987-1989 р; тут захоронювали
відходи, що утворилися в результаті робіт з дезактивації в сусідніх селах …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Хмельницька АЕС та французька Framatome обговорили
питання співробітництва
19.11.2019

На Хмельницькій АЕС 19 листопада відбулась технічна нарада з
обговорення питань співробітництва між французькою компанією
Framatome та Хмельницькою АЕС.
Делегацію гостей представляли віце-президент з розвитку бізнесу для ВВЕР
компанії Framatome Мірей Олів’є, експерт з управління довготривалою експлуатацією
компанії Framatome Рауль Латор, директор представництва Framatome в Україні Сергій
Корольов, заступник директора з інформаційних технологій НПО «Проматом» Володимир
Кулічкін. Учасниками наради від Хмельницької АЕС були заступник головного інженера з
ремонту Віктор Лисенко, начальник служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації
Євгеній Мелешко, начальник відділу планування і проведення ремонту Іван Микитенко,
начальник відділу міжнародної співпраці і технічної допомоги Владислав Коренюк,
спеціалісти підрозділів електростанці. На початку зустрічі Віктор Лисенко дав коротку
характеристику технологічних процесів на Хмельницькій АЕС, де перший енергоблок
перебуває у стадії ремонтної кампанії, а другий, після чергового плановопопереджувального ремонту, підключений до загальнодержавної електромережі. У ході
презентаційної промови Рауль Латор повідомив, що відбулася низка нарад із
представниками НАЕК «Енергоатом», у ході яких був зроблений висновок, що деяка
продукція компанії Framatome може бути корисною для українських АЕС, зокрема, і ХАЕС.
Зараз ретельно вивчаються ці потреби. Важливим також є детальне ознайомлення із
продукцією, яка стане важливою для підвищення безпеки діючих енергоблоків. Це,
насамперед, стосується управління довгостроковою експлуатацією (використання досвіду і
продуктів компанії Framatome для управління старінням і оптимізацією ремонту). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «НАЕК «Енергоатом»
 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Гідроагрегат №2 Київської ГАЕС введений
в промислову експлуатацію!
14.11.2019

В липні гідроагрегат №2 Київської ГАЕС був введений в дослідну
експлуатацію. З цього часу та до кінця вересня на дослідному етапі була
визначена відповідність обладнання та системи технічної специфікації.
Протягом трьох місяців фахівці перевіряли функції системи та підтвердили її
здатність працювати у промислових умовах. З 1 жовтня 2019 р. гідроагрегат №2 Київської
ГАЕС був введений в промислову експлуатацію. Відтак, після реконструкції потужність
гідроагрегату зросла на 5,8 МВт і наразі складає 46,8 МВт. Директор філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС» Ярослав Касьянюк наголосив на важливості подальшої реконструкції
існуючих гідроагрегатів, оскільки це дає змогу збільшити робочу потужність, підвищити
екологічні стандарти та надійність агрегатів, а також продовжити термін експлуатації
обладнання на 40 років. Нагадаємо, що роботи на Київській ГАЕС виконуються згідно з
контрактом на реконструкцію гідроагрегатів № 2, 4, 6 за кошти Європейського
Інвестиційного Банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Відзначимо, в
рамках робочого візиту керівництва Укргідроенерго на Дністровську ГЕС, 12 листопада
відбулась робоча зустріч генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти з
представниками генерального підрядника НВО "Консорціум "Укргідроенергобуд" та
генерального проєктувальника робіт ПрАТ "Укргідропроект" з реконструкції ядра
лівобережної та правобережної кам’яно-земляних гребель.
Читати повністю >>>
За матеріалами uhe.gov.ua
На Закарпатті збудують каскад
з 9 мініГЕС
17.11.2019

У селищі Великий Бичків Закарпатської області планують відновити
заморожене будівництво каскаду семи малих гідроелектростанцій на річці
Шопурка. Про це повідомляє espreso.tv
Загалом на 13-ти кілометрах гірської притоки Тиси інвестори мають побудувати 9
мініГЕС. Про відновлення замороженого проекту наразі йдуть переговори з представниками чеської компанії "Мавел"», яка займається виробництвом турбін для ГЕС потужністю
від 30 кВт до 30 МВт і поставляє продукцію у 43 країни світу. ГЕС дериваційного типу
будуватимуть з невеликою греблею та обвідним каналом. Вся вода, яку заберуть для
гідроелектростанції, повертатиметься назад у річку. У компанії запевняють, що це ніяк не
вплине на якість або хімічний склад води. Проєктом також передбачено рибохід, який
дозволить мігрувати іхтіофауні вгору та вниз по річці. Нові ГЕС також дозволять проводити
моніторинг паводків - завчасно оцінювати масштаб та попереджати населення
прибережних районів. У Закарпатській облдержадміністрації створять робочу групу для
детального вивчення проблем, з якими стикнулася компанія в ході реалізації проекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
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Турецкая компания MNG Group намерена построить солнечную
электростанцию в Житомирской области мощностью 5 МВт и стоимостью 5
млн долларов. Об этом сообщает inventure.com.ua
"Мы готовы максимально способствовать работе инвесторов. Меморандум, который
подписываем, и является той гарантией всестороннего содействия и помощи. Благодарны,
что начинаете свою инвестиционную деятельность на Житомирщине. Убежден, что
будущая солнечная электростанция станет первым, но далеко не единственным проектом
вашей компании в области", - заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. В
рамках проекта планируется создание около 20 новых рабочих мест, а также развитие
социальной сферы, восстановление и расширение сети инфраструктурных объектов. К
строительству станции планируют приступить уже в апреле 2020 г. Строительство такой
солнечной электростанции - это только начальный этап, всего в Украине планируют
запустить электростанции мощностью около 200 МВт. …
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
В Запорожской области началось строительство крупнейшей
ветровой электростанции в Европе
14.11.2019

Норвежская компания NBT начала установку первой очереди
ветропарка "Зофия" мощностью 42,5 МВт в Запорожской области. Об этом
сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
"Общая мощность ВЭС составит 800 МВт. Такой ветропарк сможет стать
крупнейшим в Европе. Совокупный объем инвестиций превысит 1 млрд евро", – сказано в
сообщении Госэнергоэффективности по итогам встречи главы ведомства Сергея Савчука с
представителями норвежской компании. NBT специализируется на ветроэнергетических
проектах. В частности, в Китае компания установила 2 ветропарка общей мощностью 150
МВт. В 2019 году в Украине NBT совместно с французской энергетической компанией TotalEren начала установления ветроэлектростанции "Сиваш" мощностью 250 МВт на
Херсонщине. Для реализации проекта уже привлечено 262 млн евро от ряда различных
банков, в т.ч. ЕБРР. Общий объем инвестиций составит около 400 млн евро. В то же время,
Госэнергоэффективности предлагает NBT сфокусировались на других перспективных
секторах возобновляемой энергетики. В частности, производства как электроэнергии, так и
тепла из биомассы и установления биогазовых установок. Как сообщалось, в конце октября
норвежская NBT AS и China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), дочерняя
компания State Grid Corporation of China, подписали два контракта на проектирование,
закупку и строительство (EPC) ветроэлектростанций "Зофия II" и "Зофия III" мощностью
соответственно 300 МВт и 450 МВт в Запорожской области, которые должны стать
крупнейшим ветропарком в Европе. NBT также подписала предварительное соглашение о
финансировании этих ВЭС с CET, Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import
Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB) на сумму 500 млн евро.
Общий объем инвестиций в ветропарки "Зофия" превысит 1 млрд евро.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ДТЭК достиг 1 ГВт мощности
зеленой генерации
18.11.2019

ДТЭК совместно с датской компанией Vestas, мировым лидером по
производству
ветротурбин,
завершил
строительство
Орловской
ветроэлектростанции в Запорожской области мощностью 100 МВт.
Таким образом, компания выполнила одну из своих стратегических целей – создать
1 ГВт экологически чистой генерации до 2020 года. Орловская ВЭС – третий проект ДТЭК в
ветроэнергетике. Станция находится на Азовском побережье в Запорожской области. На
ВЭС установлены 26 ветротурбин компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Инвестиции
в Орловскую ВЭС составили 131 млн евро, из которых около 40 млн евро – это услуги и
оборудование украинских подрядчиков. Ежегодно Орловская ВЭС будет производить около
380 млн кВт∙ч зеленой электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения потребностей
почти 190 тыс. домохозяйств. Работа Орловской ВЭС поможет сократить выбросы СО₂ на
400 тыс. тонн в год. «Два года назад ДТЭК публично озвучил свою стратегическую цель – к
концу 2019 года построить 1 ГВт мощности зеленой генерации. Сегодня мы ее достигли,
инвестировав в возобновляемую энергетику Украины более 1 млрд евро, и создав
уникальную экспертизу, благодаря которой были реализованы эти масштабные и
инновационные проекты, – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. – Мы
уверены, что Украина способна стать лидером декарбонизации в Европе, обеспечивая нашу
страну собственной, чистой энергией. И призываем объединиться вокруг этой идеи все
заинтересованные стороны». Всего за 2019 г. ДТЭК ВИЭ запустил в эксплуатацию проекты в
зеленой энергетике суммарной мощностью 740 МВт…
Читать полностью >>>
По материалам scm.com.ua
UDP Renewables запускає нову СЕС “Первомайськ” із
піковою потужністю 6,5 МВт
18.11.2019

Компанія «UDP Renewables» ввела в експлуатацію сонячну
електростанцію у місті Первомайськ Миколаївської області. Про це
повідомляє прес-служба компанії «UFuture».
СЕС “Первомайськ” займає площу 12,3 га, на якій встановлено понад 19,7 тис.
сонячних панелей потужністю 330 Вт виробництва Jinko Solar — компанії, яка є найбільшим
світовим виробником сонячних панелей. Така кількість панелей може генерувати майже
7600 МВт∙год електроенергії на рік. Це достатня кількість для забезпечення потреб 3250
домогосподарств. “За перші дев’ять місяців цього року потужність відновлюваних джерел
енергії в Україні зросла вдвічі. Ми з партнерами вважаємо стратегічно важливим подальше
збільшення частки ВДЕ в енергоміксі країни та слідкуємо за тим, щоб виробництво енергії
на наших станціях відповідало найкращим світовим практикам”,— зазначив засновник
UFuture Василь Хмельницький. Експлуатація СЕС “Первомайськ” дозволить скоротити
викиди діоксиду вуглецю до 11 тис. тонн на рік. “Наша команда доклала значних зусиль для
введення в експлуатацію СЕС “Первомайськ”. Цей проєкт є черговим внеском до реалізації
Національної енергетичної стратегії. Вже до кінця 2019 року Україна досягне 4% частки
ВДЕ у загальному виробництві електроенергії. Вдячні нашим партнерам — групі компаній
KNESS, юридичній компанії Everlegal та фінансовому партнеру АБ “УКРГАЗБАНК” за
підтримку у реалізації проєкту”,— наголосив керівний партнер компанії UDP Renewables
Сергій Євтушенко. Під час будівництва на станції було створено 125 робочих місць.
Генеральним підрядником об’єкту виступила група компаній KNESS. …
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture
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 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ & ТРАНСПОРТУВАННЯ та ЗБУТ

Dragon Capital избавилась от акций «Центрэнерго»
после передачи контроля Коломойскому

АО "Интер РАО" поставляет электроэнергию из России в Украину
по коммерческому контракту в пилотном режиме
12.11.2019

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" 11 ноября согласовал
заключение договоров о выкупе акций компании у инвестиционного фонда
Dragon Capital через процедуру sell-out.
В частности, у кипрской Dragon Capital Limited будут выкуплены акции на 14,5 млн
грн, у СП ООО "Драгон капитал" - на 2,98 млн грн, у ООО "Драгон Капитал Инвестментс" - на
2,81 млн грн. Кроме того, набсовет "Центрэнерго" одобрил выкуп акций у ООО "Украинский
банковский консалтинг" на 3,64 млн грн, ООО "Твин-Трейд" - на 1,7 млн грн, ООО "Фирма
"Мотор-Дилер" - на 598,66 тыс. грн, Константина Джуры - на 971,89 тыс. грн, Игоря
Заболотного - на 650,91 тыс. грн. Согласно протоколу заседания набсовета "Центрэнерго",
суммарно речь идет о выкупе 65,1 тыс. акций ПАО, что составляет 0,018% уставного
капитала компании. Аналитик энергосектора инвесткомпании "Драгон Капитал" Денис
Саква напомнил, что рост стоимости акций генкомпании в 2018 году был вызван
ожиданиями приватизации и прибыльной деятельностью. "Но резкое ухудшение
финансовых показателей компании в 2019 году и постоянное перенесение приватизации
вызвали изменение ожиданий", - отметил он. В конце сентября глава инвесткомпании
Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что основные опасения инвесторов, связанные с
победой Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах,
развеялись, кроме возможного влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Как сообщалось,
в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО
"Центрэнерго" Владимира Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания начала
заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы
"Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на
поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет
непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Кабмин передаст проблемные ТЭЦ Дубневичей
в управление "Нафтогаза"
14.11.2019

Арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ"
и "Новояворовской ТЭЦ" будут переданы в управление НАК "Нафтогаз
Украины". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Премьер, комментируя ситуацию с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле на
Львовщине, отметил, что из-заа бездействия управителя двух ТЭЦ 60 тысяч человек могут
остаться без тепла зимой: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не
проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода. "Чем занималась
частная-компания управляющий все это время – с этим должны разобраться
соответствующие правоохранительные органы", – отметил Гончарук. Премьер-министр
подчеркнул, что сейчас нужно срочно обеспечить людей теплом и решить вопрос с
выплатой задолженности работникам предприятий. "Для этого мы инициируем передачу
ТЭЦ в упраление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двухтрех дней", – сказал Гончарук. По словам главы правительства, параллельно специалисты
будут проверять оборудование и устранять технические неполадки. Гончарук пообещал,
что в Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней. Ситуация в Новом
Роздоле сложнее, там теплосеть еще нужно подготовить запуску. Как сообщалось, Кабинет
министров 6 ноября поручил Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и
управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
сменить управителя арестованных Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей. Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской
ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М". ЧП
"Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу
Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).
Летом 2019 г. "Нафтогаз" заявлял, что общая задолженность "Гарант Энерго М" перед НАК
составляла 313 млн грн, что ставит под угрозу начало отопитеьлного сезона в
Новояворовске и Новом Раздоле. Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали
и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО
"Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору"
схемы, которая является приближенной к народным депутатам. Согласно данным единого
государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний,
которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья
Ярослав и Богдан Дубневичи. При этом руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что
следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на
подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг
обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их
знакомство. В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский
районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы
"Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта
переданы в управлениеНациональному агентству Украины по вопросам выявления,
розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
У Києві на систему очищення викидів заводу "Енергія"
спрямують 420 мільйонів
16.11.2019

На столичному сміттєспалювальному заводі "Енергія" протягом
2020 року почнеться будівництво системи хімічного очищення димових
газів, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.
Як зазначається, після впровадження системи хімічного очищення димових газів
викиди забруднюючих речовин зменшаться в п'ять разів і будуть відповідати
європейським екологічним стандартам. "Столична влада і громадськість усвідомлюють те,
що завод є застарілим об'єктом, він побудований більше 30 років тому. Підприємство
необхідно модернізувати і удосконалювати. Сміттєспалювальні заводи широко
використовуються як джерело теплопостачання в найбільших європейських столицях:
Копенгагені, Празі, Будапешті, Гамбурзі, Барселоні, Відні. Для Києва завод "Енергія" важливий стратегічний об'єкт. Його модернізація, впровадження сучасної системи
очищення викидів і будівництво нових сучасних екологічно безпечних заводів є частиною
енергетичної модернізації столиці і підвищення рівня його енергоефективності та
екологічної безпеки", - йдеться в повідомленні. Також на заводі "Енергія" модернізовані три
з чотирьох електрофільтрів. Ремонт четвертого електрофільтру завершиться в 2020 році.
Завод "Енергія" - єдине сміттєспалювальне підприємство в Україні, що утилізує 25%
твердих побутових відходів столиці і забезпечує опаленням та гарячою водою майже 300
багатоповерхівок. Завод працює в рамках дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого Міністерством екології та
природних ресурсів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ПАО "Интер РАО" поставляет электроэнергию из РФ в Украину по
коммерческому контракту в пилотном режиме, сообщила член правления
компании Александра Панина в ходе телефонной конференции.
"Осуществляем в пилотном режиме небольшие объемы",- сказала она. По словам
Паниной, в первые три квартала года соответствующих поставок не было. "Я бы сказала,
мы "слабые" торговые отношения с Украиной начали",- сказала она, отвечая на вопрос об
объеме текущих поставок, пояснив, что Украина всегда была профицитной. "Динамика цен
ведет себя неустойчиво",- отметила Панина, пояснив, что это связано с молодым
энергорынком страны. Как сообщала компания в последнем отчете, ПАО "Интер РАО" в
сентябре 2019 г. заключило коммерческие контракты на поставку электроэнергии из РФ в
Украину. В отчете также отмечается, что в июне 2019г. в целях урегулирования отклонений
фактических сальдо перетоков электроэнергии (мощности) компания заключила с ГП "НЭК
"Укрэнерго" договоры в обеспечение параллельной работы энергосистем Украины и
России. "Интер РАО" является оператором экспорта-импорта электроэнергии в России.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В "Укренерго" заявили про нестачу півмільярда
на фінансування "зеленого тарифу"
20.11.2019

У НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій
декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для
компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".
Підкреслюється, що дефіцит становить більше 481 млн грн, а розмір авансу - 821 млн
грн. В "Укренерго" зазначають, що протягом липня-жовтня 2019 року здійснили усі
необхідні платежі для компенсації витрат на "зелений тариф" "Гарантованого покупця". У
компанії заявили, що основна причина браку коштів - нерівномірність та заборгованість по
сплаті учасниками ринку послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії. Станом на 14
листопада 2019 року ця заборгованість становить більше 1,2 млрд грн, а рівень розрахунків
- 90%. Ще однією причиною браку коштів в "Укренерго" називають судові рішення, якими
влітку було призупинено дію нових тарифів на передачу для 5 підприємств Ігоря
Коломойського. "Загальне недоотримання коштів за липень-листопада через
призупинення тарифів через суд становить 406,6 млн грн. Ці кошти можуть надійти в
рахунок сплати тарифу на передачу лише після відповідного рішення судів", - заявили в
компанії. Нагадаємо, 22 серпня Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення
суду попередньої інстанції, який дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського
працювати з Укренерго за "старими" тарифами. Йдеться про Запорізький і Нікопольський
феросплавні заводи, а також Дніпроазот, Марганецький і Покровський ГЗК. Для них діє
тариф Укренерго (57,4 грн / МВт-год), затверджений постановою НКРЕКП №1905 від 12
грудня 2018 року. Для інших учасників ринку діють тарифи, встановлені постановами №
954 та № 955 (347,43 грн/МВт-год і 8,9 грн/МВт-год відповідно).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

За десять місяців 2019 року Нафтогаз сплатив до
державного бюджету 89,8 млрд грн
14.11.2019

За оперативними даними за десять місяців 2019 року підприємства
групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів близько 89,8
млрд грн податків та дивідендів.
Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали близько 14% загальних
доходів державного бюджету у січні - жовтні 2019 року. Група Нафтогаз залишається
найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний
розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд
грн. Нагадаємо, 4 листопада, було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК «Нафтогаз
України» на загальну суму 500 млн дол. США на рівні 7,625% річних. Нафтогазу 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. «Ми позитивно вражені
високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу. Це є черговим підтвердженням
того, що зусилля з реформування компанії та ринку газу не були марними. Завдяки ним
компанія знижує вартість свого кредитного портфелю, що дозволить Нафтогазу ефективно
конкурувати на українському ринку», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій
Коболєв. 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.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

Нову газову свердловину на Арабатській
стрілці пробурять на суші
ЄБРР оприлюднив перелік постачальників газу, які пройшли
попередню кваліфікацію щодо закупівлі газу
06.11.2019

ЄБРР опублікував перелік постачальників газу, які отримали право
брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз України» на
кошти, залучені від ЄБРР в рамках розміщення єврооблігацій.
За цим проектом Нафтогаз може використати до 120 млн євро для закупівлі газу у
європейських постачальників, які пройшли попередній відбір. Перелік постачальників, які
пройшли процедуру попереднього відбору та були погодженні ЄБРР: CEZ a.s (Чеська
республіка); GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія); Alpiq Energy SE
(Чеська республіка); MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG
(Швейцарія); DXT Commodities SA (Швейцарія); EDF Trading Limited (Велика Британія);
Uniper Global Commodities SE (Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE
SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).
Читати повністю >>>
За матеріалами naftogaz.com

11.11.2019

Власть сначала пишет программы по увеличению добычи газа,
привлекает инвесторов, а затем предлагает поменять правила игры. Об этом
пишет Сергей Танин на портале dsnews.ua

Смена курса? Еще несколько лет назад одной из инициатив правительства было
увеличение добычи газа до уровня его потребления. В 2016 г. была принята программа по
увеличению добычи газа "20/20", она предусматривала, что крупнейшая газодобывающая
компания "Укргаздобыча" к 2020 г. увеличит добычу до уровня 20 млрд м³. Однако
программа дала сбой, и по итогам 2018 г. госкомпания получила на 1 млрд м³ газа меньше
запланированного на тот период. Были скорректированы и планы на 2019 г. - вместо 18,3
млрд куб. м была взята отметка в 15,7 млрд куб. м. Свою лепту в энергонезависимость
следовало внести и частным компаниям - по итогам 2018 г. они должны были увеличить
добычу газа до 6 млрд куб. м, но сумели выдать только 4,4 млрд. Между тем для
достижения газовой независимости у Украины есть все шансы. Наша страна обладает
огромным потенциалом, например, по объемам добычи мы сейчас находится на 21-м месте
в Европе, тогда как по запасам газа - на втором. Однако, несмотря на задержку выполнения
программы "20/20", появляются все новые препоны, которые могут отодвинуть
достижение энергонезависимости на более отдаленную перспективу. А начиналось все
хорошо. После принятия программы "Укргаздобыча" существенно увеличила инвестиции в
бурение - из 40 млрд грн в 2016-2018 гг. непосредственно на эти цели было направлено
23,1 млрд грн капинвестиций. Госкомпания стала активно привлекать зарубежных игроков
к проведению буровых работ и интенсификации добычи. Например, в конце октября 2016
г. "Укргаздобыча" объявила тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90
скважин в Харьковской и Полтавской областях, ожидаемая стоимость работ составляла 13
млрд грн (с НДС). А уже в декабре того года госкомпания объявила еще один тендер - уже
на бурение 42 скважин общей ожидаемой стоимостью 6,3 млрд грн. В результате
"Укргаздобыча" заключила контракты на бурение десятков скважин с хорватской Crosco
Integrated Drilling&Well Services Ltd, а также китайскими Xinjiang Beiken Energy Engineering
(XBEE) и Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG). Среди партнеров
"Укргаздобычи" появились "Белоруснефть" и румынский Tacrom, которые выиграли
тендеры на проведение работ по гидроразрыву пласта. В Украину также пришли мировые
поставщики технологий для нефтедобычи Schlumberge (Франция, США), Halliburton (США)
и Baker Huges (США). Эксперты отмечали, что привлечение иностранных сервисных
компаний к выполнению буровых работ для украинских компаний даст толчок развитию
отрасли, ведь это не только повысит конкуренцию на рынке, но и позволит украинским
буровикам перенять опыт зарубежных компаний. Кроме того, иностранные компании
стали нанимать украинский персонал, платить ему конкурентную белую зарплату.
Например, в августе 2018?г. "Шлюмберже Сервисез Украина" начала набор специалистов
для своего украинского подразделения.
Иностранные компании поначалу готовы были работать даже с нулевой
прибылью - с расчетом на прибыли в перспективе. Кроме того, "Укргаздобыча" стала
сама закупать буровые станки. В частности, в августе 2017 г. на тендере были определены
поставщики 12 буровых станков - китайские компании Sichuan Honghua Petroleum
Equipment (10 станков за $123,85 млн и Shandong Kerui Petroleum Equipment (два станка за
$18,49 млн). Также в декабре 2017 г. "Укргаздобыча" заключила еще один контракт на $110
млн с немецкой компанией Bentec GmbH Drilling&Oilfield Systems на поставку пяти буровых
станков. Но в июле этого года руководитель газового дивизиона "Нафтогаза України"
Андрей Фаворов объявил о новой стратегии в области добычи газа. Теперь цель - не
кубометры, а снижение рисков при бурении новых месторождений и увеличение
вероятности успешного бурения. На практике это означает, что договоренности о бурении
новых скважин, заключенные с иностранными компаниями, поставлены под угрозу. По
неофициальной информации, "Укргаздобыча" уже начала замораживать проекты, а
иностранные компании, которые завезли в Украину буровые станки, стали подумывать об
уходе из страны или о переориентации на частных газодобытчиков. Причина смены курса изменение ценовой ситуации на рынке газа. На момент презентации Фаворовым новой
стратегии цена газа снизилась на 53% от максимального уровня, а с начала 2019 г. - на 40%.
Однако колебание курса крупнейшей газодобывающей компании страны, обеспечивающей
сегодня три четверти добычи газа, может пагубно сказаться на перспективе. Ведь цены на
газ в будущем могут вырасти, тогда как снижение объемов бурения может привести к
существенному сокращению добычи газа уже в следующем году.
Государственная "поддержка". Еще в начале 2017 г. на то время исполнительный
директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах в своем блоге
сетовал на то, что у нас "самая сложная и наименее привлекательная фискальная система,
которая является абсолютно непонятной для инвестора, особенно иностранного, и
оставляет много возможностей для использования непрозрачных двойных стандартов". На
тот момент он отстаивал принятие так называемой стимулирующей рентной ставки на
добычу газа из новых скважин, которая должна была наконец привлечь инвесторов. С 2018
г. Верховная Рада все же пошла на это, установив ренту в 6 и 12% для новых скважин на
пять лет - и частная добыча стала расти. Однако уже 30 августа в парламенте был
зарегистрирован законопроект №1210, которым, в частности, отменялись послабления. И
хотя этот документ после протестов в обществе власти решили отправить на переработку,
нужно понимать, что само стремление государства поменять правила во время игры может
свести на нет все стимулы для бурения новых скважин в Украине, поставив под вопрос
выполнение сервисных контрактов и сотрудничество "Укргаздобычи" с инвесторами,
которые у нас вложились в развитие газодобычи.
По материалам dsnews.ua
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У Александра Онищенко ушла
почва из-под ног
15.11.2019

Бурить или не бурить. Удержит ли Украина
инвесторов в газодобычу

Читать полностью (инфографика) >>>

12.11.2019

З наступного року на Стрілківському газовому родовищі “Чорноморнафтогаз” планує пробурити нову похилоскеровану свердловину на суші.
Про це повідомляє служба новин порталу vizit.ks.ua
ЇЇ вартість більше 60 млн гривень. Про це під час прес-конференції у Генічеській РДА
повідомила керівник ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” Світлана Нєжнова. Це родовище на
Арабатській стрілці було відкрите ще у 1964 році і з 8 свердловин там залишилось лише 3.
Наразі є загроза Їх обводнення. За словами Нєжнової, у “Чорноморнафтогазі” нема засобів,
щоб як слід робити обслуговувати газові свердловини у морі. Тому був погоджений
уточнений проект розробки Стрілківського газового родовища з свердловиною на суші. Як
запевнила голова правління “Чорноморнафтогазу”, дуже важливо реалізувати цей проект,
щоб забезпечити газом Генічеський район на існуючому рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами vizit.ks.ua

© Сергей Танин

Киевский окружной админсуд принял решение об аннулировании
разрешения на пользование недрами Юлиевского газового месторождения
(Харьковская обл.), владельцем которого является ООО «Надра Геоцентр».
Эта компания хорошо известна в сфере газодобычи. Еще с начала 2000-х она стала
партнером государственной «Укргаздобычи», подписав с ней договоры о совместной
инвестиционной и производственной деятельности, в рамках которых осуществлялась
разработка углеводородных площадок госкомпании. Впоследствии эти соглашения были
расторгнуты наряду с аннулированием контрактов других структур Онищенко, а с самого
бизнесмена была снята депутатская неприкосновенность. С того момента он находился в
бегах, но его бизнес, пусть и в усеченном виде, продолжал работать в Украине. Сейчас перед
Александром Онищенко замаячила перспектива потерять и эти остатки. Так, из
вышеупомянутого решения Киевского окружного админсуда следует, что повод для
поднятия вопроса об аннулировании спецразрешения на разработку Юлиевского газового
месторождения, которое «Надра геоцентр» получило в эксплуатацию еще в 2007 г.,
появился еще в 2016 г. Тогда Государственная фискальная служба провела проверку
компании, выявив за ней долг по оплате в госбюджет за пользование недрами. Буквально
сразу эта информация была передана Государственной службе геологии и недр, ведающей
распределением лицензионных площадей, которая уже к февралю 2017-го распорядилась
«остановить действие спецразрешения до устранения нарушений». На исправление
ошибки компания Александра Онищенко получила традиционные для такого случая 30
дней, но за отведенный срок так и не погасила свой долг перед бюджетом. Собственно, с
того момента отношения государства с ООО «Надра геоцентр» и перешли в юридическую
плоскость: адвокаты геологического ведомства выставили иск с требованием об
аннулировании лицензии на разработку. На своем старте новый виток отношений
развивался в пользу команды Онищенко. Так, в декабре 2017 г. Киевский окружной
админсуд отказался удовлетворить требование Госгеонедр, весной 2018-го к аналогичному
выводу пришел Киевский апелляционный админсуд. Но в январе 2019 г. оба этих вердикта
«снес» Верховный суд. «Суды фактически не проверили наличие/отсутствие оснований для
принятия решения об аннулировании спецразрешения, не установили факт нарушения
недропользователем требований законодательства, который может быть основанием для
принятия решения об аннулировании разрешения, то есть не рассмотрели дело по сути», –
говорилось в постановлении Верховного суда, распорядившегося направить дело на новое
рассмотрение в первую инстанцию. Второй круг этого противостояния оказался для
Александра Онищенко не таким оптимистичным. «По информации ГФС, ООО «Надра
геоцентр» на момент проверки имело задолженность по внесению налоговых обязательств
в размере 18 тыс грн. Компания была уведомлена о приостановке действия
спецразрешения и необходимости подать справку об отсутствии задолженности, но ответ
от нее не был получен. Судом достоверно установлено, что ответчик не выполнил
возложенное на него обязательство об оплате обязательных платежей в бюджет за
пользование недрами», – говорится в резолютивной части упомянутого решения Киевского
окружного административного суда. Оставит ли его в силе апелляционная инстанция,
неизвестно. Но сегодня украинская власть явно не симпатизирует проблемам Онищенко.
Яркое подтверждение тому – сделанное на этой неделе заявление главы Национального
антикоррупционного бюро Артема Сытника о возможной скорой экстрадиции Онищенко в
Украину из Испании. В ответ на этот Онищенко не только уже успел опровергнуть
информацию директора НАБУ, но и анонсировал свой скорый приезд в Украину
добровольно. Но даже если бизнесмен не блефует, его возвращение в страну отнюдь не
будет означать возвращения на газовый рынок. Дело в том, что Юлиевское месторождение
было единственной углеводородной площадкой не только у «Надра геоцентра», но и в
рамках всей доморощенной империи Александра Онищенко. Почему же он в таком случае
не попытался сохранить контроль над этой площадкой, уплатив эквивалент 700 долларов в
госбюджет? Потому что этот транш не решил бы главной проблемы: «Надра геоцентр»,
наряду с родственными ей компаниями «Хас», «Карпатнадраинвест» и «Цефей», входит в
число крупнейших налоговых должников. В общей сложности за ними висит около 3 млрд
грн., на которые можно накупить целый табун породистых скакунов.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
Cadogan продає "Укрінвест Групі" свою другу "дочку"
"Астроінвест Україна" за $ 1,2 млн
16.11.2019

Британська компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum досягла
домовленості з "Укрінвест Груп" (Київ) щодо продажу своєї дочірньої компанії
ТОВ "Астроінвест-Україна" (Зіньків Полтавської обл.) за $ 1,2 млн.
У повідомленні Cadogan на Лондонській фондовій біржі в п'ятницю йдеться, що
разом з оголошеним на початку жовтня продажем "Укрінвест Груп" іншої української
"дочки" ПК "Газовидобування" (Полтава) за $ 2,8 млн, загальна сума виручки від угод
досягла $ 4 млн. Як зазначалося, продаж компаній є частиною плану Cadogan зі створення
основи для зростання в Україні за допомогою розумного використання своїх грошових
коштів і монетизації активів. Cadogan займається розробкою Дебеславецького і
Монастирецького родовищ на заході країни, тоді як продані компанії були розташовані на
сході. За підсумками 2018 року Cadogan отримала $ 1,2 млн чистого прибутку проти $ 1,6
млн чистого збитку в 2017 році. Середньодобовий видобуток вуглеводнів минулого року
зріс на 61% - до 250 барелів нафтового еквівалента. "Астроінвест-Україна" займається
постачанням газу в Україну з 2006 року з моменту входження в групу Cadogan. У 2014-2016
рр. також здійснювала імпорт газу в Україну з ЄС. Як зазначається на сайті компанії, вона
налагодила тісну співпрацю з компаніями-резидентами Німеччини, Швейцарії та Польщі. В
останні роки фінансові показники компанії знижувалися. Виручка скоротилася з 1,804 млрд
грн в 2015 році до 514,76 млн грн в 2016 році, 261,23 млн грн у 2017 році і 0,07 млн грн в
2018 році. Всі ці роки компанія завершувала з чистим збитком, зокрема минулого року він
виріс до 102,11 млн грн з 91,75 млн грн роком раніше. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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У жовтні Укрнафта збільшила
видобуток майже на 4%

 РИНОК ГАЗУ
 ІМПОРТ ГАЗУ (ГАЗОТРЕЙДЕРИ)

20.11.2019

У жовтні 2019 року ПАТ «Укрнафта» видобула 128,5 тис. тонн нафти і
конденсату і 98,26 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 3,2% і 2,3%
більше, ніж у жовтні минулого року.
"За оперативними даними, у жовтні 2019 «Укрнафта» видобула 128,5 тис. т нафти і
конденсату і 98,26 млн м3 газу, що, відповідно, на 3,2% і 2,3% більше у порівнянні з
жовтнем 2018 року і на 3,9% і 3,5% більше видобутку вересня 2019 року", - йдеться у
повідомленні. При цьому середньодобові показники видобутку вуглеводнів у жовтні
становили 4,15 тис. тонн нафти та конденсату і 3,17 млн кубометрів газу, незначно
збільшившись проти попереднього місяця. Зазначається, що на тлі зростання видобутку
«Укрнафта» зіткнулася з проблемами реалізації нафти через систему державних аукціонів.
З початку року через відсутність покупців не відбулися 9 з 16 біржових аукціонів. "Це
негативно позначається на можливості компанії інвестувати в розвиток бізнесу. Крім того,
розвиток компанії також обмежує невирішене питання простроченої податкової
заборгованості", - констатують в Укрнафті. Компанія заявляє, що здатна вдвічі збільшити
видобуток нафти та газу на наявних родовищах. Для цього потрібні системні інвестиції у
сумі понад 100 млн дол. на рік: у модернізацію інфраструктури, буріння нових свердловин,
заходи по інтенсифікації свердловин. Однак на сьогодні Укрнафта витрачає на
обслуговування боргу вдвічі більше, ніж на інвестиції. Так, за інформацією пресслужби, за 9
місяців 2019 року компанія спрямувала на забезпечення під можливі штрафи і пені за
несплачені рентні платежі і податки минулих періодів 2,6 млрд грн, тоді як капітальні
вкладення становили 1,1 млрд грн. Як повідомлялось, 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"
належать НАК «Нафтогаз України», ще 42% - компаніям групи «Приват» Ігоря
Коломойского та його партнерів. «Приват» здійснює операційний контроль над Укрнафтою
з 2003 року. За цей час видобуток нафти скоротився більш як удвічі, з 2,9 до 1,4 млн тонн.
Податковий борг Укрнафти, за даними Нафтогазу, уже перевищив 32 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Британська Cadogan Petroleum тимчасово зупинила
видобуток нафти в Україні
20.11.2019

Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum тимчасово
зупиняє видобуток в Україні через не продовження спецдозволу,
повідомили у компанії. Про це повідомляє nv.ua
Йдеться про 20-річний спецдозвіл на видобування Блажівського нафтового
родовища у Львівській області, де компанія веде свою діяльність. Дія спецдозволу
завершилась 18 листопада. У Cadogan Petroleum уточнили, що її дочірнє підприємство
Юсенко Надра подало заявку до Державної служби геології і надр України майже за п’ять
місяців до завершення дії попереднього спецдозволу на розробку родовища. «Ми маємо
підтримку від місцевої влади та громад, де працюємо. Компанія має усі проміжні схвалення,
— повідомив Андрій Білий, генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum. —
18 листопада завершилась дія спецдозволу, проте рішення Держгеонадр досі немає.
Компанія вимушена тимчасово зупинити видобуток нафти на початку кризового зимового
періоду». Повідомляється, що компанія готова відновити виробництво одразу після
отримання спецдозволу. Cadogan Petroleum — британська нафтогазова компанія, яка
працює в Україні з 2006 року. Займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації
ліцензійних ділянок. Поточна виробнича діяльність зосереджена на двох ділянках у
Львівській області. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі. 2018 рік
компанія закінчила з прибутком $1,2 млн, збільшивши видобуток вуглеводнів на 61%, або
до 91 тис. барелів нафтового еквіваленту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Компания Коломойского, Хомутынника и Фукса пробурит
три скважины на Харьковщине
21.11.2019

ЗАО «Укрнефтебурение» Виталия Хомутынника, Игоря Коломойского
и Павла Фукса разрабатывает три скважины на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении в Краснокутском районе Харьковской области.
Разведочная скважина №22 планируется глубиной 4500 м, поисковая скважина №36
- глубиной 6000 м, а эксплуатационная скважина №87 - глубиной 5050 м. Скважины
находятся в административных границах Алексеевской и Китченкивськои силькських
советов Краснокутского района и размещены за пределами населенных пунктов. Компания
«Укрнефтебурение» занимается добычей газа и геологоразведочными работами. Основными владельцами компании являются бизнесмены Виталий Хомутынник, Игорь Коломойский и Павел Фукс, который свои 22% купил у людей из бывшего окружения Виктора
Януковича. Оперативное управление компанией осуществляют люди Коломойского — с
2015 года ее возглавляет Михаил Бакуненко, бывший топ-менеджер «Укрнафты». Основной
актив компании — лицензия на Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение.
Компания эксплуатирует 25 своих газоконденсатных и нефтегазовых скважин, и еще 10 —
в рамках договоров совместной деятельности. «Укрнефтебурение» называют третьей по
величине частной газодобывающей компанией после «Нефтегазодобыча», которая
принадлежит «ДТЭК», и Burisma Group экс-министра экологии Николая Злочевского. За
первую половину 2019 компания добыла 360 млн кубов газа.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
Burisma пробурит скважину глубиной 4000 м
на Харьковщине
22.11.2019

ООО «Энерго-сервисная компания «Эско-Север»», входящая в группу
Burisma, построит скважину глубиной в 4000 м в пределах Журавлиного
газоконденсатного месторождения в Харьковской области.
В сообщении о планируемой деятельности говорится, что цель сооружения
оценочно-эксплуатационной скважины №7 Журавлиного месторождения — оценка
газоносности залежи горизонта С-9 и эксплуатации газоконденсатной залежи горизонта С5 серпуховских отложений. В случае получения промышленного притока углеводородов на
скважине планируется обустройство ее устья колонной головкой, фонтанной и запорной
арматурой, а также прискважинными сооружениями. Объект будет расположен за
пределами населенных пунктов на территории Ковъяззкого сельсовета Валковского
района Харьковской области. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии 3,3
км. Компания ООО «Энерго-сервисная компания« Эско-Север»» входит в группу компаний
Burisma, которую связывают с экс-министром экологии Николаем Злочевским. В феврале
2012 года, когда Злочевский возглавлял Министерство экологии, «Эско-Север» получила
специальное разрешение сроком на 20 лет на пользование недрами ДеркачевскоВойтенковской нефтегазоносной площади, куда входит Журавлиное газоконденсатное
месторождение. Ранее сообщалось, что в июне 2019 компания Burisma ввела в
эксплуатацию три газовые скважины в Харьковской области. Компания планировала до
конца года пробурить 18 скважин.В начале ноября Burisma завершила бурение двух
скважин в Харьковской области — на Ракитнянском и Карайкозовском месторождениях. …
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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Нацполіція веде розслідування проти групи компаній
за фактом контрабанди газу
20.11.2019

Нацполіція спільно з ДФС ведуть розслідування за фактом
порушення законодавства групою компаній при ввезенні на митну
територію України природного газу та його подальшої реалізації.
Слідство, зокрема, встановило, що ТОВ "Трейдер Газ", починаючи з квітня 2019 року,
ввезло на митну територію України 171,1 млн кубометрів природного газу, а розмитнило лише 40 млн кубометрів. Зазначається, що частину об'єму імпортованого, у тому числі
нерозмитненого (контрабандного) газу ТОВ "Трейдер Газ" реалізувала в адресу ТОВ
"Метіда" та інших компаній, серед яких: ДП "Ітератрейд", ТОВ "Центральна газопостачальна
компанія", ТОВ "Техпром газ", ТОВ "Веста", ТОВ "Крафт Енерджі", ТОВ "Енергосинтез", ТОВ
"Євроенергогаз", ТОВ "Центренерджи", ТОВ "ЕК Канон", ТОВ "Приватна газопостачальна
компанія", ТОВ "Укрфінгаз" та ТОВ "ІЕК "М2". У поліції підкреслюють, що гроші, отримані
від реалізації, у тому числі, нерозмитненого газу, вивели в тіньовий сектор економіки через
"мінімізацію податкових зобов'язань та формування податкового кредиту через закупівлю
пально-мастильних матеріалів". Відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань,
невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ
"Трейдер Газ" та ТОВ "Газ Ком Трейд", придбали 15 млн кубометрів газу та реалізували
його на ТОВ "Меріда" та інші компанії. Після цього - ухилились від сплати ПДВ в особливо
великих розмірах "шляхом відображення неіснуючих операцій з придбання скрапленого
газу у підприємств з ознаками фіктивності". Серед підприємств з ознаками фіктивності
перераховані: ТОВ "Паблік Сіті-Сервіс", ТОВ "Європа-ТД", ТОВ "Альтернатів Енерджі Сорсес
Еко", ТОВ "Нафтоттрейдингінвест", ТОВ "Лінії Контрактів" ТОВ "Трейдінгтоп", ТОВ
"Нафтогаз Ойл", ТОВ "Торговий Дім Крейнс" та ТОВ "Катма Груп". Серед ознак фіктивності
вказуються відсутність трудових договорів, виробничого, транспортного та торгівельного
обладнання, сировини, дозвільних документів на проведення діяльності. Підкреслюється,
що загальна сума коштів, які ТОВ "Трейдер газ" перерахувала на рахунки перерахованих
вище підприємств з ознаками фіктивності, становить понад 470 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
 ІМПОРТ НАФТИ & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ)

В Одесском порту впервые выгрузили
партию нефти из Ливии
12.11.2019

В Одесском порту выгружена первая партия ливийской нефти. До
этого через нефтегавань порта переваливалась нефть из 8 других стран. Об
этом сообщает ЦТС, со ссылкой на администрацию Одесского морпорта.
Там проинформировали, что географию поставок сырой нефти через Одесский порт
в Украину расширил танкер Prometheus Energy (длина - 250 м, флаг - Маршалловы острова).
Судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81282 т "черного золота". Обработка
танкера у причала 2Н заняла 41 час при нормативе 38 часов. Танкер начали разгружать 9
ноября, а оставил нефтегавань порта он сегодня утром, 11 ноября. В администрации
Одесского порта отметили, что в последние 20 лет в нефтегавани Одессы перегружалась
транзитная и импортная нефть происхождением из 8 стран мира - России, Казахстана,
Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США. Ливия стала девятой в этом
списке, а танкер Prometheus Energy доставил на украинский рынок первую партию сырья
из этой страны. Ранее ЦТС писал, что в октябре, по состоянию на 17 число, нефтегаванью
Одесского было обработано 236,4 тыс. т нефтепродуктов, что более чем в три раза
превысило показатель октября 2018 г., когда перевалка нефтепродуктов составила 71 тыс.
т. Напомним, 6 июля в порт была доставлена первая в его истории партия нефти из США.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Херсонскую нефтеперевалку Курченко
продали за 200 млн
19.11.2019

Исполнительная служба продала на OpenMarket Херсонский
нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн при стартовой цене 161 млн
грн. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЭТАМ".
На аукцион был выставлен имущественный комплекс общей площадью 5 471,5 кв. м.
На аукцион зарегистрировалось и оплатили гарантийный взнос (более 8 млн грн) 5
участников, которые активно торговались между собой. Имена претендентов и победителя
система СЭТАМ не раскрывает. "Как мы и ожидали, лот заинтересовал крупных игроков на
рынке. Благодаря конкурентным торгам заработали дополнительно почти 39 млн грн.
Надеюсь после продажи предприятие будет еще активнее работать на топливном рынке
Украины", – отметил глава "СЕТАМ" Виктор Вишнев. Как сообщалось, ранее свое намерение
приобрести Херсонский комплекс подтверждала группа ТАС Сергея Тигипко. На первые
торги 9 октября заявки подавали шесть участников,однако аукцион не состоялся,
поскольку ни один из них не уплатил гарантированный взнос, который на тот момент был
10,07 млн грн. Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн, на повторном
аукционе она была снижена до 161,3 млн грн ($6,4 млн). Комплекс выставляется на торги в
рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по
кредиту рефинансирования, предоставленному НБУ ноябре 2013 г. Просроченный долг по
этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.
Напомним, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская
нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в
управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП). В конце июля
2019 г. Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки
уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и
управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Западноукраинский проект «Юры Енакиевского»
приказал долго жить

Кременчугский НПЗ Коломойского увеличит
переработку нефти на 10%
13.11.2019

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) увеличит переработку
нефти до 2,5 млн т., что на 10% больше показателя 2018 г., сообщил
заместитель председателя правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка.
Такого результата удалось добиться за счет диверсификации поставок нефти. В
частности, компания импортировала каспийскую, американскую и африканскую нефть.
"Этот показатель почти в четыре раза меньше, чем показатель Мозырского НПЗ. Это
больше свидетельствует не о нашей слабости, а следствие того, что происходило последние
10 лет в Беларуси и в Украине. Белорусам можно позавидовать в том, что у них есть четкая
государственная экономическая политика. В Украине экономической политики даже
сейчас пока нет", – сказал Ляпка. Производство битума "Укртатнафты" в этом году выросло
на 55% – до 210 тыс. т. Также компания перешла на производство мазута с вместительностью серы до 1%. "Сейчас компания находится в активной фазе строительства установки
изомеризации, запуск которой запланирован на май 2020 года", – добавил Ляпка. 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.
ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной
мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой"
установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличит
производство бензина и дизтоплива
14.11.2019

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) планирует по
итогам 2019 года увеличить производство бензина на 14,5% (на 19 тыс.
тонн) по сравнению с 2018 годом – до 150 тыс. тонн.
По словам директора по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергея Федоренко,
производство дизтоплива планируется увеличить на 3,5% – до 88 тыс. тонн, однако выпуск
автогаза снизится на 6% – до 155 тыс. тонн. Федоренко уточнил, что сейчас по годовым
контрактам компания продала 144,8 тыс. тонн бензина А-92, А-95 – 17,2 тыс. тонн, и 23,8
тыс. тонн дизельного топлива. Напомним, Шебелинский завод в 2019 году перешел на один
плановый ремонт в течение календарного года. Это стало одной из причин повышения
объема переработки: по итогу первого полугодия 2019 года Шебелинский завод увеличил
переработку сырья на 7,6% (на 17,4 тыс. тонн), до 246,9 тыс. тонн, по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку
газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В
2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс.
тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7
тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит
НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны,
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания также эксплуатирует
Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех
стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые
реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ОПТОВИЙ & РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Возобновилось рассмотрение дела Альфа-Банка против
группы WOG на 300 млн грн

07.11.2019

Окружной админсуд Киева принял решение аннулировать спецразрешение на пользование недрами Погребиско-Городовского месторождения песка (Ивано-Франковская обл.), которым владело ООО «Интерофис
Лимитед».
Таким образом, было удовлетворено исковое требование Государственной службы
геологии и недр, заявившей о нарушении этой компанией лицензионных условий. «Особым
(дополнительным) условием специального разрешения определен ежегодный отчет
лицензиата перед ГНПП «Геоинформ Украины». Аналогичное условие содержится в
соглашении между Министерством экологии и «Интерофис Лимитед» (подписано в 2007 г.,
когда и состоялось оформление спецразрешения – «ОЛИГАРХ»). По данным «Геоинформ»,
информация от лицензиата не поступает», – так звучала доказательная база истца, которой
удовлетворился суд. Говорить о придирчивости геологического регулятора в данном
случае не приходится: Госгеонедр давала ООО «Интерофис Лимитед» шанс, предоставив
еще весной прошлого года время недропользователю на устранение нарушения. Но это
ничего не изменило: лицензиат даже не попытался исправить ошибки. Как результат, в
октябре прошлого года Госгеонедр направила иск в суд с требованием об аннулировании
спецразрешения, который сейчас и был удовлетворен. Несмотря на то, что разбирательство
прошло только первую инстанцию, с высокой степенью вероятности можно
прогнозировать, что на этом этапе оно и закончится. Это предположение построено на том,
что «Интерофис Лимитед» проявил полную пассивность в указанном споре. «Ответчик не
воспользовался предоставленным ему правом на подачу в суд отзыва, а также не уведомил
суд о причинах невозможности его подачи», – говорится в материалах дела Окружного
админсуда Киева. Впрочем, в запасе у одиозных партнеров есть еще минимум одно
предприятие с действующей песчаной лицензией – ООО «Недра Луганщины». В расцвет
Партии регионов этой компании принадлежал десяток месторождений разного профиля –
от известняка до газа, но за последние несколько лет компания растеряла почти все свои
активы. И сейчас у нее осталось спецразрешение только на один участок – Боровеньковское
месторождение песка в Кременском районе Луганской области. Впрочем, его, вероятно,
ожидает аналогичная судьба – еще в 2017 г суд с подачи Прокуратуры забрал у ООО «Недра
Луганщины» 21 га земли, на которых велась добыча песка, и сейчас Боровеньковское
месторождение, по данным Госгеонедр, официально не разрабатывается.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
 ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Закарпатті чиновники сприяли нелегальному видобутку
в річках гравійно-піщаної суміші
11.11.2019

Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке
нелегально видобувало у великих масштабах гравійно-піщану суміш у
руслах річок Тиса, Теребля та Тересва Тячівського району Закарпаття.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновники Тячівського міжрайонного
управління водного господарства у змові з приватними підприємцями організували
незаконний видобуток та реалізацію піщано-гравійної суміші. Протиправна діяльність
проводилась під виглядом робіт з розчистки та регуляції русел річок. Ділки здійснювали
видобуток на дев’яти ділянках. Лише на одній з них встановлено завдані державі збитки на
суму майже 10 мільйонів гривень. За висновками експертів незаконна діяльність могла
призвести до техногенної катастрофи на території регіону. Правоохоронці виявили понад
двадцять одиниць важкої техніки, задіяної на нелегальних роботах. Готується клопотання
до суду щодо накладання на неї арешту. У місцях незаконного видобутку тривають
невідкладні слідчі дії для фіксацію та документування протиправних дій, відповідальність
за які передбачена ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)
Кримінального кодексу України. Операція проводилась під процесуальним керівництвом
обласної прокуратури із задіянням працівників екологічної інспекції.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Нелегальний видобуток корисних копалин на Буковині та Черкащині
завдав збитків державі на майже 30 млн грн

21.11.2019

Северо-Западный апелляционный хозсуд принял апелляцию ООО
«Вест Ойл групп» на решение Хозсуда Волынской обл. и возобновил
рассмотрение дела по иску Альфа-Банка против «Вест Ойл групп».
Суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на 4 декабря 2019. АО «АльфаБанк» требует взыскать с ООО «Вест Ойл групп», ООО «Вест трейдинг», ООО «Вог ритейл» и
ООО «Вог ритейл» сумму в размере $7,8 млн и 76,8 млн грн. Такая задолженность
предприятий группы WOG возникла по кредитной линии, открытой в мае 2013 года. В
сумму долга входят основная сумма задолженности, проценты по кредитным ставкам и
пеня за просрочку платежей. Ранее, Хозяйственный суд Волынской области по требованию
компании «Нефтетрейд Ресурс» наложил арест на 11 АЗС сети WOG, которые были в
собственности «Вест Ойл групп». Последних обвиняют в невозврате займа беспроцентной
финансовой помощи. «Вест Ойл групп» заявил, что не может выполнять долговые
обязательства йз-за тяжелого финансового положения. Бенефициарами «Вест Ойл Груп»,
как и «Нефтетрейд Ресурс» является Роман Еремеев, Степан Ивахив и Сергей Лагур. АльфаБанк утверждает, что Хозяйственный суд Волынской области поступил неправомерно, ведь
наложил арест на заправки, которые находились в залоге банка. Также в «Альфа-Банка»
считают, что «Нефтетрейд Ресурс» добился ареста заправок WOG именно чтоб они не
отошли в собственность банка в качестве выплаты по кредитной линии.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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13.11.2019

Служба безпеки України на Буковині та Черкащині блокувала
нелегальний видобуток і тіньовий обіг корисних копалин, який завдав
державі збитків на десятки мільйонів гривень.
У Чернівецькій області два підприємства здійснювали вибірку гравію з державного
кар’єра, розробка якого офіційно призупинена п’ять років тому. Ділки використовували
незаконно видобуту сировину при наданні послуг з будівництва та ремонту. За висновками
експертів, попередня сума завданих державі збитків із початку 2019 р. становить майже 20
млн грн. Правоохоронці вилучили у зловмисників вантажівку та екскаватор, які використовували у незаконному видобутку. Вирішується питання щодо накладення на спецтехніку
арешту. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення
правил охорони надр) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для встановлення та
притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. На
Черкащині оперативники спецслужби задокументували, що топменеджмент приватного
цегельного заводу продовжував видобуток корисних копалин у державному кар’єрі після
закінчення дії дозвільної документації. З неї ділки виробляли готову продукцію, яку
реалізовували по всій території України. За попередніми підрахунками вартість завданих
державі збитків становить понад 7 млн грн. За висновками профільних спеціалістів видобуток копалин відбувався у кар’єрі з неукріпленою горловиною котловану, де спостерігаються зсуви ґрунту. Це створювало загрозу життю і здоров’ю людей, які проживають
поблизу кар’єра. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську
документацію, носії електронної інформації, чорнову бухгалтерію, що підтверджує
протиправну діяльність фігурантів справи. У межах кримінального провадження,
розпочатого за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального
кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення
топменеджерам цегельного заводу про підозру у вчиненні злочину. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
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 БУРШТИН & БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Незаконний видобуток бурштину: влада
передбачає введення штрафів

На Вінниччині планують створити найбільший у Європі
завод з виробництва каоліну.
14.11.2019

На заводі з виробництва каоліну, що в Козятинському районі,
німецькі інвестори планують збудувати третю виробничу лінію. Таким
чином підприємство зможе видобувати 380 тисяч тонн каоліну на рік, а
відтак – стати найбільшим у Європі.
Про це розповів Андрій Гордієнко, гендиректор ТОВ “Українське каолінове
товариство”, що розташоване у селі Глухівці Козятинського району. У сюжеті телеканалу
“Віта” він зазначив, що підприємство з видобутку каоліну було засноване ще в 1902 році,
але у 2007-му його викупила відома компанія Кварцверке Групп, яка спеціалізується на
виробництві кварцового піску та каолінів. Так, завдяки німецьким інвестиціям у 20
мільйонів євро, на заводі побудували дві виробничі лінії і за рік видобувають 240 тисяч
тонн каоліну. Зі слів Андрія Гордієнка, майже весь він йде на експорт переважно в країни
колишнього Радянського Союзу, а також в Індію, Єгипет, Фінляндію та країни Європи, де є
виробництво санітарно-технічних виробів, а також паперова промисловість. У сюжеті
повідомили, що зараз на підприємстві працює більше 300 співробітників (переважна
більшість – місцеві жителі). Та попри високі стандарти безпеки праці і середню зарплату
майже 14,5 тисяч гривень, тут гостро відчувають нестачу кадрів. Втім, на підприємстві
кажуть, що це проблема загальноукраїнська. Для того, щоб це виправити, вони
влаштовують профорієнтаційні зустрічі в школах Глуховецької ОТГ, а також готові
організувати навчання своїх майбутніх працівників. «Ми працюємо з Німецькою торговою
палатою і уже ось в цьому місяці плануємо розпочати дуальне навчання на базі нашого
підприємства, – розповіла Ольга Куленко, директорка з правових питань. – Ми ще не обрали
навчальний заклад, але думаю, що можливо це також буде тема для можливої співпраці,
оскільки тут важлива також підтримка з області». Владислав Скальський, голова
Вінницької ОДА, у свою чергу зазначив, що це “гарна ініціатива”, і запевнив, що вони
“шукатимуть спільне розв’язання цих питань, для того, щоб забезпечити нормальний
ланцюжок постачання кадрів на це підприємство в майбутньому”. У сюжеті зазначили, що
найближчим часом розширення штату стане необхідністю, бо компанія планує будівництво
ще однієї лінії, запуск якої відбудеться орієнтовно навесні 2021 року. «Додатково ця лінія
нам дасть ще потужність 140 тисяч тонн. І коли ми її добудуємо, в нас буде найбільший у
Європі завод з виробництва каоліну, – розповів гендиректор підприємства Андрій
Гордієнко». Такі сміливі плани керівництво заводу пояснює сприятливим інвестиційним
кліматом на Вінниччині. А голова Глуховецької ОТГ Олександр Амонс зазначає, що від цього
клімату та інвестицій виграє й сама громада, адже, наприклад, це підприємство завжди бере
участь в усіх соціальних програмах, допомагаючи з будівництвом дитячих майданчиків,
ремонтом у школах та дитячих садочках, освітленням вулиць, асфальтуванням доріг тощо.
Каолін – гірська порода, що складається переважно з каолініту, білого кольору. Назва
походить від назви місцевості Каолін (англ. Gaoling District) у Китаї. Родовища чистого
каоліну (білої глини) зустрічаються порівняно рідко. На території України є у Вінницькій,
Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській (Полошки), Черкаській та Донецькій областях.
Діапазон використання каолінів надзвичайно широкий: паперова продукція, керамічна
(порцеляна, фаянс), електротехнічна (ізолятори), вогнетривка, алюмінієве виробництво,
текстильна, кабельна, гумова, хімічна, миловарна, парфумерна продукція, виробництво
олівців і мінеральних фарб, наповнювач в фармації тощо.
Читати повністю (фотозвіт) >>>
© Катерина Дядюк
За матеріалами vezha.vn.ua
За втручання прокуратури усунуто порушення у сфері використання
надр родовища «Краматорське»
15.11.2019

За позовом Краматорської місцевої прокуратури поданим до ПАТ
«Краматорський цементний завод - Пушка», усунуто порушення у сфері
використання надр на території Донеччини.
Установлено, що підприємство, нехтуючи вимогами Кодексу України про надра та
Гірничого закону України, не узгодило з Головним управлінням Держпраці у Донецькій
області проект Плану розвитку гірничих робіт на 2019 рік, у зв’язку з чим у вересні 2018
року Державною службою геології та надр України зупинено дію спеціального дозволу,
наданого підприємству для видобування глини та крейди, які є корисними копалинами
загальнодержавного значення, з родовища «Краматорське». З огляду на порушення
екологічних інтересів держави у сфері надрокористування та забезпечення подальшого
своєчасного освоєння надр, Краматорська місцева прокуратура звернулась до суду з
позовом про зобов’язання підприємства забезпечити узгодження зазначеного документа.
На даний час План розвитку гірничих робіт на 2019 рік відповідачем узгоджено у
встановленому законом порядку. Таким чином попереджено незаконне видобування
корисних копалин. Відзначимо, ПАТ «Краматорський цементний завод - Пушка» - одне з
найстаріших в галузі підприємств. Історія Краматорського цементного заводу починається
в 1912 році, коли був побудований і введений в експлуатацію цементний завод. У 2005 році
«Краматорський цементний завод - Пушка» увійшов до складу АТ «ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНИ». Нагадаємо, акціонери "Євроцемент-Україна", що входить в "Євроцемент групУкраїна" (обидва - Балаклія Харківської обл.) холдингу "Євроцемент груп" (РФ), планують
перейменувати компанію на "Балцем". Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття
інформації НКЦБФР, відповідне питання включене до порядку денного річних зборів
акціонерів, запланованого на 25 квітня. Як вказується в повідомленні, за підсумками 2018
року ПрАТ "Євроцемент-Україна" отримало 9,9 млн грн чистого прибутку проти чистого
збитку в 145,6 млн грн в 2017 році. Відповідно, чистий прибуток на акцію склав 0,09 грн
проти 1,3 грн чистого збитку роком раніше. Активи компанії за підсумками 2018 року
скоротилися на 15,6% і склали 724,4 млн грн. Непокритий збиток "Евроцемента" знизився
на 4,2% - до 227,3 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - на 22%, до 67,5 млн грн.
Поточні зобов'язання зменшилися на 12,2% - до 944,8 млн грн, тоді як довгострокові
зобов'язання в компанії відсутні. Як повідомлялося, "Євроцемент-Україна" в 2017 році
скоротило чистий збиток на 14% - до 145,6 млн грн. ПрАТ "Євроцемент-Україна" (раніше ПАТ) створено в 1996 році шляхом перетворення "Балаклійського цементно-шиферного
комбінату". Входить до складу "Євроцемент груп-Україна". Завод виробляє цемент різних
марок за рахунок власної сировинної бази і з використанням поставок клінкеру з
російських заводів (з 2010 року). Виробнича потужність по випуску цементу на січень-2018
склала 4,4 млн тонн на рік. Станом на березень 2019 року, філією ПрАТ "ЄвроцементУкраїна" був ПрАТ "Краматорський цементний завод-Пушка" (Краматорськ Донецької обл.)
З виробничою потужністю 725 тис. Тонн цементу в рік. За даними на веб-сайті
підприємства, основними регіонами збуту продукції є Київська, Харківська, Донецька і
Дніпропетровська області. Основним акціонером ПрАТ станом на четвертий квартал 2018
року була Galaks Holdings Limited (99,4%, Кіпр).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області
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Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт
№2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
урегулювання питання видобутку бурштину".
Відповідне рішення підтримали 342 народних депутати за мінімально необхідних
226-ти. Як зазначається в пояснювальній записці, необхідність прийняття зазначеного
законопроєкту зумовлена особливо великими розмірами незаконного видобутку та обігу
бурштину. Питання врегулювання видобутку бурштину обумовлює необхідність внесення
відповідних змін до Кодексу України про надра та Земельного кодексу України. Проєктом
пропонується внести зміни до законодавчих актів, які регулюють процедуру отримання
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування бурштину, що
пропонується надавати строком на п'ять років. Водночас законопроєкт передбачає
внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, доповнивши його новою
статтею "Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин". Так, за ведення
видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке підлягає обов’язковій
сертифікації або показники безпеки якого наводяться в нормативних документах і
підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації, але не пройшли їх,
пропонується запровадити штраф на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (НМДГ) (від 1700 до 3400 грн) і на посадових осіб — від двохсот
до трьохсот НМДГ (від 3400 до 5100 грн). Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, можуть потягти за
собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб від трьохсот до шестисот
НМДГ (від 5100 до 10200 грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
СБУ попередила нелегальний збут бурштину за кордон
на майже шість мільйонів гривень
15.11.2019

У Рівненській області Служба безпеки України блокувала діяльність
угруповання, яке займалося незаконним видобутком та оптовою
реалізацією «сонячного» каменю.
Учасники групи підпільно видобували бурштин-сирець в одному з північних районів
регіону для продажу за кордон. Підготовлену до збуту продукцію, зокрема оброблене
каміння великих фракцій, ділки зберігали у підсобних приміщеннях власних помешкань.
Під час проведення 12 обшуків за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці
виявили партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для
нелегального промислу. Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння
протиправному видобутку. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364
(зловживання владою або службовим становищем) та ст. 198 (придбання, отримання,
зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України
тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх осіб, причетних до протиправної
діяльності. Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під
процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Нагадаємо, Служба
безпеки України блокувала у Закарпатській області незаконне переправлення за кордон
оптових партій «сонячного» каміння. 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
У Словаччині вилучили понад 700 кілограмів
контрабандного бурштину з України
18.11.2019

Майже 700 кілограмів контрабандного бурштину на суму понад 600
тисяч євро вилучили співробітники кримінальної служби Фінансового
управління під час обшуку трьох легкових автомобілів на сході Словаччини.
«Члени кримінальної служби Фінансового управління вилучили 698,9 кг бурштину
на сході Словаччини загальною вартістю приблизно 653 000 євро. Бурштин був знайдений
у текстильних мішках, які зберігалися в багажних відділеннях та на задніх сидіннях трьох
легкових автомобілів», – сказала речниця. Про контрабанду українського бурштину-сирцю
до Словаччини та про те, якої шкоди екології завдає нелегальний видобуток цього каменю
в Україні повідомила і низка телевізійних каналів Словаччини. У перебігу слідства
з’ясувалося, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок вранці через
українсько-словацький прикордонний перехід Велике Слеменче та були затримані у місті
Кошіце. Після затримання підозрювані відмовилися давати показання. З вівторка всі
четверо перебували у слідчому ізоляторі, а в п’ятницю вранці їх супроводили до районного
суду. Наразі особи перебувають під вартою. Як пише словацьке інформаційне агентство,
справу відкрили за підозрою в ухиленні від сплати податків та соціального страхування.
«Якщо провина буде доведена, правопорушникам загрожує покарання від чотирьох до
десяти років. Ухилення від сплати ПДВ становить понад €130 000», – заявила Скоканова.
Бурштин можна легально завозити до Словаччини, і він не підлягає обмежувальним
заходам. Однак про товар потрібно належним чином повідомити та оформити на митниці,
чого в цій ситуації не було зроблено. За даними словацької поліції, двоє із затриманих
українців уже мали проблеми зі словацькою владою через контрабанду тютюнових виробів
до Словаччини, за що їм було призначено покарання у вигляді депортації.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Ferrеxpo назначила Романа Поливоду финансовым
контролером по СНГ, России и Украине

Металлурги дали прогноз по производству
в декабре 2019г .
14.11.2019

В декабре 2019 г. украинские металлургические предприятия
планируют произвести 1,7 млн. т стали. Прогноз содержится в материалах
«Укрметаллургпрома» к ежемесячному итоговому совещанию.
При этом выпуск чугуна составит порядка 1,7 млн. т, проката – 1,6 млн. т. Как
сообщалось ранее, на ноябрь «Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства
чугуна порядка 1,7 млн. т, стали – 1,7 млн. т, проката – 1,6 млн. т. По уточненным в ходе
балансового совещания данным, в октябре произведено: чугуна – 1,59 млн т (90,9%
относительно сентября 2019 года); стали – 1,56 млн т (89,5%); проката – 1,43 млн т (91,0%).
За 10 месяцев произведено: железорудного концентрата – 52,57 млн т (105% относительно
аналогичного периода 2018 года); агломерата – 26,21 млн т (99,7%); окатышей – 17,77 млн
т (100,2%); кокса валового (6% вл.) – 8,55 млн т (95%); чугуна – 17,07 млн т (99,9%); стали
– 17,93 млн т (102%); проката – 15,54 млн т (101%); трубной продукции – 0,89 млн т (95%).
По состоянию на 12 ноября, из основных действующих производственных мощностей в
эксплуатации находятся: 13 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 10 из 16
конвертеров, 5 из 15 электропечей и 14 из 15 машин непрерывного литья заготовки.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Международная вертикально интегрированная ТКК "Интерпайп"
нарастила Capex на 14,3%
15.11.2019

Компания "Интерпайп" в январе-июне 2019г. нарастила капитальные
инвестиции (Capex) на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до $24 млн с $21 млн.
Согласно презентации "Интерпайпа" к своей первой телефонной конференции (first
conference call) с инвесторами, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", в
отчетном периоде $17 млн инвестиций было направлено в трубный сектор компании и
около $4 млн в электросталеплавильный комплекс ("Интерпайп Сталь"), а также до $4 млн
в сектор по выпуску железнодорожных колес. При этом в презентации напоминается, что в
январе-июне 2018 года в трубный сектор компании инвестировано $12 млн инвестиций, $5
млн в стальной сектор и $3 млн в сектор по выпуску ж/д колес. "Интерпайп" в январе-июне
2019 года нарастил EBITDA на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до
$125 млн, выручку на 3% - до $557 млн. Вместе с тем объем продаж компании в первом
полугодии снизился на 6,2% - до 423 тыс. тонн, в том числе объем продаж ж/д колес возрос
на 1,1% - до 96 тыс. тонн, тогда как труб - снизился на 8,1%, до 317 тыс. тонн. Также
сообщается, что в январе-июне компания нарастила выпуск сварных труб на 5,7%, до 56
тыс. тонн, но снизила производство бесшовных труб - на 10,6%, до 261 тыс. тонн. В
денежном выражении выпуск сварных труб увеличился на 27,5%, до $51 млн, но снизился
бесшовных труб - на 10,6%, до $311 млн. В комментарии компания констатирует
сохраняющийся после 2018 года позитивный тренд в работе группы, базирующийся на
сильных заказах, стабильном спросе на большинство видов продукции компании, а также
сервисном обслуживании на ключевых рынках. В частности, сильный спрос на трубы был в
США, Украине и магрорегионе MENA благодаря предложениям компании новых
улучшенных продуктов, в особенности - в премиальных труб. Спрос на ж/д колеса был
высоким как в СНГ, так и на европейском рынке. В презентации подчеркивается, что
компания в октябре успешно завершила реструктуризацию с частичным списанием
существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами. По
мнению аналитика Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, изложенного в вышедшем ранее
обзоре инвесткомпании, бизнес "Интерпайпа" в первом полугодии демонстрировал
сильные показатели. Вместе с тем, он отмечает, что в дальнейшем для компании есть как
риски, так и возможности успешной деятельности. В частности, по его словам, цены на
нефть в последнее время были снижены из-за разногласий между США и Китаем, и
дальнейшая эскалация может привести к снижению цен на нефть и снижению спроса на
трубы во всем мире. И наоборот, если США и Китай снизят напряженность в торговых
отношениях, цены на нефть могут подскочить, что в конечном итоге приведет к
повышению активности в бурении и спроса на трубы. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Метінвест зменшить інвестпрограму і
скоротить 30% адмінперсоналу
16.11.2019

Група Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова і народного депутата
України Вадима Новинського анонсувала оптимізацію діяльності в зв’язку з
кризовими явищами в галузі.
«В умовах браку фінансових коштів і невтішних прогнозів щодо подальших цін на
сталь Група Метінвест розробила план дій, який допоможе компанії подолати складну
економічну ситуацію з мінімальними втратами», — йдеться в повідомленні Групи. Зокрема
Метінвест змушений скоротити виконання інвестиційної програми 2019 року. Компанія
призупинить реалізацію окремих проектів, крім критичних, передбачених технологічності
стратегією, і проектів з істотним екологічним ефектом. У компанії також буде проведена
оптимізація, спрямована на зниження постійних і адміністративних витрат. «Про масові
скорочення на виробництві мови не йде: оптимізаційні заходи торкнуться, в першу чергу,
адміністративний персонал і керуючу компанію. На початку 2020 року скорочено до 30%
адміністративного персоналу», — йдеться в повідомленні, з уточненням, що Метінвест
розробляє спільні програми з міською владою з працевлаштування своїх співробітників.
Також Група змушена призупинити прийом персоналу на існуючі вакансії та обмежити
набір людей на місце співробітників, які прийняли рішення про звільнення, за винятком
критичних професій. Будуть скорочені витрати на відрядження, зупинено оновлення
автопарків. «Металургійна галузь циклічна, тому Група Метінвест розглядає поточну кризу
як тимчасове явище. Реалізація розробленого плану дій в комплексі з операційними
поліпшеннями дозволить Групі зберегти максимальну кількість робочих місць і
забезпечити стабільну роботу своїх підприємств», — впевнені в групі. Нагадаємо, що в січні
2016 року через зниження вартості металопрокату на світових ринках, Група Метінвест
також анонсувала скорочення до 30% адмінперсоналу та інші заходи щодо оптимізації
витрат. Група Метінвест — найбільший в Україні вертикально-інтегрований гірничометалургійний холдинг. За підсумками 2018 року група Рината Ахметова отримала близько
$1,2 млрд чистого прибутку. У першому півріччі 2019 року чистий прибуток Групи
скоротилася на 39% рік до року, до $ 408 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Ferrеxpo назначила исполняющим обязанности финансового
директора компании Романа Поливоду, ранее работавшего в Renault Group,
в частности, финансовым контролером по СНГ, России и Украине.
Как сообщается в пресс-релизе компании, назначение и.о. главного финансового
директора Ferrexpo обусловлено объявлением 28 октября текущего года временной
отставки по собственной инициативе генерального директора (CEO) Константина Жеваго и
назначения на этот пост финдиректора Криса Мо (Chris Mawe). При этом уточняется, что
объявленное в четверг решение совета директоров Ferrexpo о назначении Поливоды
вступает в силу немедленно. Также сообщается, что Поливода является гражданином
Украины, присоединился к Ferrexpo в сентябре 2008 года в качестве бухгалтера по
вопросам управления группой. Ранее Поливода работал в Renault Group более пяти лет, а в
последнее время - финансовым контролером (Financial Controller) в России, Украине и
странах СНГ. "Я рад, что Роман согласился взять на себя эту роль, что вполне естественно,
учитывая его обширный финансовый опыт в группе и его роль в финансовой команде. Я с
нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним", - прокомментировал
назначение исполняющий обязанности гендиректора Крис Мо, которого цитирует прессслужба. Учитывая временный характер назначения Поливоды, он не войдет в состав совета
директоров Ferrexpo plc, подчеркивается в пресс-релизе. Как сообщалось, экс-владелец
банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго по собственной инициативе оставил пост
гендиректора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является, чтобы
сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из
предприятий, которыми он владел до 2015 года. При этом совет директоров поручил
исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мо (Chris Mawe). В свою
очередь Жеваго, являясь крупным акционером компании, остался в совете директоров в
качестве независимого, неисполнительного директора. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Black Iron согласовала с Украиной условия получения ключевого
земельного участка для размещения будущего ГОКа
15.11.2019

Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по
созданию нового железорудного производства в Кривом Роге
(Днепропетровская обл.), согласовала с правительством Украины условия
получения ключевого земельного участка, который используется Министерством
обороны Украины, для размещения будущего горно-обогатительного комбината
(ГОКа), хвостохранилища и складов пустой породы.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между Black Iron и
Министерством обороны при поддержке премьер-министра Украины и Министерства
экономики. В соответствии с меморандумом, Минобороны согласилось передать 1263 га
земли, прилегающей к Шимановскому рудному массиву Black Iron, в обмен на
обязательство Black Iron предоставить компенсацию, которая в основном будет
использована для финансирования строительства служебных квартир. При этом
уточняется, что в настоящее время ведутся переговоры об окончательной сумме
компенсации, подлежащей выплате Black Iron, и она будет согласована в рамках
заключения обязательного соглашения с Минобороны о передаче земли. Предварительная
экономическая оценка Black Iron включает разумную сумму денег, основанную на
контрольных показателях стоимости земли и прецедентных сделках, за компенсацию,
подлежащую выплате Минобороны в рамках сметной стоимости в $436 млн на
строительство первой очереди комбината по выпуску 4 млн тонн в год железорудной
продукции. Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон в своем комментарии отметил,
что данное соглашение очень выгодно для акционеров Black Iron и правительства Украины.
"Руководство Black Iron интенсивно работало над тем, чтобы получить этот нужный
земельный участок для строительства проекта, а также немедленного доступа для
проведения оценки воздействия на окружающую среду. После вступления в силу
обязательного соглашения, правительство Украины получит средства, необходимые для
строительства столь необходимых квартир для своих военнослужащих. Я хотел бы
поблагодарить новое правительство Украины и посольство Канады в Украине за их
быстрые действия и поддержку в этом вопросе. Меморандум о взаимопонимании является
значительным достижением для Black Iron и способствует планам развития, строительства
и производства Black Iron в рамках проекта Shymanivske", - сказал гендиректор, которого
цитирует пресс-служба. Как сообщалось, высшее руководство Black Iron недавно
встретилось с новым премьер-министром и министром развития экономики, торговли и
сельского хозяйства Украины. По ее данным, премьер и руководитель министерства были
очень прагматичны и заявили о решительной поддержке и поддержке других ключевых
министерств, включая Министерство обороны, в реализации проекта, а премьер поручил
наладить единый контакт для координации потребностей проекта в государственной
поддержке, включая передачу земли, со всеми другими учреждениями. Руководство Black
Iron также встретилось с новым министром обороны Украины, чтобы заручиться
поддержкой для ускорения передачи основных земель для строительства проекта,
говорится в релизе. Согласно ему, министр заявил о согласии передать компании
необходимые земли в обмен на справедливую компенсацию, которая будет использована в
основном для покупки квартир для военнослужащих. Он согласился подписать меморандум
о взаимопонимании, формализующий это обязательство, до конца октября, за которым
последуют обязательные контракты в конце года. Помимо этого, ранее отмечалось, что
компания достигла существенного прогресса в обеспечении финансирования для
строительства проекта и основных прав на землю для Шимановского проекта.
Заинтересованность в предоставлении заемного финансирования для строительства
проекта изъявили и продолжают изъявлять многие европейские банки и экспортнокредитные агентства. В частности, две азиатские строительные компании, выразившие
заинтересованность в инвестировании $50 млн в ходе строительства проекта, знакомятся с
ним на месте в рамках своей комплексной проверки. Гендиректор Black Iron также
встречался с гендиректором крупной металлургической компании со штаб-квартирой на
Ближнем Востоке, которая серьезно заинтересовалась в инвестировании в акционерный
капитал для строительства проекта вместе с Glencore. При этом новые потенциальные
крупные инвесторы в акционерный капитал для строительства проекта инициировали
экспертизу проекта. Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited
инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую
"дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав
ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% - в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил"
(оба - Днепр). В июле 2013г. после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила
о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по
развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рудник «Сухая Балка» за 10 месяцев сократил
добычу железной руды на 1%

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

15.11.2019

Рудник «Сухая Балка» (г.Кривой Рог, Днепропетровской обл.), входящий в группу DCH, за 10 месяцев сократил добычу железной руды на 1% –
до 2,24 млн т по сравнению с январем-октябрем 2018 года.
В октябре рудник произвел 225 тыс. т руды. В 2018 г. к 2017-му рудник нарастил
производство товарной железной руды на 8,4% – до 2,72 млн т. «Сухая Балка» занимается
добычей железной руды подземным способом на двух шахтах: «Юбилейная» (балансовые
запасы богатых железных руд – 44,9 млн т) и им. Фрунзе (балансовые запасы богатых
железных руд – 14,2 млн т). Ствол шахты «Юбилейная» пройден на 1210 м, а шахты им.
Фрунзе – на 1370 м. Предприятие производит аглоруду с содержанием железа от 56% до
64%. Свыше 60% продукции поставляется на внутренний рынок. Остальное експортируется в европейские страны. В 2019 г. «Сухая Балка» планировала подготовить 2 новых
горизонта (1500 м и 1580 м) на шахте «Юбилейная». Ранее мы сообщали, что в январесентябре 2019 года по сравнению с 9 мес. 2018-го добыча железных руд выросла на 2,6%.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.cente
Криворожский ЖРК в январе-октябре
сократил добычу руды на 9%
18.11.2019

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-октябре
сократил добычу железной руды на 9% – до 3,65 млн т по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».
В октябре комбинат произвел 370 тыс. т железной руды. По итогам 2018 года КЖРК
сократил выпуск железной руды на 9,7% – до 4,6 млн т по сравнению с предыдущим годом.
Как мы писали ранее, КЖРК планировал внедрить технологию для сокращения выбросов и
отвода шахтных вод на своих четырех шахтах. В то же время весной работники шахты
«Октябрьская» комбината проводили забастовку в результате которой руководство
пересчитывало им зарплаты. Как сообщалось ранее, наблюдательный совет (НС) ПАО
“Криворожский железорудный комбинат” (КЖРК, Днепропетровская обл.) поручил временно
исполнять обязанности председателя правления его заместителю Александру Капуке. Как
сообщило ПАО “КЖРК” в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение набсовет принял на своем
заседании 7 ноября текущего года. Срок полномочий Капуки на должности врио
предправления — до 1 декабря 2019 года. Капука ранее работал в ПриватБанке, в
частности, занимал должность руководителя департамента проектного бюджетирования.
После национализации банка перешел на работу в КЖРК. Работавший на должности
предправления КЖРК в течение 17 лет и 6 месяцев Федор Караманиц после
продолжительной болезни скончался 21 октября 2019 года. Федор Караманиц родился 18
апреля 1949 года в селе Стила Старобешевского района Донецкой области. В 1971 году,
после окончания Докучаевского горного техникума приехал в Кривой Рог. Трудовой путь
начался в Кривбассе с должности крепильщика шахты Саксагань рудника имени
Дзержинского. Уже через 2 года молодой шахтер становится заместителем начальника
участка, еще через год — начальником участка. В 1978 году назначен на должность
заместителя главного инженера шахты “Саксагань”, в 1982 году становится главным
инженером. Без отрыва от производства закончил в 1990 году КГРИ. В 1996 году стал
директором шахты “Гигант” ПО “Кривбассруда”. После реорганизации объединения в
Криворожский железорудный комбинат, Федор Иванович трудится с 1999 года директором
шахтоуправления “Родина”. С 2002 года — бессменный председатель правления ПАО КЖРК.
Отмечен государственными наградами — Шахтерская слава 3-й степени в 1987 году, и 2-й
степени в 1991 году. КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время
управляют группа “Метинвест” и группа “Приват”.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center, ukrrudprom.ua
ЦГОК снизил выпуск товарных
окатышей на 2%
19.11.2019

Центральный ГОК в январе-октябре 2019 г. снизил выпуск товарных
окатышей, по оперативным данным, на 2% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – почти до 1,9 млн тонн.
За 10 мес. ЦГОК нарастил выпуск железорудного концентрата также на 2% - до 3,7
млн тонн. В октябре произведено 115 тыс. тонн окатышей и 400 тыс. тонн концентрата. Как
сообщалось, по итогам 2018 года ЦГОК увеличил выпуск товарных окатышей на 2,3% по
сравнению с 2017 годом - до 2,302 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата
на 5,4% - до 4,415 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей
горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых
кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность
комбината - добыча 28 млн тонн руды, выпуск 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн
окатышей. Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов,
разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем
шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн
минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды. ЦГОК входит в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Коксохимические заводы Украины импортировали 8,95 млн тонн рядовых
коксующихся углей и угольного концентрата
14.11.2019

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-октябре 2019 г.
импортировали 8,95 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного
концентрата для коксования, что на 10% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в четверг, в
октябре импортировано 870 тыс. тонн, тогда как в сентябре - 780 тыс. тонн (рост на 9%).
Поступление углей украинской добычи за десять месяцев текущего года составило 2,77
млн тонн, что на 28% больше к январю-октябрю прошлого года. В октябре поставлено 270
тыс. тонн (88% к сентябрю-2019). В целом за январь-октябрь украинские КХЗ получили
11,72 млн тонн углей для коксования, что на 3% ниже, чем в январе-октябре 2018-го. При
этом доля импортных углей в общем объеме поставок составила 76,4% против 82% в
аналогичном периоде прошлого года. В октябре на коксохимпредприятия поставлено 1,14
млн тонн коксующихся углей (103% относительно сентября). За 10 месяцев на украинские
метпредприятия поставлено 7,59 млн тонн кокса (96% к январю-октябрю-2018), из
которых украинского происхождения – 7,20 млн тонн (94%), импортного – 390 тыс. тонн
(136%). Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 5,1% против 3,6% в
аналогичном периоде 2018 года. В октябре на метпредприятия поставлено 695 тыс. тонн
кокса (95% к сентябрю), из которых 683 тыс. тонн - украинского происхождения (95% к
сентябрю-2019), импортируемого – 12 тыс. тонн (92%). Как сообщалось, Украина в 2018
году импортировала 11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата
для коксования, что на 11% выше показателя за 2017 год с учетом предприятий на НКТ и
на 14% - без них. Поступление углей украинской добычи в 2018 году составило 2,69 млн
тонн, что на 22% меньше к 2017 году с учетом предприятий на НКТ и на 16% меньше без
них. В декабре поставлено 270 тыс. тонн. В целом за 2018 год украинские КХЗ получили
14,67 млн тонн углей для коксования, что на 3% выше предыдущего года с учетом
предприятий на НКТ или больше на 7% - без них. При этом доля импортных углей
составила 81,7% против 75,9% за 2017 год - с НКТ и 76,7% - без НКТ. Общий объем кокса,
полученного металлургами за 2018 год, составил 9,54 млн тонн (100% к 2017 году с учетом
деятельности в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ, или 103% без их учета), из
которого украинского происхождения – 9,22 млн тонн (107% и 110% соответственно),
импортируемого – 0,32 млн тонн (34%). При этом доля импортного кокса в общем объеме
поставок составила 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украинские коксохимические заводы сократили производство
металлургического кокса 6%-ной влажности на 5%
22.11.2019

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-октябре 2019 г.
сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на
5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,545 млн т.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических
предприятий "Укркокс" (Днепр), в октябре выпущено 838 тыс. тонн кокса. Генеральный
директор "Укркокса" Анатолий Старовойт констатировал, что с сентября спрос на кокс со
стороны металлургических предприятий снизился вследствие падения выплавки чугуна.
При этом он отметил рост импорта коксующихся углей, в основном из РФ из-за
квотирования отгрузок из этой страны, в то время как ранее поставки углей в Украину из
РФ осуществлялись по специальным разрешениям. "Ранее импорт коксующихся углей был
по спецразрешениям, а сейчас открыли поставки. Однако у нас производство упало,
поэтому наращивание импорта углей не столь необходимо", - констатировал собеседник
агентства. По его данным, в октябре "ArcelorMittal Кривой Рог" импортировал 265 тыс. тонн
углей, "Южкокс" - 45 тыс. тонн, всего из России ввезено в прошлом месяце 330 тыс. тонн
углей. Старовойт добавил, что на небольшие объемы кокса, которые в настоящее время
заказывают метпредприятия, коксующихся углей более чем достаточно - как
отечественных, так и импортных. "Заказы на кокс и, соответственно, их производство резко
снизилось в ноябре", - подчеркнул глава объединения. За 10 месяцев текущего года, по
оперативным данным, Авдеевский КХЗ, в частности, снизил выпуск кокса на 12%, до 2,8
млн тонн, "Азовсталь" - на 8%, до 1,13 млн тонн, ДКХЗ - на 12%, до 470 тыс. тонн,
"Днепрококс" - на 9%, до 460 тыс. тонн, сохранил "Запорожкокс" на уровне 790 тыс. тонн и
нарастили "ArcelorMittal Кривой Рог" - на 6%, до 2,37 млн тонн, и "Южкокс" - на 3%, до 512
тыс. тонн. Как сообщали СМИ со ссылкой на Минэкономразвития РФ, с ноября текущего
года распределены квоты на поставки коксующихся углей украинским компаниям. На
АМКР, в частности, в ноябре квоты на поставки углей из РФ составят 321 тыс. тонн, на
"Днепрококс" (ДМЗ) - 161 тыс. тонн, на предприятия группы "Метинвест" - 70 тыс. тонн.
Украинские КХЗ в 2018 году нарастили производство металлургического кокса 6%-ной
влажности на 4,1% по сравнению с 2017 годом - до 10,826 млн тонн. При этом Украина в
2018 году импортировала 11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного
концентрата для коксования, что на 11% выше показателя за 2017 год с учетом
предприятий на НКТ и на 14% - без них. Поступление углей украинской добычи в 2018 году
составило 2,69 млн тонн, что на 22% меньше к 2017 году с учетом предприятий на НКТ и на
16% меньше без них. В целом за 2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей
для коксования, что на 3% выше предыдущего года с учетом предприятий на НКТ или
больше на 7% - без них. При этом доля импортных углей составила 81,7% против 75,9% за
2017 год - с НКТ, 76,7% - без НКТ. Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018
год, составил 9,54 млн тонн (100% к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале
2017 года предприятий на НКТ, или 103% без их учета), из которого украинского
происхождения – 9,22 млн тонн (107% и 110% соответственно), импортируемого – 0,32 млн
тонн (34%). При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Украина сократила импорт никелевых руд
и концентрата на 13,9%

В ВР зарегистрирован законопроект о детенизации
рынка металлолома
13.11.2019

В Парламенте зарегистрирован законопроект №2426 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)»
Авторами законопроекта выступили 22 депутата. «Украинский рынок металлолома
на 80% работает в тени, в 2018 году объем этого теневого сектора составил около 16 млрд
грн», - сообщил заместитель главы Комитета ВР по вопросам экономического развития
Дмитрий Кисилевский, комментируя инициированный им законопроект №2426 «О
детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом». «В комитете
мы провели встречи с заинтересованными сторонами – металлургами, заготовителями
лома и Министерством экономразвития, и выяснили, что нынешняя ситуация никого не
устраивает, рынок нужно выводить из тени, - отметил Кисилевский. – Страдают
металлурги из-за необоснованных претензий налоговиков по так называемым никчемным
сделкам, страдают заготовители лома, потому что вынуждены все время унижаться перед
коррупционерами из контролирующих и силовых органов. Но в первую очередь страдает
госбюджет – выведение рынка лома из тени даст около 900 млн грн дополнительных
налогов. Обеление рынка металлолома создаст предпосылки для выведения из тени
бизнеса объемом около 16 млрд грн в год». Так, законопроект №2426 должен устранить
ряд ограничений и правовых коллизий, препятствующих легальной работе рынка. В
частности, закон должен отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема
лома, для чего деятельность по заготовке металлолома и деятельность по переработке
будут разделены; устранить разделение на бытовой и промышленный лом; разрешить
официальные расчеты наличными за купленный у населения металлолом; отменить акты
обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями. Также
закон предполагает устранение правовой коллизии в ст. 213 уголовного кодекса. «Сейчас
предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в
случае, если компания не внесена в соответствующий реестр. При этом реестр не
существует и нормативных актов на этот счет также нет», - сказано в пояснении.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Обілення" ринку металобрухту виведе з тіні бізнес
обсягом майже 16 млрд грн на рік
13.11.2019

У Верховній Раді мають намір вивести з тіні господарську діяльність
з операцій із брухтом чорних металів, що дасть змогу направити в
державний бюджет майже 900 млн грн додаткових податків і зборів.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови комітету ВР з питань
економічного розвитку Дмитро Кисилевський, коментуючи зареєстрований у парламенті
законопроект №2426 від 12 листопада 2019 року "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з
металобрухтом)", український ринок металобрухту на 80% працює в тіні. За його словами, в
2018 році обсяг цього тіньового сектору становив майже 16 млрд грн. "У комітеті ми
провели зустрічі із зацікавленими сторонами - металургами, заготівельниками брухту,
Міністерством економрозвитку, і з'ясували, що нинішня ситуація нікого не влаштовує,
ринок потрібно виводити з тіні. Страждають металурги через необґрунтовані претензії
податківців щодо так званих нікчемних операцій, страждають заготівельники брухту, тому
що змушені весь час принижуватися перед корупціонерами з контролюючих і силових
органів. Але насамперед страждає держбюджет - виведення ринку брухту з тіні дасть майже
900 млн грн додаткових податків. Обілення ринку металобрухту створить передумови для
виведення з тіні бізнесу обсягом приблизно 16 млрд грн на рік", - зазначив співрозмовник
агентства. При цьому він уточнив, що законопроект №2426 передбачає усунути низку
штучних обмежень і правових колізій, які перешкоджають легальній роботі ринку. Так,
передбачається скасувати свідомо нездійсненні вимоги до пунктів прийому брухту: для
цього потрібно розділити діяльність із заготівлі металобрухту та діяльність із переробки.
До заготівлі - менше вимог: не потрібно дороге промислове обладнання, простіші вимоги до
площі пункту тощо. До переробки та металургійної переробки, які неможливі без
спецобладнання, всі вимоги залишаються в силі. Крім того, необхідно усунути надуманий
поділ на побутовий і промисловий брухт, а отже, усунути штрафи за порушення цього
поділу. Також слід дозволити офіційні розрахунки готівкою за куплений у населення
металобрухт. Зараз усі види вторсировини можна офіційно приймати у населення за
готівку, металобрухт - ні. Планується скасувати акти обстеження брухтозаготівельних
підприємств обласними адміністраціями - це рудимент, який забули скасувати після
скасування ліцензування операцій із металобрухтом у 2014 році. І нарешті - усунути
правову колізію у ст. 213 кримінального кодексу: зараз передбачена кримінальна
відповідальність за здійснення операцій із металобрухтом у разі, якщо компанія не внесена
до відповідного реєстру. При цьому реєстру немає і нормативних актів із цього приводу
також немає. Законопроект №2426 зареєстровано у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.
Разом із Кисилевським співавторами законопроекту стали 22 народних депутати.
Розробкою законопроекту займалася робоча група, до якої увійшли представники
брухтозаготівників, металургів і Мінекономіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Украина в январе-октябре 2019 г. сократила импорт никелевых руд и
концентрата в натуральном выражении на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1 млн 90,542 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, в денежном выражении импорт никелевых руд упал на 10,8% - до $54,451 млн.
При этом импорт осуществлялся из Индонезии (57,15% поставок в денежном выражении) и
Гватемалы (42,85%). За 10 месяцев Украина экспортировала в Грецию 7,999 тыс. тонн
никелевых руд на сумму $312 тыс. (все поставлены в апреле), тогда как за 10 месяцев 2018
года не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции. Как сообщалось, Украина в
2018 г. увеличила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 10%
по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 444,741 тыс. тонн, в денежном выражении - на 8%, до
$69,325 млн. Ввоз осуществлялся из Гватемалы (67,88% поставок в денежном выражении)
и Индонезии (32,12%). В прошлом году Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт
данной продукции, как и в 2017 г. В Украину никелевую руду импортирует Побужский
ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в группу Solway).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина увеличила импорт марганцевой руды
и концентрата на 29,4%
11.11.2019

Украина в январе-октябре 2019 года увеличила импорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 29,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 1 млн 27,140 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, за указанный период импорт марганцевой руды и концентрата в
денежном выражении возрос на 18,7% - до $183,574 млн. При этом основной импорт
осуществлялся из Ганы (75,99% поставок в денежном выражении), РФ (20,46%) и Грузии
(3,1%). Кроме того, в январе-октябре Украина экспортировала марганцевую руду и
концентрат в размере 27,026 тыс. тонн на сумму $2,587 млн в Венгрию (40,59%), Словакию
(23,04%) и Чехию (19,87%), тогда как за десять месяцев 2018 года экспортировала 53,617
тыс. тонн на $3,527 млн. Как сообщалось, Украина в 2018 году снизила импорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 27,9% по сравнению с 2017 годом - до
938,946 тыс. тонн, а в денежном выражении - на 18,2% - до $182,788 млн. При этом
основной импорт осуществлялся из Ганы (57,50% поставок в денежном выражении), ЮАР
(16,74%) и РФ (17,98%). В 2018 году Украина снизила экспорт и реэкспорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 31,1% - до 59,597 тыс. тонн, в денежном
выражении - на 19%, до $3,829 млн. При этом экспорт и реэкспорт осуществлялся в
Венгрию (40,35% поставок), Словакию (21,60%) и Чехию (23,32%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГОКи Коломойского и Боголюбова увеличили производство
марганцевого концентрата на 12%
15.11.2019

Украина за 10 мес. нарастила производство марганцевого концентрата
на 12,2% - до почти 1,4 млн т. Покровский ГОК (бывший Орджоникидзевский) нарастил производство концентрата на 24,5% - до 955,5 тыс. т.
Однако он же уменьшил выпуск марганцевого агломерата вдвое - до 91 тыс. т.,
сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой металургической продукции (УкрФА). Марганецкий ГОК уменьшил производство марганцевого
концентрата на 7,5% - до 444 тыс. т. В январе-октябре 2019 года предприятия ГМК
Украины увеличили импорт марганцевой руды и концентрата почти на 30% по сравнению
с аналогичным периодом 2018-го - до 1,027 млн т. За 10 месяцев 2019 года украинские
ферросплавщики произвели 862,1 тыс. т продукции, что на 0,2% меньше, чем за январьоктябрь 2018-го. При этом силикомарганца Никопольский и Запорожский заводы
ферросплавов совокупно произвели 708,6 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем за 10 месяцев
прошлого года. Незначительно упало и производство ферросилиция - до 61 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
НЗФ в январе-октябре сократил выпуск
ферросплавов на 2,82%
15.11.2019

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в январе-октябре сократил
выпуск ферросплавов на 2,82%, до 640,57 тыс. т, по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее.
Как сообщила ассоциация УкрФА, НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 5,3%, до
585,07 тыс. т, по сравнению с десятью месяцами прошлого года. Выпуск ферромарганца
составил 39,36 тыс. т – это на 20,7% больше по сравнению с январем-октябрем 2018 года.
Производство других ферросплавов выросло на 86%. Никопольский завод ферросплавов –
крупнейший в Украине производитель силико- и ферромарганца. Предприятие производит
ферросплавы из импортного и украинского сырья. Напомним, что Никопольский завод
ферросплавов в январе-сентябре сократил производство ферросплавов на 3,8%, до 573,4
тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
Запорожский завод ферросплавов увеличил
выпуск продукции на 8,3%
15.11.2019

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-октябре 2019 года
увеличил выпуск продукции на 8,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 221,56 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
пятницу, за 10 месяцев завод нарастил выпуск силикомарганца на 19,8% - до 123,54 тыс.
тонн, но снизил ферросилиция - на 2,3%, до 61,02 тыс. тонн, ферромарганца - на 3,7%, до
31,35 тыс. тонн. При этом предприятие сократило производство марганца металлического
на 11,3% - до 5,65 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2018 году снизил выпуск продукции на
7,2% по сравнению с 2017 годом - до 246,19 тыс. тонн, в том числе нарастил выпуск
силикомарганца на 0,3% - до 123,95 тыс. тонн, но снизил ферросилиция на 18,8% - до 75,44
тыс. тонн, ферромарганца - на 4,2%, до 39,34 тыс. тонн. При этом предприятие также
снизило производство марганца металлического на 2,4% - до 7,46 тыс. тонн. ЗЗФ - один из
трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках
составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МК «Запорожсталь» успешно прошел надзорный аудит
Интегрированной системы менеджмента
19.11.2019

МК «Запорожсталь» прошел второй надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества.
Представители компании «Бюро Веритас Сертификейшн Украина» уделили особое
внимание долго- и среднесрочного управления, управлению документами и знаниями,
готовности к нештатным ситуациям. Аудит прошел в доменном, сталеплавильном,
кислородно-компрессорном цехах, транспортных цехах, производственной дирекции,
дирекции по технологии и качеству, дирекции по охране труда, промышленной и
техногенной безопасности. В ходе проверки аудиторы высоко оценили экологическую
модернизацию «Запорожстали», высокий уровень вовлеченности персонала в процесс
непрерывного совершенствования производства, снижение энергоемкости производства,
повышенное внимание повышению конкурентоспособности предприятия и качества
выпускаемой продукции. «Комбинат «Запорожсталь» неизменно подтверждает высокое
соответствие международным стандартам и приверженность мировым ценностям:
системному повышению экологичности и безопасности производства, высокой
клиентоориентированности и работе над повышением качества продукции», — отметил
ведущий аудитор «Бюро Веритас Сертификейшн Украина» Иван Соколов. Отметим,
«Запорожсталь» сертифицирован и с 2003 г. регулярно подтверждает свое соответствие
международному стандарту системы менеджмента качества IS0 9001; с 2008 г.
международным стандартам по системам экологического менеджмента ISO 14001,
управления охраной труда и производственной безопасностью OHSAS 1800 – ISO 45001; с
2013 г. международному стандарту системы энергетического менеджмента ISO 50001.
Читать полностью >>>
По материалам SCM

Украина сократила импорт алюминиевых руд
и концентрата до 4,3 млн тонн
11.11.2019

Украина за 10 мес. 2019 г. сократила импорт алюминиевых руд и
концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 0,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 4 млн 38,629 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, за этот период импорт
бокситов в денежном выражении возрос на 10,5% - до $181,866 млн. При этом импорт
осуществлялся в основном из Гвинеи (53,86% поставок в денежном выражении), Гайаны
(39,55%) и Ганы (2,92%). В январе-октябре-2019 Украина поставила в Польшу 22 тонны на
$1 тыс., тогда как в январе-октябре-2018 реэкспортировано в Польшу 45 тонн бокситов на
$5 тыс. Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила импорт бокситов в натуральном
выражении на 4,6% по сравнению с 2017 годом - до 5 млн 88,927 тыс. тонн, в денежном
выражении импорт снизился на 2,4% - до $207,222 млн. Импорт осуществлялся в основном
из Гвинеи (57,17% поставок в денежном выражении), Гайаны (36,63%) и Бразилии (4,37%).
В 2018 году Украина реэкспортировала в Польшу 45 тонн бокситов на $5 тыс., тогда как в
2017 году реэкспортировано 162 тонн бокситов на сумму $10 тыс. Бокситы являются
алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из
него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии. В Украину
бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), по заявлениям
Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) проданный в октябре
2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. "РусАлу" в Украине
принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), который прекратил
выпуск первичного алюминия и глинозема.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Основными инвесторами у нас должны
быть украинцы
12.11.2019

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 В ЦІЛОМУ

Импорт-экспорт цветных металлов в Украине
за 10 мес. 2019 г.
11.11.2019

Украинские предприятия в январе-октябре 2019 года нарастили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 23,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $102,527 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, экспорт меди и медных изделий за десять месяцев снизился на 45,4% до $68,176 млн. В октябре медь и медные изделия импортированы на сумму $14,680 млн,
экспортированы - на $5,102 млн. Кроме того, Украина в январе-октябре текущего года
снизила импорт никеля и изделий из него на 16,4% – до $68,821 млн (в октябре - $6,170
млн), но нарастила алюминия и изделий из него - на 1,1%, до $334,166 млн ($37,979 млн),
снизила свинца и изделий из него на 1,7%, до $12,682 млн ($2,123 млн), но снизила олова и
изделий из него на 13,6%, до $3,391 млн ($545 тыс.), цинка и цинковых изделий - на 14%, до
$62,036 млн ($5,873 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-октябре-2019
снизился на 26,1% - до $84,871 млн (в октябре - $7,876 млн), свинца и изделий из него на
24,3% - до $22,396 млн ($3,227 млн), никеля и изделий - на 41,1%, до $4,115 млн (в октябре $0,242 млн). Экспорт цинка в январе-октябре-2019 составил $463 тыс., тогда как в январеоктябре-2018 - $274 тыс. (в октябре-2019 он составлял $1 тыс.). Экспорт олова и изделий в
январе-октябре-2019 составил $34 тыс. (в октябре - $1 тыс.), тогда как в январе-октябре 2018 он составлял $311 тыс. Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила импорт меди и
медных изделий в денежном выражении на 17,4% по сравнению с 2017 годом - до $105,474
млн, экспорт за год возрос на 5,1% - до $139,511 млн. Украина в 2018 году также нарастила
импорт никеля и изделий из него на 23,3% – до $94,071 млн, алюминия и изделий из него на 7,6%, до $368,636 млн, свинца и изделий из него - на 28,9%, до $16,239 млн, цинка и
цинковых изделий - на 13,1%, до $82,666 млн. При этом ввоз олова и изделий из него
снизился на 2,9%, до $4,793 млн. Экспорт алюминия и изделий из него в 2018 году возрос
на 2,1% - до $131,947 млн, снизился свинца и изделий из него на 24,7% - до $33,673 млн,
увеличился никеля и изделий - на 44%, до $8,127 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 І ЗОКРЕМА
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Millstone&Co стала эксклюзивным советником по покупке 100%
корпоративных прав "Петро-Консалтинг"

Как быть лидерами в отрасли и откуда берется конкуренция на рынке
алюминиевой продукции - читайте в интервью с Сергеем Шапран,
председателем правления холдинга «Alumeta Group».
- Как построен рынок алюминиевого сырья в Украине?
- Сейчас рынок Украины построено таким образом, что мы как гостеприимная и
добрая страна сделали нулевую ввозную пошлину для любых товаров из алюминия, то есть
своих производителей мы не защищаем никак. Это очень большая проблема. Если хочешь
завезти продукт в Европу, то там это возможно только при 7,5% ввозной пошлины. А если
хочешь завезти в Украину, независимо откуда - СНГ, Европа, КНР, то есть нулевая пошлина.
Но при этом каких-либо дополнительных льгот со стороны государства мы не получаем.
Трудно говорить о каком-то экономический росте, когда мы не увеличиваем возможности
внутри страны для создания предприятий с высокой добавленной стоимостью. Именно это
должно быть для нас приоритетом, а не привлечения кредитных средств из-за границы,
которые мы тратим на проекты, никак не развивают нашу экономику. Для чего делается
нулевая ввозная пошлина? Для того, чтобы страна получила какие-то преференции перед
другими странами, например, кредитные средства. Но эти кредитные средства, за которые
можно было бы улучшить свою конкурентоспособность, до нас не доходят. Мы как
компания добились возможности ввозить алюминий в Евросоюз по нулевой ставке. В
конце следующего года эти договоренности на уровне Европарламента заканчиваются, и
тогда ввозная пошлина будет 2,8%. Сейчас мы занимаемся вопросом пролонгации этих
льгот. Посмотрите на Польшу - они получили деньги в виде дешевых кредитов и дотаций
со стороны государства, чтобы иметь возможность модернизировать производство и
поставить его на один уровень с производством в других европейских государствах. И
сейчас мы видим, что в Польше один из крупнейших потенциалов развития экономики. Мы
не претендуем на нечто большее, только на такие же условия. А уже наша задача сократить прямые затраты, снизить стоимость производства и продать продукцию дороже.
- Откуда поставляется металлолом?
- Мы открыли свои пункты металлолома в других странах, тем самым стимулируя
людей прилагать максимум усилий для переработки отходов, чтобы планета становилась
чище. То же самое я призываю делать и компании, которые имеют возможности
производства продукции из вторичного сырья. Например, в этом году у нас был общий
проект с «Coca-Cola», который касался сортировки и переработки пластика, картона, стекла
и алюминия. Сейчас мы имеем избыток производства во всем мире. Поэтому у нас есть все
возможности для вторичной переработки, для того, чтобы создавать новые продукты из
вторсырья. На примере нашего производства могу сказать, что мы не только занимаемся
очисткой планеты, перерабатывая вторичку, но и предоставляем ей вторую жизнь - на
нашем заводе вчерашняя алюминиевая баночка сегодня может стать деталью самолета или
небоскреба. …
Читать полностью >>>
© Мария Данюк
По материалам braz.ua
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Инвестиционная компания Millstone&Co выступила эксклюзивным
советником по покупке 100% корпоративных прав и привлечению
международных инвестиций в ООО "Петро-Консалтинг".
Компания ООО "Петро-Консалтинг"является владельцем специального разрешения
на использование недр, выданного Государственной службой геологии и недр, с целью
добычи литиевых руд (промышленная разработка месторождения). Об этом говорится в
пресс-релизе компании. Сделка по покупке корпоративных прав ООО "Петро-Консалтинг"
осуществлялась с целью дальнейшего привлечение международных инвесторов для
выполнения программы работ по добыче полезных ископаемых, предусмотренных
условиями Специального разрешения и договором с Госслужбой геологии и недр, в том
числе в соответствии с международными стандартами JORC. О спросе на литий в мире
рассказал представитель Millstone&Co в Украине Максим Шинкаренко. "Исторически,
основное конечное использование лития было в промышленности, включая использование
в производстве стекла и керамики, смазках, синтетическом каучуке, фармацевтических
препаратах, очистке воздуха и т. д. В 2017 году промышленное применение по-прежнему
составляло большую часть спроса на литий. Однако это положение дел меняется благодаря
использованию лития в аккумуляторах электромобилей. В последние годы литий все чаще
используется в аккумуляторах, используемых в портативных устройствах: компьютерах,
мобильных телефонах, а также в электроинструментах, камерах и многих других
электронных приборах. Теперь спрос на литий смещается в сторону электрической
мобильности, что включает в себя, конечно, электромобили, а также электрические
автобусы, велосипеды, мотороллеры и т. д", - отметил Шинкаренко. По оценкам экспертов,
в 2027 году спрос на литий достигнет 1,4 млн. тонн LCE (эквивалент карбоната лития), что
означает шестикратное увеличение по сравнению с потреблением лития в 2017 году. По
данным Millstone&Co, потребление лития будет по-прежнему зависеть от новых
энергетических секторов, особенно сектора EV (электромобили). Прогнозируется, что
потребление лития перезаряжаемыми батареями будет расти на 27% в год в период с 2017
по 2027 год, достигнув 1,2 млн. тонн LCE в 2027 году. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Справа ОГХК: суд повернув цивільний позов
Міненерговугілля
13.11.2019

Вищий антикорупційний суд повернув цивільний позов Міністерству
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств України про
відшкодування збитків у справі ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Таке рішення ВАКС ухвалив 8 листопада, повідомляє «Слово і Діло». Цивільний
позивач під час засідання просив замінити цивільного позивача у справі з
Мінекономрозвитку на Фонд державного майна України, проте суд відмовив. Як відомо, у
цій справі обвинувачують відстороненого виконувача обов'язків голови правління ОГХК
Руслана Журила та колишнього його заступника з комерційних питань Юрія Перцева у
нанесенні збитків компанії. За версією слідства, Журило та Перцев із метою отримання
неправомірної вигоди для себе та третіх осіб упродовж грудня 2014 року-липня 2016 року
при здійсненні господарської діяльності продавали титановмісні руди за заниженими
цінами через компанії-посередники. Реалізація сировини здійснювалася через пов'язані та
підконтрольні керівництву державного підприємства іноземні компанії-посередники з
Австрії та Великої Британії, з подальшим продажем руд іноземним суб'єктам
господарювання реального сектора економіки – кінцевим отримувачам за дійсними
ринковими цінами. При цьому службові особи державного підприємства за можливості
укладення прямих контрактів вели переговори та укладали контракти, діючи в інтересах
вищевказаних підконтрольних компаній-посередників. На рахунках цих компаній і
залишилася частина прибутку в сумі $12,9 мільйона, що, відповідно до офіційного курсу
валют, встановленого Національним банком України, становить 296,8 млн грн. Нагадаємо, у
НАБУ заявили, що викрита схема на ОГХК продовжує діяти. Раніше суд продовжив
відсторонення Журила. Також у суді допитали чинного керівника ОГХК.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
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ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

ЛУКОЙЛ возобновляет прямые отгрузки нафты на
Карпатнефтехим из России

Маленький завод в Днепре реанимирует
рынок больших труб
06.11.2019

Завод стальных профилей (ЗСП), расположенный в Днепре, в ближайшее время нарастит выпуск сварных труб большого диаметра (ТБД) на 10%
– до 2200 т в месяц. Об этом сообщает Readmetal.
ЗСП начал работу в 2017 году. Толчком послужили кардинальные перемены на
внутреннем рынке ТБД. До середины 2000-х Украина была одним из крупнейших на
постсоветском пространстве производителей больших труб. Такую позицию стране
обеспечивали производители плоского проката и Харцызский трубный завод (ХТЗ). Он
поставлял ТБД для многих магистральных газо- и нефтепроводов, пересекающих Евразию.
Однако после того как Россия значительно сократила закупку украинских магистральных
труб, загрузка предприятия из Харцызска становилась всё менее стабильной. А в 2014 году
завод оказался на неподконтрольной части Донбасса. Очень скоро ХТЗ потерял украинский
и международный рынки. Сегодня ЗСП производит до 2 тыс. т труб в месяц. ХТЗ
производил такой объем в сутки, однако владельцев ЗСП это не смущает. «Харцызский
трубный ориентирован на выпуск больших партий продукции. А ТБД в разных объемах
покупают не только для магистральных нефте- и газопроводов, но и для нужд ЖКХ, для
промышленности. Мы с партнерами задумались о том, чтобы заполнить эту нишу», –
говорит Сергей Митусов, генеральный директор и совладелец ЗСП, объясняя конкурентные
преимущества завода. ЗСП изготавливает трубы диаметром от 426 до 1420 мм и длиной 12
м. Эта длина является стандартом для нефте- и газопроводов. Кроме того, ориентация на
потребителя из мелкого и среднего бизнеса позволяет брать заказы на партии от 1 трубы.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Громов
По материалам gmk.center
Холдинг Виктора Пинчука испугался
китайских труб
14.11.2019

Китайские производители нарушают правила торговли, стандарты
и никто в Украине не вводит против них санкции, заявил директор по
экономике и финансам компании “Интерпайп” Денис Морозов.
Он отметил, что на конкуренция с китайскими производителями на украинском
рынке усилилась. “В “Укргаздобыче” китайские поставки занимали несущественную долю,
но когда “УГД” снизила объем закупки труб, то и рынок уменьшился, в основном за счет
нашей доли. В результате доля китайцев резко выросла. Если раньше доля китайских труб
составляла 15-20%, то после ухода “УГД” их доля приближается к половине рынка трубной
продукции”, — сказал Морозов. Он добавил, что китайские производители труб, в первую
очередь, давят ценой. “Хотя вопрос цены относительно абстрактный. Ведь что такое
демпинг? Это когда компания 90% продает на своем рынке, получая хорошую маржу, а
остальные 10% может продавать по любой цене на любой другой рынок. Что они и делают.
Кроме того, не стоит забывать, что к нам зашли китайские производители не первой
категории, а третьей-четвертой. Цены на их продукцию очень низкие, но и качество же
соответствующее”, — сказал Морозов. Он пояснил, что в Китае есть заводы, которые
производят трубы не по стандарту, не контролируют качество. “Прокатал трубу и отправил
на продажу. Это позволяет им добиваться низкой себестоимости. Если бы мы так делали
трубы, то нас бы лишили монограммы API, сертификатов и всего остального. Мы на такое
никогда не пойдем, потому что переживаем за нашего потребителя, — добавил Морозов. —
Китайским производителям все равно — они нарушают правила игры, они нарушают
правила торговли, они нарушают стандарты, и никто у нас не вводит против них санкции.
И если наш рынок продолжит быть настолько открытым, то подобных товарных агрессий с
китайской стороны будет больше и больше”. Межведомственная комиссия по
международной торговле (МКМТ) в мае текущего года возбудила антидемпинговое
расследование в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая по жалобе национального производителя труб “Интерпайп Нико
тьюб”. Национальный производитель обратился в МЭРТ с жалобой, что в 2015-2018 гг.
цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР были ниже цен
на подобный товар отечественного производителя, а в 2018 г. — ниже себестоимости
товара отечественного производителя. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Компания Таруты увеличит привлеченный у малоизвестной
компании кредит на $22 миллиона
19.11.2019

Компания "УГМК" намерена пролонгировать и увеличить до $22 млн
кредит, привлеченный у малоизвестной компании Twelveblizzard Holdings
Limited (Британские Виргинские острова).
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, данное согласие значится в проекте решения в
рамках повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 6
декабря текущего года. "Предоставить согласие генеральному директору на заключение
значительной сделки (правочин), предметом которого является имущество рыночной
стоимостью, превышающей 25% стоимости активов общества по данным последней
годовой финансовой отчетности, и относительно совершения которого есть заинтересованность, а именно – предоставить гендиректору общества согласие на заключение
дополнительного соглашения к действующему договору о предоставлении ссуды относительно увеличения суммы договора, между обществом и Twelveblizzard Holdings Limited
(Британские Виргинские острова) на общую сумму до $22 млн", – говорится в проекте
решения. Ранее сообщалось, что акционеры УГМК на назначенном на 17 декабря собрании
акционеров намерены продлить полномочия действующего гендиректора компании
Валентина Собчука еще на один год. При этом уточнялось, что полномочия Собчука в
предыдущем сроке завершаются 18 декабря текущего года, а в новом сроке начинаются с
19 декабря 2019 года до 31 декабря 2020 года. Акционеры также намерены 17 декабря
подвести итоги работы компании за 2019 год и определиться с основными направлениями
деятельности на 2020 год. УГМК создана в 1998 году. Занимает лидирующие позиции среди
металлотрейдеров Украины по продажам металлопроката и труб. По данным НДУ на
третий квартал 2019 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50%
акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе – Кипр, зарегистрированные по одному
юридическому адресу) – 34,1639%, Lanacomo Limited и Leadpoint Holding (обе – Кипр)
находится по 5,418% акций, ООО "УГМК – Николаев" – 5%. При этом, согласно данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций,
конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис
Исраэлян. Ранее бенефициарами значились Тарута и гендиректор "ИСД" Олег Мкртчан.
Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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"Карпатнефтехим" (Ивано-Франковская обл., Украина) планирует
возобновить импорт российской нафты по железной дороге в ноябре,
сообщает агентство Argus со ссылкой на информацию участников рынка.
По данным агентства, РЖД уже согласовали поставку в адрес "Карпатнефтехима" 50
тыс. тонн прямогонного бензина с Волгоградского НПЗ компании ЛУКОЙЛ. Ранее, о чем
заявляют трейдеры, предприятие подписало с торговой компанией Proton Energy Group
соглашение о поставке до 9-10 тыс. тонн в месяц бутана производства предприятий
"Роснефти". Стоит отметить, что поставки нафты на украинский рынок из России были
приостановлены в июне 2019 года, после вступления в силу постановления правительства
РФ об ограничении экспорта нефтепродуктов. Согласно обнародованному постановлению,
запрет вводится на поставки нефтяных масел, сырой нефти и нефтепродуктов, полученных
из битуминозных пород, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, нефтяной кокс и битум,
этан, бутан и изобутан, а также на ряд продуктов органического синтеза. Разрешение на
вывоз уполномочено выдавать Минэкономразвития, причем только на уголь, нафту,
бензин и дизтопливо, СУГ. За 6 мес. т.г. из РФ в адрес "Карпатнефтехима" было отгружено
около 172 тыс. тонн нафты, что на 30 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Весь продукт
был поставлен Волгоградским НПЗ. После приостановки импорта прямогонного бензина из
России "Карпатнефтехим" перешел на продукт НПЗ в Бургасе, которым также владеет
ЛУКОЙЛ. За июнь-октябрь для калушского завода на комплексы "Одесснефтепродукт"
(Одесса) и "Черноморский топливный терминал" (Одесская область) поступило семь
танкерных партий нафты общим объемом около 190 тыс. тонн. В июне-июле прошлого
года для "Карпатнефтехима" морем было доставлено две партии нафты объемом 35,5 тыс.
тонн. "Карпатнефтехим" имеет мощности по производству этилена 250 тыс. тонн в год, по
поливинилхлориду - 300 тыс. тонн в год, по каустической соде – 200 тыс. тонн, по
полиэтилену – 100 тыс. тонн в год. Завод возобновил производство после длительного
простоя в июне 2017 года. В феврале 2018 года вышел на 80%-ую загрузку мощностей.
Читать полностью >>>
По материалам rupec.ru
Фірташівські виробники добрив з пригодами
подали в суд позови проти АМКУ
14.11.2019

ПАТ «Азот» та ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» подали позовні
заяви проти АМКУ щодо часткового скасування рішення регулятора у справі
про добривний монополізм групи «Ostchem» Дмитра Фірташа.
Їхні позови прийняті і об’єднані судом в одне провадження. Підготовче засідання у
справі має відбутись 4 грудня. Про це свідчить ухвала Господарського суду Києва від 12
листопада. Позов ПАТ «Рівнеазот» проти АМКУ щодо визнання недійсним рішення
регулятора також надійшов до суду, однак суд залишив без руху і його, оскільки виявив, що
копія довіреності представника позивача завірена самим представником, а мала бути
завірена уповноваженою посадовою особою юрособи. Також суд залишив без руху позов
ТОВ «НФ Трейдінг Україна» проти АМКУ, оскільки платником судового збору виступив не
позивач, а – ТОВ «Статус-Трейд». Про це свідчить ухвала суду від 11 листопада. ТОВ «СтатусТрейд» входить до «Group DF» і фігурує у кримінальному провадженні НАБУ щодо змови
керівництва ПАТ «Аграрний фонд» з підприємствами Дмитра Фірташа при закупівлі та
зберіганні мінеральних добрив у 2017 р. За підрахунками детективів, йдеться про збитки
держпідприємству на рівні 243,41 млн грн. Нагадаємо, 5 вересня 2019 року АМКУ вирішив
примусово розділити групу компаній «Ostchem» Дмитра Фірташа у частині виробників
азотних мінеральних добрив (ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот» та ПАТ «Сєвєродонецьке
об’єднання Азот») і накласти на головного трейдера групи, ТОВ «НФ Трейдінг Україна»,
штраф у розмірі 107 млн грн. Як повідомляли «Наші гроші», «Аграрний фонд» у межах двох
договорів замовив «Статус-Трейду» 386 тис. т міндобрив вартістю 3,02 млрд грн. Зберігати
та упаковувати добрива повинні були юридичні особи з тієї ж групи Дмитра Фірташа.
«Аграрний фонд» заплатив за начебто надані фірташівцями послуги, проте, на думку НАБУ,
такі послуги не надавались. Детективи встановили, що виробники ПАТ «Азот» та ПАТ
«Рівнеазот» у період виробництва добрив для «Аграрного фонду» продали ТОВ «Титан
України», ТОВ «НФ Трейдінг Україна» та ТОВ «Украгро НПК» 596 тис. т добрив, при цьому, у
наявності виробників перебував газ, якого вистачило б для виробництва добрив виключно
для «Аграрного фонду». «…газу з якого б вказані підприємства могли виробляти добрива,
окрім того, який був придбаний ТОВ «Статус-Трейд» на виконання договорів з ПАТ
«Аграрний фонд» не було», – йдеться в матеріалах справи. За інформацією НАБУ, аби
приховати факт відсутності добрив «Аграрного фонду» у місцях їх зберігання, «СтатусТрейд» почав викуповувати добрива назад. Так, у період листопада 2017-го-червня 2018-го
«Аграрний фонд» продав «Статус-Трейду» 266 тис. т міндобрив за 2,47 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Хімзавод Фірташа не домігся в судах визнання недійсною
кредитної угоди зі Сбербанком
18.11.2019

Верховний Суд 5 листопада відмовився задовольнити касаційну
скаргу ПАТ “Азот” (м. Черкаси) та залишив без змін рішення судів нижчих
інстанцій у справі №910/16655/18.
Мова йде про рішення, якими підприємству було відмовлено в задоволенні позову до
Сбербанку про визнання недійсним договору про відкриття кредитної лінії №25В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010. Свій позов позичальник мотивував у т.ч. тим, що угода
передбачала сплату ним комісії та відсотків у розмірі, який обчислюється від суми
кредитної лінії у валюті кредиту - в доларах США, тоді як у Сбербанку “була відсутня
індивідуальна ліцензія на укладення кредитного договору зі сплатою процентів та комісій
у іноземній валюті” (цитата). Водночас суди констатували, що “враховуючи наявність у
відповідача на час укладення кредитного договору банківської ліцензії та дозволу на право
здійснення операцій з валютними цінностями, виданих Національним банком України,
видача кредиту, сплата процентів і комісій за ним не вимагали наявності індивідуальної
ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у жодної
зі сторін кредитного договору” (цитата). Додамо, що Госпсуд Черкаської області розглядає
також справу №925/1208/18 за позовом Сбербанку до черкаського хімзаводу «Азот»
(підконтрольний Дмитру Фірташу) та його дочірнього підприємства «Хімік» про стягнення
2,2 млрд грн заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №25В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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В Україні створено найбільший консорціум з виробництва
рідких комплексних добрив

 РИНОК ШИН

18.11.2019

Консорціум створений на базі двох підприємств: ТОВ «АК ГРОСДОРФ»
та ТОВ «Центральний інститут інноваційних агро технологій» (ЦІІАТ). Про
це повідомляє портал infoindustria.com.ua
Завдання консорціуму: зняття пікових навантажень при формуванні попиту на РКД
за рахунок розподіленого виробництва в Україні; можливість швидкого постачання
продукції в будь-яку точку України; забезпечення зберігання продукції в сховищах з
терморегуляцією; можливість одночасного відвантаження більше 1 тис. тон на добу;
забезпечення ринку продукцією з належними сертифікатами відповідності та якості;
впровадження гнучких умов оплати при відвантаженні продукції, які передбачають повний
розрахунок в момент остаточної поставки продукції; можливість поставки у власних
сучасних цистернах та повне логістичне забезпечення; проведення власних лабораторних
випробувань та польових дослідів. Консорціум буде працювати від імені ГРОСДОРФ
(Grossdorf). Таким чином компанія виводить на ринок обіцяний продукт – рідкі комплексні
добрива (РКД). Підготовка на потужностях ГРОСДОРФ до запуску виробництва РКД тривала
майже рік. Асортимент і ціна рідких комплексних добрив будуть наступні: РКД 8:24:0 – 13
000,00 грн/т; РКД 0:18:18 – 19 000,00 грн/т; РКД 5:20:5 — 13 500,00 грн/т; інші формули
(під замовлення). Відвантаження буде проводитись с баз: Сарата, Одеська обл. (можливість
одночасного зберігання 5000 тон); Олександрія, Кіровоградська обл. (500 тон); Хацьки,
Черкаська обл. (10 000 тон); Суми (3000 тон); Харків (500 тон). Гнучкість торгових підходів
дозволяє постачати партії від 1 тони. Спільна робота компаній поєднає досвід, наукові та
практичні напрацювання останніх десяти років роботи ГРОСДОРФ та ЦІІАТ.
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
Одесский припортовый возобновил экспорт карбамида
в страны Африки и Азии
19.11.2019

ПАО "Одесский припортовый завод" возобновило экспорт карбамида
в страны Африки и Азии, работая по давальческой схеме с компанией «Агро
Газ Трейдинг». Об этом сообщает пресс-служба Южненского горсовета.
"На ОПЗ возобновили реализацию карбамида на экспорт, в частности, в страны
Африки и Азии. В течение последней недели на причале стояло судно African puffin
дедвейтом 50 тысяч тонн. Это уже шестой балкер, который загружен и отправлен в Индию
с момента возобновления работы на экспорт", - сказано в сообщении. Первое судно стало
под погрузку удобрениями в середине сентября. За этот период осуществлена перевалка
более 200 тыс. тонн карбамида. Кроме карбамида, который производит ОПЗ, в Южный
поставляется вагонами продукция черкасского «Азота» и каменского «ДнипроАзота».
Перегрузка минудобрений осуществляется только насыпным способом - напрямую с цеха
производства и со складов предприятия. Как сообщалось, ПАО "Одесский припортовый
завод" за 3 месяца работы после 16 месяцев простоя произвел 199,6 тыс. тонн химической
продукции, сообщило ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ), обеспечивающее предприятие давальческим сырьем. По его данным, в частности, завод произвел 181 тыс. тонн карбамида, 18,6
тыс. тонн аммиака. На внешний и внутренний рынки отгружено 178,1 тыс. тонн карбамида
и 17,3 тыс. тонны аммиака. АГТ отгружает продукцию потребителям из Украины и еще
восьми государств – Греции, Турции, Марокко, Сенегала, Индии, Кот-д’Ивуара, Канады и
Испании. Для производства продукции АГТ по давальческой схеме поставило на завод 150,2
млн куб. м природного газа. В компании отмечают, что 26 октября в работе ОПЗ произошел
технологический сбой, но специалисты предприятия смогли его устранить в кратчайшие
сроки, и уже 31 октября было возобновлено производство аммиака. Как сообщалось, ОПЗ 1
августа 2019 года запустил производственные мощности после почти полуторагодовалого
простоя. Предприятие работает по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».
По словам и. о. гендиректора ПАО "Одесский припортовый завод" Сергея Назаренко,
возобновление работы на экспорт выгодно для предприятия: начали рассчитываться по
старым долговым обязательствам, стабилизировали уровень зарплаты. Договор на переработку давальческого сырья также предусматривает выплату задолженности ОПЗ перед
НАК «Нафтогаз Украины» с помощью уникальной формулы. АГТ добавило к стоимости
переработки 1 долл. и 1,5 долл. за тонну продукции аммиака и карбамида соответственно.
Это позволило заводу начать выплаты задолженности перед Нафтогазом. Администрация
предприятия планирует продолжить работу с компанией "Агро Газ Трейдинг" по крайней
мере до 1 января 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru, fixygen.ua

Читайте также! Долг в два миллиарда: ОПЗ
начал расчеты с "Нафтогазом" >>>

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Michelin усилил стимулирование покупателей
своих шин на украинском рынке
13.11.2019

Michelin в этом сезоне проводит активную кампанию, направленную
на стимулирвоание продаж шин собственного бренда. Об этом сообщает
портал autoconsulting.com.ua
Так, в официальных шинных центрах Michelin предлагают 1-летнюю специальную
гарантию, которая покрывает все возможные повреждения шины в ходе эксплуатации.
Кроме того, покупатели комплекта шин до 30 ноября получают еще и бесплатный
шиномонтаж. Ремонт или замена шин Michelin по специальной гарантией осуществляется в
течение 12 месяцев со дня покупки. Бесплатный ремонт может быть произведен
неограниченное количество раз. В программе Специальная гарантия на легковые шины
Michelin участвуют шины для легковых, внедорожников и коммерческих автомобилей под
товарным знаком MICHELIN, произведенные после 1 января 2014., Приобретенных
физическими и юридическими лицами. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
РОСАВА в автомобільному тренді:
рівень шуму знизився!
13.11.2019

Оскільки виробники постійно вдосконалюють свої автомобілі,
зниження рівня шуму стало невід'ємною частиною зусиль щодо збільшення
комфорту не тільки водія, а й пасажирів.
Легкові та легковантажні шини РОСАВА успішно пройшли сертифікаційні
випробування за показниками рівня шуму в іспанському випробувальному центрі IDIADA.
Отримані результати повністю відповідають високим вимогам європейських стандартів.
PREMIORRI VIA MAGGIORE Z PLUS - нова модель зимових шин (лінійка з 15-18 дюймів)
особливо порадувала, адже отримала результат 70 дБ (раніше 71 дБ). Зимова ROSAVA
SNOWGARD-VAN показала найкращий результат - 69 дБ (було 72 дб). У всесезонній
легковантажній шині PREMIORRI VIMERO-VAN на 2 показники рівень шуму знизився - 70 дБ.
PREMIORRI SOLAZO - теж отримали кращий результат 70 дБ (раніше 71 дБ). Серія шин до
причепів також стала менш шумною. Моделі TRL-501 і 155R13 TRL-502 зафіксували рівень
шуму 69 дБ (раніше 70 дБ), шина 165R13C TRL-502 знизила рівень шуму з 72 до 71 дБ. Аби
рівень шуму зменшився, наші технічні спеціалісти провели комплекс заходів: розробили
протекторну гумову суміш з застосуванням інноваційних матеріалів (виробництва США);
внесли корегування до конструкції, що забезпечує принципово нові якості.
Читати повністю >>>
За матеріалами ROSAVA
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Київський КПК успішно пройшов
аудит FSC
15.11.2019

Київський КПК успішно пройшов третій контрольний аудит по
системі постачання FSC. Комбінат – екологічно відповідальне підприємство
та дотримується принципів відповідального лісокористування.
Важливість FSC полягає в тому, що продукція з целюлози походить з відповідально
керованих лісів, а не з сумнівних, незаконних джерел. Сертифікація допомагає зберегти
біологічне різноманіття в лісах. При заготівлі лісу сертифіковані лісокористувачі повинні
зберігати рідкісні види тварин і рослин, ключові біотопи, унікальні дерева, які при
звичайній заготівлі були б знищені. На ККПК впроваджена система відстежування ланцюжка постачання деревної продукції від виробника до споживача та вона відповідає всім вимогам стандарту FSC – STD-40-004. Нагадаємо, Київський КПК провів монтаж та запустив в
роботу лінії із роздільної підготовки целюлозної маси для виробництва санітарногігієнічного паперу. Було встановлено млини Papillon Refiner CS 450 фірми «ANDRITZ».
Проведено повну модернізацію целюлозного потоку із заміною насосів та мішальних
пристроїв. Також, проведено повну автоматизацію процесу розпуску, розмелювання та
задання композиції целюлозної маси. Введення в експлуатацію даного модернізованого
целюлозного потоку дасть змогу покращити якість паперу-основи комбінату.
Читати повністю >>>
За матеріалами Київського КПК

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

Кохавинская бумажная фабрика нарастила
объем производства на 3,9%
18.11.2019

Київгума зустрічає гостей з Європейської
Бізнес Асоціації!
15.11.2019

Зовсім нещодавно компанія «Київгума» офіційно стала членом
Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а вже зустрічає її представників та
членів асоціації з робочим візитом.
Європейська Бізнес Асоціація надихає нас європейськими цінностями, дає
можливість спільними зусиллями вирішити важливі інвестиційні питання та покращити їх
на користь виробництва, економіки та організації діяльності підприємства в цілому. Цього
дня наших гостей зустрічав генеральний директор Андрій Острогруд та начальник відділу
маркетингу Вадим Луцак, які провели розширену екскурсію по виробничим підрозділам
підприємства. Так, під час зустрічі представники та члени асоціації дізналися про історію
підприємства та її розвиток, ознайомилися з виробництвом продукції з різних матеріалів:
каучуку, силікону, ТЕП та ПВХ. В рамках запланованого заходу гостям розповіли про
системи управління виробництвом в режимі повного циклу та контролю якості продукції
на всіх етапах її виготовлення. В результаті всі гості отримали багато позитивних вражень,
адже побачили зсередини, як працює таке масштабне та унікальне для України
підприємство. Крім того, представники асоціації мали нагоду поспілкуватися, поділитися
враженням один з одним та отримати відповіді на всі свої запитання. «Київгума» щиро
вдячна ЄБА за візит та плідну співпрацю! Впевнені, що подальша співпраця буде такою ж
цікавою, ефективною та результативною!
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Київгума»
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Кохавинская бумажная фабрика (КБФ, Львовская обл.) в январеоктябре 2019 года нарастила объем производства на 3,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 461,15 млн грн.
Согласно данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях производство
бумаги на фабрике выросло на 3% - до 31,35 тыс. тонн. При этом выпуск туалетной бумаги
в рулончиках увеличился на 7,4% - до 97,47 млн шт. (в целом отраслью за этот месяц
выпущено 567,5 млн рулончиков – на 6,7% больше). КБФ, работающая с 1939 года,
производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также
туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. тонн в год,
перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год. Фабрика экспортирует
около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом - Чехия, Румыния, а
также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов. Как сообщалось, КБФ в
2018 году выпустила продукцию на 538,78 млн грн, что на 27,8% больше, чем годом ранее,
производство бумаги выросло на 11% - до 37,05 тыс. тонн.
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

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Компанія Calyx Capital Advisers перемістить завод
з Польщі в Івано-Франківськ

Історія успіху починається з людських відносин.
Скляний бізнес – не виключення
19.11.2019

У ці дні спільнота склярів не тільки України, а й усіх країн СНД
підбиває підсумки роботи за минулий рік, визначає короткострокові і
довгострокові перспективи і, звичайно ж, отримує заслужені нагороди.
У День працівника скляної промисловості поспілкувалися з Дмитром Олійником,
президентом Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України», Головою
Наглядової ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод». Говорили про перспективи
розвитку галузі скловиробництва в Україні, про те, яка підтримка потрібна склозаводам з
боку держави, і чи відчувають підприємства галузі наслідки великої еміграції з України. Але
розмову почали з особистого.
Дмитро Миколайович, як Вас знайшла галузь скловиробництва і чи завжди
вона приносила Вам і гроші, і задоволення?
Більшість історій успіху починається з людських відносин. Власне, так і почалася
історія мого скляного бізнесу. Директором Гостомельського склозаводу був батько мого
товариша. У той час, коли вперше раз приїхали на завод в 1990 році, батько вже пішов на
небеса, але його добре ім'я на заводі було відомо. Зараз площа, на якій розташований завод,
називається іменем Рекунова. Він в 1970-1980 рр. був там директором. Товариш сказав:
«Батька на заводі пам'ятають, давай поїдемо, подивимося, може будемо корисні одне
одному». На заводі поставилися до нас добре, тому що ім'я батька там добре знали. Завод
свого часу мав всесоюзне значення, належав до Союзпарфюмерпрому. Ми побачили
проблему розриву зв'язків з країнами вже колишнього Радянського Союзу і почали
поставляти на завод те, чого там не вистачало через цей розрив відносин - соду, сульфат
натрію. Тоді був період бартеру, тобто, ми брали пляшку, знаходили, куди її постачати,
розливали горілку, вино, потім продавали їх в різних точках по всьому колишньому Союзу.
Ми виконували таку функцію, яка на заводі в той період була потрібна - зв'язування того,
що розривалося. Потім пішла хвиля приватизації. Нас завод вже цікавив як підприємство,
яке мало перспективу не тільки на українському ринку. Була приватизація колективом і
продаж за конкурсом - ми купили 17% у фонду держмайна. Потім потихеньку почали
розвивати підприємство. У 1994 р. ми взяли перший кредит в Western NIS Enterprise Fund,
де в той час Наталя Яресько була віце-президентом. Ще раніше ми познайомилися з регіональним менеджером компанії Coca-Cola, яка тоді ж прийняла рішення серйозно заходити в
Україну. І ми, власне, пішли шляхом орієнтування на клієнта. По суті, команда Гостомельського заводу переформатувала підприємство з парфумерного виробництва на виробництво пляшки. Тому що завод виробляв виключно продукцію під парфумерію і постачав її
на «Уральські самоцвіти», «Дзінтарс» і т.д. по всьому СРСР. Скла для напоїв не було взагалі.
Ми переорієнтували його під харчовий напрямок - під пиво, горілку, газовану воду.
Зараз і Ветропак і Костопільський склозавод – це провідні виробники склотари
в Україні та одні з найбільших роботодавців в своїх регіонах. Чи відчувається
кадровий голод? І якщо так – яким чином ведеться боротьба за персонал?
В цілому ситуація на ринку праці України є дуже динамічною і усі роботодавці
вимушені реагувати, підвищуючи заробітну плату своїм працівникам. Кожне підприємство
повинно боротися за своїх людей. Скляна промисловість не є виключенням. Звичайно,
робота на будь-якому склозаводі не є легкою. Яким би захопливим не виглядав процес
виробництва пляшок, в цехах панує спека, шум і подекуди задуха. Але це не головна
причина. Іноді працівники зголошуються працювати за більшу заробітну плату в Чеській
Республіці або Польщі. Відтік робочої сили змушує склозаводи реагувати. Ми підвищуємо
заробітну плату кілька разів на рік. Це на додаток до інших пільг, таких як безкоштовне
харчування та медичне страхування. Це мотивує деяких співробітників залишилися. Але
керівництво підприємств завжди намагається зробити більше для людей.
На Вашу думку, якої державної підтримки наразі найбільше не вистачає галузі
скловиробництва?
Найбільш негативно на промисловість впливає грошово-кредитна політика
Національного банку України, яка є недружньою по відношенню до експортерів і
промислового сектору. Саме вона сприяє зростанню трудової міграції та занепаду
реального сектору української економіки. Облікова ставка Нацбанку нині 17%, а ще
недавно була 17,% і навіть 18% при поточній інфляції – 7%. Такий розрив робить
неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектору. На
жаль, кредитні ставки високі, а доступ до фінансових ресурсів – дорогий. Крім того, гривня
штучно зміцнюється, а це знижує можливості нарощування експорту. Особливо через те, що
скловиробники орієнтувалися переважно на європейський ринок і почали багато
експортувати, це критично впливає на маржинальність бізнесу. По-друге, ми не розуміємо
екологічну політику держави і бачимо ризики в тому, що законодавство може змінитися на
таке, що не сприятиме інвестиціям. Верховна Рада України вже зареєструвала
законопроект №2367 про внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ) щодо
збільшення ставок екологічного податку. Ним, зокрема, пропонується збільшити у 4 рази
всі діючі ставки екологічного податку. На переконання скловиробників запропоноване
збільшення ставок цього податку жодним чином не прораховане з точки зору впливу на
діяльність суб’єктів господарювання і може призвести до еквівалентного збільшення
собівартості продукції. По-третє, Україна може втратити зовнішні ринки збуту скла через
прийдешнє подорожчання газу. Затвердження нових тарифів на транспортування газу, які
хоче встановити "Укртрансгаз", принесуть Україні більше мінусів, ніж плюсів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Скло України»
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У 2020 р. швейцарська Calyx Capital Advisers компанія перемістить
завод з виробництва панелей управління побутовою технікою з Польщі в
Івано-Франківськ. Про це пишуть Версії з посиланням на UBN.
Компанія Calyx Capital Advisers подвоює свої виробничі потужності в Україні до
чотирьох. У наступному році вона перемістить завод з виробництва панелей управління
побутовою технікою з Польщі в Івано-Франківськ, де буде працювати до 1000 робітників.
Також в наступному році Calyx починає роботу в новому промисловому парку міста Біла
Церква над будівництвом заводу з виробництва автозапчастин, в результаті чого 450
робочих місць з Німеччини перемістяться в Україну. У більш довгостроковій перспективі
компанія планує освоїти понад 25 000 квадратних метрів Запорізького автомобільного
заводу, щоб створити орієнтований на ЄС “бізнес-кампус” запчастин і обслуговування, в
якому будуть працювати 5000 осіб. Тобіас Хундертмарк, керуючий партнер Calyx, сказав
UBN на Київському міжнародному економічному форумі: “Україна може стати великим
виробничим центром майбутнього. Польща – ви не можете знайти людей. Угорщина надто
дорога. З великих країн є тільки Румунія і Україна”.
Читати повністю >>>
За матеріалами versii.if.ua
На Прикарпатті запустили дві черги заводу
кабельної продукції
12.11.2019

Державна архітектурно-будівельна інспекція України ввела в
експлуатацію другу та третю черги будівництва заводу кабельної продукції
німецької компанії Leoni в м. Коломия.
Ці черги передбачають розміщення об’єктів промислового призначення для кращої
організації роботи заводу та збільшення його потужностей. “У рамках другої черги було
встановлено додаткові гардеробні та створено кімнати відпочинку для працюючих
загальною площею 900 м²”, – йдеться у повідомленні. Третя черга загальною площею 15
тис. 334 м² включала добудову частини виробничого цеху та будівництво пожежного депо з
влаштуванням відповідних паркувальних місць та проїздів. Запроєктована потужність
третьої черги складає виробництво 190 комплектів автомобільних джгутів в день, кількість
створених нових робочих місць – 922. Нагадаємо, будівництво заводу Leoni в місті Коломия
було розпочато у 2016 році. Це найпотужніший інвестиційний проект у галузі виробництва
електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів впродовж останніх років
на території Івано-Франківської області. Як зазначили у ДАБІ, успішна реалізація
німецького проєкту є прикладом для інших інвесторів, що працювати на території України
можна ефективно, без остраху наштовхнутися на штучні перешкоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Суд арештував майно заводу "Маяк"
та заблокував продаж
15.11.2019

Голосіївський райсуд Києва за клопотанням прокуатури міста Києва
наклав арешт на державний майновий комплекс заводу "Маяк". Про це
повідомляє пресслужба прокуратури.
Арешт на майновий комплекс загальною площею близько 20 тис. м² наклали для
недопушення його продажу на торгах ДП СЕТАМ за заниженою початковою вартістю. "У
ході розслідування провадження за фактом організації шахрайської схеми з продажу майна
ПАТ "Завод Маяк" установлено, що колишній посадовець підприємства за винагороду
обіцяв представнику комерційної структури сприяння у придбанні вказаного комплексу
через електронну систему торгів ДП "СЕТАМ" за близько 60 млн грн, що за його словами, є в
двічі меншою, ніж реальна вартість об’єкту. Шахрайську схему було викрито, а його
організатора затримано", - йдеться у повідомленні. Під час досудового розслідування
з’ясувалось, що Державна виконавча служба виставила майновий комплекс на торги з
початковою вартістю 62 млн грн. "З метою перевірки законності такого відчуження, а
також перевірки даних про можливе штучне заниження вартості цього об’єкту,
прокуратура міста Києва звернулась до суду з клопотанням про арешт майнового
комплексу, яке судом задоволено", - зазначили у прокуратурі. Нагадаємо, керівництво
заводу "Маяк" умисно не виплачувало працівникам заробітну плату впродовж десяти
місяців. Загальна заборгованість становить понад 11 мільйонів гривень. Працівники заводу
не отримували зарплати з грудня 2017 року по вересень 2018 року. За версією слідства,
керівництво робило це умисно, адже на той час на рахунках заводу кошти були від
держзамовлення з виготовлення зброї та здачі в оренду приміщень. Завод "Маяк" входить у
державний концерн "Укроборонпром". На ньому модернізують бронетехніку, виробляють
пристрої спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю. Зокрема, на
замовлення Міноборони завод виготовляє для армії міномети "Молот". У 2016 році
міністерство купило 280 таких мінометів по 480 тисяч гривень кожен.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Читайте також: Скловиробники назвали
ризики підвищення тарифів на газ >>>

Сбербанк подав позов до "Сумського НВО"
Григоришина на 1,6 млрд грн

.

18.11.2019

 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

Рада попередньо схвалила заборону
пластикових пакетів в Україні
12.11.2019

Верховна Рада голосами 365 депутатів підтримала у першому
читанні законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на
території України. Про це пише eurointegration.com.ua
Проєктом, зокрема, передбачається заборона розповсюдження пластикових пакетів
в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з
1 січня 2022 року. Це обмеження не буде поширюватися на біорозкладні пластикові пакети
та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345
мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок),
призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а
також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в
якості первинної упаковки. Також законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження
оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та
об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року, а також заборонити схиляння
споживачів до купівлі пластикових пакетів. Крім того, планують запровадити обов'язкове
маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність …
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
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Госпсуд Сумської обл. 7 жовтня відкрив провадження в справі
№920/1015/19 за позовом Сбербанку до АТ “Сумське машинобудівне
науково-виробниче об`єднання”. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Провадження також відкрито і до Дочірнього підприємства «Завод обважневих
бурильних та ведучих труб» про стягнення 40,15 млн дол та 672 млн грн заборгованості за
кредитним договором від 11.02.2011 № 02-В/11/38/ЮО. При цьому АТ “Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання” подало зустрічний позов до Сбербанку про
визнання недійсними низки умов кредитного договору. 7 жовтня суд відмовився
задовольнити клопотання Сбербанку про забезпечення позову шляхом накладання арешт
на кошти та майно відповідачів. Госпсуд Сумської області дійшов висновку, що “позивачем
не обґрунтовано належними доказами необхідності накладення арештів та заборони
вчиняти певні дії відповідачами, їх рухоме та нерухоме майно, а також не доведено, що
невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення
господарського суду”. Нагадаємо, ІНГ Банк намагається відсудити в “Сумського НВО” 10 млн
дол. Крім того, ліквідатор “Всеукраїнського банку розвитку” подав низку позовів до ПАТ
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" про стягнення заборгованості на
суму близько 22 млн дол. ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання"
пов’язують у т.ч. з Костянтином Григоришиним. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами
“Сумського НВО” вказані Володимир Лук’яненко (РФ) та Максим Марков (Болгарія).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

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

Оборонне підприємство Зоря-Машпроект очолить
топ-менеджер бельгійської компанії

АМКУ продовжив розгляд заявки китайців
на купівлю "Мотор Січі"

18.11.2019

Переможцем відбору на посаду генерального директора одного з
найбільших державних підприємств Зоря-Машпроект, що входить до
складу держконцерну Укроборонпром, став Денис Гордієнко.
Таке рішення ухвалив номінаційний комітет, до складу якого входило керівництво
Укроборонпрому, представники посольств G7, незалежних антикорупційних громадських
організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету Верховної Ради та
Ради нацбезпеки і оборони. «Ми запровадили нову модель відбору керівників на
стратегічні підприємства-учасники Укроборонпрому… Ми шукаємо керівників з досвідом
управління великими колективами, роботи у галузі машинобудування та здатністю робити
зміни. Вперше запропонувати свої навички могли кандидати ззовні - з інших компаній, у
тому числі й міжнародних», — прокоментував завершення першого відбору гендиректор
Укроборонпрому Айварас Абромавичус. «Серед семи кандидатів короткого списку, який був
сформований із 48 заяв на відповідну посаду, Денис Гордієнко найбільше відповідав
висунутим вимогам та представив гідну стратегію розвитку підприємства. По закінченню
відбору й відповідно до його нових правил він пройшов перевірку на поліграфі та
відповідними спецслужбами на наявність корупційних ризиків та зв’язків з
представниками країни-агресора», — повідомили у держконцерні. Денис Гордієнко займав
ряд керівних посад у групі Sibelco — глобальній компанії на ринку промислових мінералів,
заснованої у 1872 році у Бельгії. Він займався розвитком експортних продажів, керував
комерційними командами, був гендиректором українського підрозділу, після чого три роки
працював у штаб-квартирі компанії в Бельгії, керуючи командою HR, а пізніше стратегією
розвитку одного з глобальних бізнес-сегментів. Державне підприємство Наукововиробничий комплекс газотурбобудування Зоря-Машпроект — відомий в світі розробник і
виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку країн колишнього СРСР у
сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Істотну
частку в структурі портфеля замовлень підприємства також становить обладнання для
потреб енергетики та газотранспортного сектора. Майже вся продукція підприємства
постачається на експорт. Серед найбільших партнерів — Індія, КНР, Польща, В'єтнам.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Холодильне обладнання Modern-Expo –
вже в румунському Supeco
20.11.2019

Цей проект для мережі дискаунтерів Supeco у Румунії та Modern-Expo,
глобального виробника торгового обладнання для ритейлу в Центральній та
Східній Європі, став пілотним.
Магазини Supeco — частина екосистеми французької групи Carrefour. Вони
поєднують концепцію дискаунтера та магазину Сash & Сarry. Бренд Supeco дебютував ще
2012 року спершу в Іспанії, потім з'явилися в Бразилії, Італії. Та найбільше магазинів Supeco
сьогодні на ринку Румунії, повідомляють на сайті Modern-Expo. Від типового дискаунтера
Supeco відрізняється площею, зазвичай це 1,5 – 2 тисячі метрів квадратних, великим
асортиментом товарів місцевих виробників та постачальників. У такий спосіб дискаунтер
не лише заощаджує на перевезеннях, а й дбає про довкілля. Мінімалістична стилістика та
оптимізація простору, його організація за принципом «нічого зайвого» – це додаткові
переваги будь-якого магазину мережі Supeco. Супермаркет в румунському місті Регін, для
якого Modern-Eхро виготовила, доставила та встановила вертикальні холодильні вітрини,
має загальну площу 1500 м². Йдеться про пристінні холодильні вітрини СoolJet S. Типово ця
модель має дві опції висоти, чотири варіанти довжини та три – глибини. Окрім того,
Modern-Expo вперше у своїй практиці використала обраний замовником холодоагент R410.
Читати повністю >>>
За матеріалами lutsk.rayon.in.ua
Разумков відвідав запорізький
завод "Запоріжкран"
20.11.2019

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, який перебував в
Запоріжжі, в рамках ознайомлення з промисловим потенціалом регіону
відвідав ПрАТ «Запорізький завод важкого кранобудування».
Під час візиту він оглянув виробничі приміщення та ознайомився із ринками збуту
продукції, а також поспілкувався з колективом заводу, повідомляє кореспондент
Укрінформу. "Гарний завод. Сподіваюсь, що надалі таких об'єктів ставатиме більше. Це
конкретний приклад того, як працює іноземний інвестор в Україні. На жаль, мало купують у
нас, майже все, що виробляє завод йде на експорт — це добре, тому що треба покращувати
сальдо платіжного балансу, однак було б не погано якби в Україні була змога купувати ваші
крани. Сподіваюсь що ситуація буде змінюватись і ви будете працювати не виключно на
експорт, а й для наших портів. Дуже багато з того, що ви робите - саме для цієї галузі
передбачено", - сказав Разумков. ПрАТ «Запоріжкран» - спеціалізований завод з випуску
мостових, козлових і кранів спецпризначення, лідер у виробництві кранів та кранового
обладнання в Східній Європі і країнах СНД. Підприємство займається виробництвом
підйомного і такелажного устаткування, виробництвом металевих конструкцій, оптовою
торгівлею промисловим обладнанням. Історія підприємства починається з 1928 року. З
серпня 2005 року основним акціонером ПрАТ «Запоріжкран» стала фінська
транснаціональна корпорація Konecranes. На базі заводу реалізується інвестиційний проєкт
міжнародного промислового парку площею понад 50,0 тис. кв.м, де працюють 12
промислових підприємств малого бізнесу, з яких 10 – українські компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ХАРП продемонстрировал свои достижения
в Ганновере на AGRITECHNICA-2019
20.11.2019

Агрособытие собрало рекордное количество посетителей и
экспонентов – 450 тысяч гостей и 2820 компаний из 152 стран мира. Об
этом сообщает пресс-служба ИГ УПЭК.
Харьковский подшипниковый завод стал единственным украинским предприятием,
представившим национальную подшипниковую отрасль мировому аграрному сообществу.
В 2019 году ХАРП расширил ассортимент продукции. По многочисленным запросам
клиентов, уже испытавших в работе украинские подшипники, завод представил несколько
видов уплотнений нового типа. Кроме того интерес вызвали узлы, специально
разработанные для производителей техники как на Украине, так и в ЕС. Особый интерес
представителей агропромышленной отрасли вызвали не требующие обслуживания и
смазывания подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT, предназначенные для дисковых борон,
посевной техники и культиваторов, а также специальный подшипниковый узел с корпусом
из высокопрочного чугуна GGG50 и необслуживаемым подшипником с 6-кромочным
уплотнением повышенной герметичности и защитой от механических повреждений XShield. Постоянные клиенты и посетители также отметили серию подшипниковых узлов
UCP, UCF, UCFL для зернообрабатывающего и элеваторного оборудования, комбайнов,
почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. …
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд
заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного
пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".
За словами голови АМКУ Юрія Терентьєва, Укроборонпром попросив про відстрочку
на два місяці для подачі додаткових документів по справі, комітет задовольнив
клопотання. Раніше повідомлялось, що приватний підрядник з питань безпеки та
неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі
українського концерну "Мотор Січ". Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва
"Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив,
що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний
комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". Видання "The Wall Street
Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США
намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ",
адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю. 28 серпня радник президента США Джон
Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він
сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Читайте також: Мотор Січ
викинули в прірву? >>>

Харьковский завод выполнил крупный
индийский заказ
22.11.2019

ГП "Завод "Электротяжмаш" отгрузил статор турбогенератора ТГВ250 для индийской АЭС "Кайга". Об этом сообщили на заводе, передает
портал sq.com.ua
После поставки оборудования на станцию инженеры завода проведут шеф-надзор за
монтажом и сборкой турбогенератора. Справка SQ. "Электротяжмаш" производит
генераторы для ТЭС, АЭС и ГЭС, а также тяговое оборудование для железных дорог и
городского электротранспорта. Контракт на статор был подписан в 2018 году
(проектирование, изготовление и поставка статора ТГВ и запчастей к нему на АЭС "Кайга").
Строительство станции было начато 1 сентября 1989 года, 1 декабря того же года был
заложен второй энергоблок. В 2002 году было начато строительство еще двух блоков.
Поставкой турбинного оборудования для них занимался "Турбоатом" (Харьков), который
выиграл тендер на поставку турбин для третьего и четвертого блоков станции. В поставках
также участвовали в качестве субподрядчиков завод "Электротяжмаш", завод "Монолит"
(оба - Харьков) и компания Зиомар. Третий блок был сдан в эксплуатацию 5 мая 2007 года.
В ночь с 25 на 26 августа он был аварийно остановлен из-за поломки электрогенератора.
Блок был пущен в июне 2008 г. 20 января 2011 года был запущен четвертый энергоблок.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
ПАО "Энергомашспецсталь" снизил выплавку
стали на 9,4%
22.11.2019

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС,) по итогам работы в январеоктябре текущего года снизило выплавку стали на 9,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 48 тыс. тонн.
В октябре произведено 6 тыс. тонн стали, на уровне предыдущего месяца. Как
сообщалось, "Энергомашспецсталь" планирует в 2019 году выплавить 54,26 тыс. тонн
жидкой стали (в 2018 году выплавлено 62,4 тыс. тонн – на 13% больше, чем годом ранее),
изготовить 3,73 тыс. тонн литья (3 тыс. тонн, на 17,4% меньше), а также 31,45 тыс. тонн
поковок из слитков (40,7 тыс. тонн, на 23% больше). Отметим, внеочередное собрание
акционеров ПАО "ЭМСС" 20 ноября переизбрало на новый пятилетний срок генеральным
директором предприятия Виталия Гнездицкого, занимавшего эту должность с 2014 года.
Согласно объявлению в системе раскрытия НКЦБФР, Гнездицкий переизбран
гендиректором на новый срок в связи с окончанием срока действия полномочий. Как
сообщалось, Гнездицкий возглавил "ЭМСС" в ноябре 2014 года после того, как прежний
гендиректор Максим Ефимов сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом
Верховной Рады VIII созыва. До этого Гнездицкий занимал должность исполнительного
директора-первого замгендиректора ЭМСС. На сайте ЭМСС отмечается, что до прихода в
2006 году на ЭМСС, он работал на руководящих должностях в компаниях "Укоинвест",
Торговый дом "Укргорпромплюс", на Енакиевском метзаводе. ЭМСС - крупнейший
украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и
мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-,
гидро-, атомной) и общего машиностроения. В январе-сентябре 2019 года предприятие
снизила выплавку стали на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 42 тыс. тонн. В 2018 году чистый доход предприятия вырос на 58,2% - до 2 млрд 373 млн
грн чистый убыток сократился более чем втрое, до 293,6 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Выставлено на продажу имущество госпредприятия «Трансмаш»
в Днепропетровской области
22.11.2019

Фонд госимущества в Днепропетровской области выставил на
продажу единый имущественный комплекс расположенный в г. Кривой Рог
бывшего государственного предприятия «Трансмаш».
Предприятие специализировалось на производстве железнодорожного подвижного
состава. Предприятие, находящее в государственной собственности, прекратило свою
деятельность в 2005 году. На данный момент имущество находится в аренде у ООО
«Трансмаш». Стартовая цена комплекса – 81,091 млн грн. Торги назначены на 2 декабря.
Отметим, ГП «Криворізький інститут автоматики» должен был по указанию Минэкономразвития обеспечить инвентаризацию имущества и охрану имущества завода «Трансмаш».
Но когда и. о. директора завода приехал на территорию «Трансмаш», то увидел, что завод
охраняет военизированная охрана, одетая в черную форму без знаков отличия.
Руководитель предприятия показал охране документы. Однако на территорию завода его
не пустили. И.о. директора вызвал полицию и сообщил о том, что неизвестные люди
захватили завод. Об этом происшествии сообщил Первый городской телеканал Кривого
Рога, только с точностью до наоборот. Мол, охрана завода вызвала полицию, когда на
территорию завода проникли неизвестные. «Как известно, в настоящее время неизвестные
лица, которые находятся на территории ГП «Трансмаш», вступили в сговор с работниками
полиции г. Кривого Рога и пытаются незаконно переоформить здания и имущество на
подставных лиц с использованием поддельных печатей ГП «Трансмаш» — говорится в
судебном документе. Выяснилось, что имущество ГП «Трансмаш» принадлежит государству
в лице Верховной рады и находится на балансе ООО «Трансмаш». Следственная судья
Индустриального районного суда Днепра Лариса Бельченко постановила наложить арест
на имущественный комплекс завода и запретить регистрационные действия с
недвижимостью предприятия. …
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com, informator.ua

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

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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Кременчуге отремонтировали 50-метровую
баржу для "Госгидрографии"
18.11.2019

Укроборонпром поставить Ан-178
для МВС Перу
11.11.2019

ДП “Антонов” поставить Ан-178 для Національної поліції Перу та
здійснюватиме його обслуговування на період гарантійного терміну
визначеного цим договором.
Від української сторони контракт підписав підприємство-спецекспортер Концерну
ДП "Спецтехноекспорт". “Літаки “Антонова” давно довели свою ефективність експлуатації
по всьому світу, разом з цим наші конструктури пропонують нові рішення і нову техніку у
відповідь на виклики сучасності. Цей контракт став логічним продовженням експлуатації
“Анів” в Перу, адже новий Ан-178 замінить на службі поліції Ан-32Б”, – говорить
Гендиректор “Укроборонпрому” Айварас Абромавичус. Він також подякував за довіру та
виразив надію що ці домовленості є початком нової та великої військово-технічної
співпраці між країнами. Україна взяла участь у відкритому тендері, де конкурувала з
продукцією Італії та Іспанії. “Я вдячний всім причетним до процесу участі літака
“Антонова” в тендері та сильну переговорну позицію”, – зауважив очільник Концерну. За
словами Президента ДП "Антонов" Олександра Донця, "для замовника вирішальним
фактором при виборі літака стала багатофункціональність Ан-178, тобто його здатність
вирішувати різноманітні задачі, в тому числі з перевезення вантажів, контейнерів,
особовий склад, їх десантування, застосування у пошуково-рятувальних операціях. До того
ж, літаки "Антонов" відомі в світі своєю невибагливістю до умов експлуатації. Вони можуть
працювати в різних погодних, кліматичних умовах, базуватися на різних аеродромах, в тому
числі на високогірних, що важливо для перуанського замовника. Впевнені, що парк літаків
Ан-178, які втілюють в собі всі найкращі якості славетних антоновських всюдильотів, з
часом поповниться й іншими новітніми транспортними "АНами".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Авіатори-механіки МВС освоюють
вертольоти H126
14.11.2019

Наразі в Центрі підготовки «Airbus» у Франції проходять навчання
перші прикордонники-механіки, які в подальшому обслуговуватимуть
гвинтокрили. Про це повідомляє МВС України.
Як вже наголошувалося, в рамках домовленостей між МВС та «Airbus Helicopters»,
Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні має поповнитися 55
новими зразками авіаційної техніки. З них Держприкордонслужба отримає 24 вертольоти.
Також за декілька днів до міста Мариньян вирушать на навчання авіоніки-спеціалісти, які
обслуговуватимуть авіаційне та радіоелектронне обладнання, а невдовзі й пілоти.
Відмітимо, навчання та практичні польоти українських фахівців є однією з умов контракту.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

В состав флота госучреждения "Госгидрография" после выполненного
ремонта вернулась несамоходная баржа-площадка Т-502. Об этом сообщает
служба новостей портала cfts.org.ua
Доковый ремонт несамоходного судна осуществлялся в Кременчуге компанией
"Днипротранссервис", выигравшей соответствующий тендер. Уточняется, что баржа
эксплуатируется с 1992 года, но ее ремонт не выполнялся уже более 10 лет. Длина судна
49,2 м, ширина - 10 м, осадка - 1,48 м, высота борта - 1,82 м. После ремонта баржа, как и
ранее, будет использоваться для установки и снятия средств навигационного
оборудования. Как проинформировали в госучреждении, помимо баржи Т-502, уже
отремонтированы суда "Шляховий", "Шляховий-151", "Шляховий-152", "Дельфин". Ранее
ЦТС писал, что Киевский судостроительно-судоремонтный завод выиграл тендер на
проведение ремонта двух сухогрузных барж Т-702 и Т-313. Оба судна принадлежат
"Госгидрографии". Планируется, что за время осенне-зимнего судоремонта КССРЗ проведет
работы по очистке, дефектированию, замене внешней обшивки и покраске барж.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Договір на 136 мільйонів: Франція побудує
для України 20 катерів
19.11.2019

Україна закупить для прикордонників патрульні катери, а побудує їх
французька компанія ОСЕА. Відповідна міжурядова рамкова угода між
Україною і Францією підписано в Парижі під час виставки Milipol-2019.
Після ратифікації угоди Верховною Радою, буде підписаний технічний контракт на
€136 млн. Документ підписали від імені уряду України міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков і його французький колега Крістоф Кастанер. Планується, що корабельний склад
Державної прикордонної служби України поповниться 20 патрульними кораблями компанії
ОСЕА. Проект розрахований до 2023 р., а перший корабель Україна зможе отримати в 2021
р. "Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином ми захистимо
акваторії наших морів і за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде
один з миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим
корпусом. Сподіваємося, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти
катера на миколаївському заводі", – сказав Аваков. Відзначається, що додаткова
комплектація катерів буде український – маленькі швидкісні човни, які виготовляються в
Харкові, зброя також буде українське. Глава МВС також розповів про фінансування проекту.
"Проект коштує 136 млн євро. 15% ми платимо одразу з державного бюджету. І 85% – це
спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Крім
виробництва і поставок судів, проект включає систему сервісного обслуговування,
підготовку 240 членів екіпажу і 120 чоловік технічного персоналу , запасні частини та
інструменти, необхідні для технічного обслуговування протягом двох років експлуатації,
технічну підтримку в Україні (по одному техніку і інженеру компанії виробника) протягом
60 місяців з дати поставки першого орабля в Україні, доставку кораблів в Одесу і
страхування на час переходу", – зазначив міністр. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
На АСРЗ завершены швартовые испытания
единственного в Украине ледокола

Миколаївський «Океан» будуватиме баржі
для нідерландської компанії
12.11.2019

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» уклав два контракти на
будівництво барж із нідерландською компанією Eurobulk. Про це
кореспонденту Укрінформу повідомив власник підприємства Ігор Волошин.
«Вперше за останнє десятиріччя укладено контракт на будівництво двох
суховантажних барж з нідерландською кампанією Eurobulk. Наше підприємство виконає
левову частку робіт – близько 80%. Замовнику лишиться самостійно встановити тільки
деякі системи електрообладнання», - сказав Волошин. Довжина кожної баржі становитиме
79 метрів, ширина — 9,6 метра, висота борта — 3,5 метра. Замовлення має бути виконане
протягом року. Закладка суден планується на кінець листопада. Крім того, за словами
Волошина, завод виконує ще одне замовлення на модернізацію суховантажу класу «річка —
море» за документацією Одеського морського інженерного бюро. Завод виготовить секціютрюм з люковим закриттям завдовжки понад 20 метрів. На будівництво відведено 140 днів.
Як уже повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2018 року завод «Океан», який вже тривалий час не
працював, продали з аукціону за 122,195 млн грн. Його новим власником став керівник
миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. Миколаївський суднобудівний
завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та
інших суден водотоннажністю до 350 тис тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
На Херсонской верфи СМГ презентовали новинки среди
аппаратов плазменной резки

19.11.2019

На Азовском судоремонтном заводе 18 ноября успешно завершены
швартовные испытания ледокола АМПУ "Капитан Белоусов". Об этом
сообщает служба новостей портала cfts.org.ua
Экипаж совершил переход из акватории Азовского судоремонтного завода - своей
базовой площадки техобслуживания - к штатной стоянке в Мариупольском морском
торговом порту. "Ежегодная кампания по подготовке судна к навигационному периоду
завершена. Она длилась 90 дней с момента принятия ледокола в ремонт, и прошла в
несколько этапов. С учетом того, что в 2018 году ледокол подтвердил классность, в этом
году акцент сделан на ремонт ходовой части и корпусных конструкций", - рассказал
ведущий инженер группы производства работ департамента судоремонта Евгений Агеев.
Отметим, что судно было принято в ремонт в сентябре 2019 года. Первым этапом ремонта
стало докование с предъявлением прочного корпуса инспекторам КО "Регистр судоходства
Украины". Вторым и третьим этапами - выполнение заявленных объемов работ по ходовой
части и корпусным конструкциям. Так, был выполнен заявленный объем ремонта доннозаборной арматуры, внутрисудовых систем и трубопроводов, опорных подшипников
главных электродвигателей в моторном отделении, очистка и окраска оборудования.
Также была осуществлена дефектация и ремонт корпусных металлоконструкций на
полубаке с левого и правого борта, где заменены целые участки палубы под фундаментом
клюза и роульсов, - всего порядка тонны металла. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Звільнені з полону кораблі ВМС зайшли
в український порт

12.11.2019

Судостроительный холдинг Смарт Мэритайм Груп (СМГ), как никто
другой, осознает важность непрерывной модернизации и обновления
производственного парка.
Поэтому пристально отслеживает все технические новшества, отбирая для себя
только самое лучшее оборудование. Недавно на Херсонской верфи представители
компаний-лидеров на рынке аппаратов плазменной резки Hypertherm и Fronius,
презентовали судостроителям свои новинки. В частности, были продемонстрированы
возможности системы Powermax30 AIR – компактного источника со встроенным
компрессором и системы Powermax105, которая позволяет резать со скоростью в 3 раза
превышающую скорость кислородной резки. Также специалисты показали возможности
расходных деталей для Powermax: процесс строжки (удаление металла, сварочных швов и
пр.) и резки с использованием различных насадок. Главный технолог Херсонской верфи
Олег Купянский отметил: «Я рад, что сотрудничество с такими известными компаниями
как Hypertherm и Fronius перешло из теоретической фазы в практическую. Пару месяцев
назад на встрече с представителями Hypertherm мы обсудили вопросы, которые могли бы
нас заинтересовать в практической плоскости. Компания Hypertherm - люди серьезные,
поэтому долго ждать не пришлось, и вот они уже со своим оборудованием у нас на
производстве! Примечательно, что на нашей новой порезочной машине "Сапфир"
используется плазменный агрегат HPR 400 XD от компании Hypertherm. Приятно понимать,
что европейские производители нас знают, к нам приезжают и хотят с нами хотят
сотрудничать!». Напомним, что инвестпрограмма по обеим верфям СМГ предусматривает в
этом году закупку и установку оборудования на сумму более 30 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам СМГ
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Українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу",
торік захоплені Росією, зайшли в український порт Очаків. Про це
повідомляє Міністерство оборони України.
"Передані захоплені торік Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни
Капу" прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири "Титан", "Гайдамака" та
пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси,
Чорноморська та Южного", - йдеться у повідомленні. За словами командувача ВМС ЗС
України адмірала Ігоря Воронченка, є інформація про те, що росіяни на цих захоплених
кораблях демонтували деякі засоби зв’язку та навігаційне обладнання. "Будуть проведені
слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми
матимемо повну картину щодо стану переданих кораблів. Це дасть змогу передати
інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації до українських і
міжнародних судових інстанцій", ‒ зазначив Воронченко. На повернення кораблів біля
причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської
протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які
здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій
Росії 24 українські моряки були захоплені у полон, троє з них зазнали поранень.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських
моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК
Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Міжнародний
трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх
моряків, а також повернути Україні кораблі. 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін
у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

КВБЗ випробовує новий поїзд для
Kyiv Boryspil Express

На Южмаше озвучили грандиозные планы по захвату
украинского троллейбусного рынка

11.11.2019

На КВБЗ почали випробовувати на залізниці новий поїзд для Kyiv
Boryspil Express. Випробування триватимуть за спеціальною програмою і
продовжаться понад місяць.
Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на
КВБЗ. Він має три вагони, два з них, що є головними, моторні; один – проміжний –
безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт.
Посилено екологічний стандарт відпрацьованих газів силової установки, тобто
зменшуються викиди шкідливих речовин, забруднення навколишнього середовища. Усього
в трьох вагонах 170 місць. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за
схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
АО "Укрзализныця" планирует купить 26 новых
пассажирских вагонов
12.11.2019

В планах Министерства инфраструктуры на 2019 г. закупка
"Укрзализныцей" 26 пассажирских вагонов и 2 000 - грузовых. Об этом
рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Также заявлено о планах в следующем году заключить договора на поставку
"Укрзализныце" 40 тепловозов и 200 электровозов, осуществить электрификацию 110 км
пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине.
Согласно финплану "Укрзализныци" на текущий год, в 2018 году предполагалась закупка 2
153 единиц грузовых вагонов (в том числе приобрести за счет средств ЕБРР около 2 150
единиц полувагонов). В сентябре сообщалось, что стартовал процесс закупки грузовых
полувагонов для "Укрзализныци" за кредитные средства Европейского банка
реконструкции и развития. В целом предполагается закупить примерно 4500 грузовых
полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1 000
вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1 500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2
000 вагонов (6 лотов). В июле сообщалось, что "Укрзализныця" с начала 2019 года
модернизировала капитально-восстановительным ремонтом 18 пассажирских вагонов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Владислав Криклій провів зустріч із представниками
компанії Hyundai
20.11.2019

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів зустріч із
представниками компанії Hyundai. Участь у зустрічі також взяли
представники АТ «Укрзалізниця».
Учасники обговорили питання модернізації рухомого складу АТ «Укрзалізниця».
Владислав Криклій підкреслив, що Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці із
компанією Hyundai із розвитку та модернізації рухомого складу Укрзалізниці. «Україна вже
має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць
міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation. Хочу
наголосити, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів, а також Програмою оновлення
рухомого складу АТ «Укрзалізниця» на період до 2021 року, передбачено оновлення парку
пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних
електропоїздів подвійного живлення», - повідомив Владислав Криклій. Міністр зазначив,
що головними пріоритетами України у співпраці з іноземними компаніями залишаються
локалізація виробництва та обслуговування залізничного рухомого складу в Україні, а
також запровадження в Україні сучасних технологічних комплексних рішень щодо
сервісного обслуговування та ремонту залізничного рухомого складу
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua

Хмельницькому відправлено всі 10 замовлених
тролейбусів «Богдан Т70117»
20.11.2019

До Хмельницького 20 листопада 2019 р. був відвантажений останній
тролейбус «Богдан Т70117» із замовленої партії з 10-ти одиниць. Про це
повідомляє Корпорація «Богдан».
Міська влада Хмельницького робить все від них залежне для поновлення парку
електротранспорту міста і наразі вже більше 35% відсотків тролейбусів – нові. За словами
мера Хмельницького Олександра Симчишина, нові тролейбуси «Богдан Т70117» мають
особливий відтінок, «який пасує місту». ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» в травні
цього року уклало договір з Хмельницьким комунальним підприємством «Електротранс»
на виготовлення 10 тролейбусів «Богдан Т70117». Транспортні засоби були передані на
умовах лізингу. «Богдан Т70117» – це сучасний український тролейбус, локалізація
виробництва якого складає більше 80%. Він оснащений асинхронним тяговим двигуном від
харківського заводу «Електроважмаш». Нагадаємо, Харківське КП «Тролейбусне депо №2» в
рамках реалізації кредитного договору з ЄБРР отримало 24 тролейбуси виробництва
«Богдан Моторс». Як повідомляють Харківській міськраді, новий рухомий склад вже курсує
на міських маршрутах, зокрема – №3 та 35. Нові тролейбуси більш комфортні для
пасажирів, вони оснащені низкою сучасних функцій, зокрема, мають пандус, автономний
хід на випадок об’їзду аварійних ділянок, а також можливість опускати правий бік при
під’їзді до низьких зупинок. Відзначимо, всього за кошти ЄБРР для депо №2 закуплені 57
низькопідлогових тролейбусів компанії «Богдан Моторс», решта з яких повинна прийти до
Харкова до кінця року. Також ще 60 одиниць планується придбати для КП «Тролейбусне
депо №3» за кошти Європейського інвестиційного банку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
 ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, БУДІВЕЛЬНО-КОМУНАЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНША СПЕЦТЕХНІКА

Збільшення держвидатків на дороги спричинило зростання
імпорту дорожньої техніки і матеріалів
19.11.2019

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Український автопром знизив виробництво
в жовтні на 13%
13.11.2019

Автовиробництво в Україні у жовтні порівняно з вереснем
скоротилося на 13% - до 913 одиниць автотранспортної техніки. Про це
повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"У жовтні підприємства українського автопрому виготовили 913 од. автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у вересні", - йдеться у повідомленні. У профільній
асоціації зауважили, що минулого місяця вся статистика по легкових авто знову була
сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар.
Жовтневий результат Єврокару становив 802 автомобілі. Випуск комерційних автомобілів
(без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з
серпня 2016 р.) збільшився з 1 шт. у вересні до 30 шт. у жовтні. Виробництво автобусів
відносно попереднього місяця знизилося на 12% до 81 шт. Всього з початку 2019р. в Україні
було випущено 6196 од. автотранспорту, що на 6% перевищило показник річної давності.
Легкових авто – 5381 шт. (+7%); комерційних – 111 шт. (-15%); автобусів – 704 шт. (+4%).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Импорт б/у автомобилей в Украину с
начала года вырос в 3,8 раза
20.11.2019

За девять месяцев 2019 года в Украину в режиме импорта было
ввезено 412,8 тыс. легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. Об
этом сообщает Укравтопром, передает nv.ua
Из этого количества новыми были лишь 65,3 тыс. авто, или 16% от общего объема,
на закупку которых импортеры потратили $1,2 млрд. В то же время, таможенная стоимость
347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составила $1,4 млрд. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а
бывших в эксплуатации - в 3,8 раза. Больше всего новых автомобилей с января по сентябрь
было завезено из Японии - 13,6 тыс. шт. На втором месте импорт из Румынии - 8,6 тыс.
новых авто. Из Китая в Украину прибыло 7 тыс. машин. Лидером по поставкам легкового
секонд-хенда стала Германия. За десять месяцев из ФРГ было ввезено 89 тыс. б/у авто.
Второй результат у Польши, из которой ввезли 53,5 тыс. машин с пробегом. Ненамного
меньше оказался импорт из Литвы - 53,2 тыс. шт. При этом за три квартала 2019 года в
Украине было изготовлено всего 4579 легковых автомобилей, крупноузловая сборка
которых была произведена закарпатским заводом Еврокар. Все автомобили, собранные на
этом предприятии, предназначены исключительно для внутреннего рынка Украины.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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Красивые южмашевские троллейбусы полюбились пассажирам. Они
симпатичны внешне и комфортны внутри. Не забывая родной Днепр, на
Южмаше внимательно изучают украинский рынок.
Так, в ближайших планах предприятия принять участие в тендерах на поставку
троллейбусов в Черновцах, Кропивницком, Запорожье и Мариуполе. Надо сказать, что
конкуренты на рынке у заводчан имеются. Троллейбусы выпускает корпорация «Богдан»,
ищут рынок сбыта одесский, черниговский заводы, львовский «Электрон». Заявили о своем
выходе на рынок винницкие производители. Стремятся и иностранные кампании. Так,
только в прошлом месяце Украиной был заключен договор с Беларусью о поставке в
Мариуполь 72 новых троллейбусов. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию, сегодня у
наших заводчан неплохие позиции. Среди отечественных производителей мы на втором
месте после «Богдана», лидирующего на рынке. Наш Южмаш занимается троллейбусами
еще с 1992 г. На рынок их «толкает» фирма «Литан». «Южмаш начал сотрудничество с ТД
«Литан» еще в 2012 году, - комментируют на предприятия. - Эта организация занимается
поставкой комплектующих и помогает реализовывать продукцию. Специалисты Южмаш
создают троллейбус, а затем испытывают его». Последние годы завод перешел на выпуск
современных троллейбусов «Днепр Т103» и «Днепр Т203». В них используются белорусские
кузова от МАЗа. Благодаря днепровским инженерам, эти троллейбусы отвечают всем
мировым стандартам, они низкопольные и оборудованы кондиционером. …
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info

Збільшення асигнувань з держбюджету на будівництво доріг
спричинило зростання імпорту дорожньої техніки та матеріалів до $1
млрд майже за три роки, замість того, щоб дати імпульс інвесторам й
оживити цей бізнес в Україні, вважають у Нацкомітеті з промислового розвитку.
"За інформацією Державної фіскальної служби, за період із 1 січня 2017 року до 31
жовтня 2019 р. Україна сплатила $640 млн за бітум та $558,6 млн за бульдозери, грейдери,
екскаватори, навантажувачі, дорожні катки та інші спецмашини" - повідомила секретар
нацкомітету Олена Саліхова агентству "Інтерфакс-Україна". Згідно з наведеними нею
даними ДФС, зокрема, імпорт дорожньо-будівельної техніки у 2018 р. зріс у 2,5 раза проти
2016 р., до $225 млн, бітуму - втричі, до $290,6 млн (у тоннах - в 1,7 раза). Водночас, зазначає
Саліхова, за підрахунками нацкомітету, згідно з інформацією ProZorro в частині укладених
договорів на дорожні роботи в 2018 році, у більшості контрактів від 100 млн грн великих
українських і зарубіжних підрядників частка заробітної плати становить від 0,4 до 4%, а
закладений прибуток - від 0,1 до 2%, отже, максимально сплачені податки (без ПДВ)
минулого року не перевищили 1 млрд грн. "Таким чином, з кожної гривні українських
платників податків, асигнованої на дороги, в казну повертається усього лише 2,5 копійки", зазначила Саліхова. Вона також повідомила, що проблема не лише в імпорті такої техніки в Україну "у величезній кількості" надходить техніка іноземної реєстрації, ввезена
підрядниками на умовах тимчасового використання без сплати податків і зборів. Як
повідомив агентству голова правління - гендиректор АТ "Кредмаш" (виробник
асфальтозмішувальних установок) Олександр Тверезий, на хвилі збільшення видатків
держбюджету на "Укравтодор" у 2016-2019 роках імпорт асфальтозмішувальних установок
в Україну збільшився в 21 раз - до $15 млн при тому, що "Кредмаш" виробляє аналогічну
продукцію щонайменше на 25% дешевше, і вона не поступається за якістю і технічними
характеристиками. "Ситуацію для українських виробників посилило закриття ринку РФ,
зокрема для постачання асфальтозмішувальних установок. Усе це створює реальні загрози
зупинення виробництва не лише нашого підприємства, а й суміжників", - зазначив
гендиректор. Він також додав, що "Кредмаш" може повністю задовольнити потреби
України в таких установках, тоді як на сьогодні потужності завантажені на 60-70%, і
половина продукції постачається на експорт. Генеральний директор ще одного виробника
дорожньої автотехніки - АТ "Автокраз" Роман Черняк зазначив агентству, що лобіювання
інтересів іноземних виробників, зокрема, призвело до стагнації підприємства. "В умовах
гострої конкурентної боротьби з компаніями інших країн, які мають доступ до дешевих
кредитів і користуються різними стимулами та фінансовою підтримкою своїх держав,
украй потрібен запуск компенсаторів для покупців української дорожньої та комунальної
техніки за аналогією з механізмом, який діє для аграріїв під час купівлі сільгосптехніки", вважає Черняк. Саліхова нагадала, що в грудні 2017 року уряд України затвердив порядок
спрямування коштів державного дорожнього фонду, де передбачалося використовувати до
1% його коштів на часткову компенсацію вартості дорожньо-будівельної техніки й
обладнання вітчизняного виробництва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Перший фінансовий аудит Укроборонпрому
завершиться за рік

Український виробник почне продавати сільгосптехніку
під німецьким брендом
13.11.2019

Виробник сільгосптехніки Завод Кобзаренка уклав угоду про продаж
своєї техніки в Німеччині. Про це заявив власник і директор заводу Анатолій
Кобзаренко, передає портал nv.ua
«Будемо продавати (техніку, - ред.) під німецьким брендом Grabmeier. Німці
довіряють своїм. Вони не хочуть купувати чеську, польську чи українську техніку. Для нас
же це не принципово. Ми створюємо додану вартість в своїй державі, платимо заробітну
плату українцям і експортуємо високоякісний продукт», - сказав Кобзаренко. Він також
заявив, що з 2020 р. підприємство почне виробляти в Україні полегшені напівпричепи, які
зможуть перевозити більше зерна. «В Україні виготовлятимуть алюмінієві кузови, а на
польському заводі - шасі. Наш завод у Польщі пройшов сертифікацію, тому будемо
отримувати VIN-код, завозити в Україну раму з осями, і вже тут робити і продавати готові
напівпричепи». За словами Анатолыя Кобзаренка, в Україні налічується близько 10 тис.
напівпричепів, які перевозять зерно. Але вони виконані з металу, тому на 2 т важче
алюмінієвих. Цю різницю у вазі можна замістити зерном. Також в найближчих планах
Заводу Кобзаренка - посилити співпрацю з компанією Епіцентр К, зокрема в сегменті
продажу бункерів, використовуваних комбайнами при обмолоті зерна. «Вони вже купили
техніки на понад $ млн», - сказав Кобзаренко. Як повідомлялося, Завод Кобзаренка планує
здати в експлуатацію власний завод у Польщі, в місті Белхатув, до 1 січня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
LOZOVA MACHINERY укрепляют свои позиции
в Великобритании

12.11.2019

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в
інтерв’ю розповів про фінансовий консолідований аудит концерну
"Укроборонпром" за 2018-2019 рік по міжнародній фінансовій звітності.
На початку жовтня було відібрано переможця тендеру по фінансовому аудиту, який
триватиме 12 місяців. Очікується, що за 2018 рік результати вже будуть в першому півріччі
наступного року, а за 2019 рік – в другому півріччі 2020 року. Фінансовий аудит потрібен,
зокрема, для виходу компанії на зовнішні ринки позик. Три роки міжнародної фінансової
аудитованої звітності вже дозволяють компаніям виходити на зовнішні ринки позик,
випускати єврооблігації, зменшувати собівартість кредитного портфеля. "Зараз
собівартість кредитного портфеля становить 10 млрд грн. На жаль, у нас середня ставка
залишається на рівні 21-22%, що робить господарчу діяльність надзвичайно складною.
Оскільки окупність більшості проектів, звичайно, не така коротка (близько чотирьох років),
це не дозволяє інвестувати в довгострокові проекти. А коли вже випускаєш єврооблігації в
валюті, то йдеться про 6%, 7%, 8%. Це вже зовсім інша справа, це одна з причин – чому
потрібен фінансовий аудит", – зауважив Айварас Абромавичус. Також фінансова звітність
дає можливість входити в проекти із світовими гігантами, які хочуть мати справу тільки з
компаніями чия звітність проаудитована по міжнародних фінансових стандартах.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Ексдиректор з аудиту Ernst & Young йде
працювати в Укроборонпром
12.11.2019

20.11.2019

Совместно с британским партнером – Landquip Terra Solutions
украинская компания участвует в выставке Midlands Machinery Show 2019
(20-21 ноября, Ноттингемшир).
Среди экспонентов бренда представители линейки дисковых борон ДУКАТ с
шириной захвата 3 и 5 метров. Уже несколько сезонов техника ЛОЗОВСКИХ МАШИН радует
местных аграриев высокой производительностью и эффективностью почвообработки.
Владельцы хозяйств отмечают способность машин быстро идти по каменистым и
переувлажненным почвам, легко справляясь с большим количеством органической массы.
Британские фермеры ценят качество и комфорт, а в агрегатах их неизменно привлекает
принцип LOZOVA MACHINERY – «ноль обслуживания», поскольку это возможность снизить
затраты и минимизировать потери времени, избежав простоев. Орудия снабжены
подшипниковыми узлами HARP AGRO UNIT, не требующими смазывания. Именно
отсутствие точек смазки позволяет добиться такого экономического эффекта и работать
по высшим экологическим стандартам. Новаторский подход LOZOVA MACHINERY оценили и
ведущие мировые бренды на выставке AGRITECHNICA-2019, где украинская марка
презентовала новинки 2019 года. ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ продолжат расширять ареал
присутствия в Англии и уже в январе представят свои достижения на ведущей британской
сельскохозяйственной выставке LAMMA`2020. …
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

Директором з корпоратизації ДК “Укроборонпром” призначено
колишнього директора з аудиту в компанії Ernst & Young Олександра Берчія.
Про це повідомляє пресслужба концерну.
“Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив
Олександра Берчія директором з корпоратизації Концерну. Головне завдання –
корпоратизація оборонно-промислового об’єднання задля створення прозорої, зрозумілої
та ефективної структури з сучасними підходами до корпоративного управління”, - йдеться
в повідомленні. Як зазначається, серед основних задач Берчія - уважний підхід до
приватизації, оптимізації структури активів, що забезпечить додаткові внутрішні ресурси
розвитку з урахуванням відповідального соціального захисту працівників, посилення
захисту інтелектуальної власності концерну, розвиток та осучаснення технологічного,
дослідно-конструкторського потенціалу, налагодження корпоративного управління у
підпорядкованих акціонерних товариствах, націленого на результат, а не на процес, тісна
співпраця та ефективна координація між управлінськими командами всередині концерну,
органами державної влади та громадськістю, спрямована на швидку реалізацію змін. В
пресслужбі повідомили, що Олександр Берчій обіймав посаду директора з аудиту в компанії
Ernst & Young, що входить до "Великої четвірки" найбільших світових аудиторських
компаній. Має понад 17 років досвіду роботи аудитором, спеціалізувався на роботі з
суспільно-важливими підприємствами державного сектору економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

KMZ Industries выиграл тендер на поставку комплекса элеваторного
оборудования для фермерского хозяйства в Румынии
22.11.2019

KMZ Industries выиграл тендер на поставку комплекса элеваторного
оборудования для фермерского хозяйства в Румынии, что станет первой
комплексной поставкой предприятия в страну Европейского Союза.
По информации на сайте KMZ Industries, в рамках заказа уже начато изготовление
элеваторного оборудования (силосов, транспортного и очистного оборудования), которое
через 2,5 месяца будет поставлено заказчику для монтажа. При этом стоимость контракта
не разглашается. Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, в
тендере, помимо локальных фирм, участвовали большие международные компании - AGI,
Simaga и другие. Кроме того, это будет первая поставка украинского элеваторного
оборудования в ЕС. "Договор с фермерским хозяйством Румынии предусматривает
комплексную поставку оборудования для хранения зерновых для последующей
переработки на линии по производству рыбного корма. Это небольшой объем по
сравнению с нашими заказами, но очень знаковый для нас. К тому же под эту поставку
аграрий получил частичное финансирование из еврофондов, которые выдвигают очень
серьезные требования к качеству финансируемого оборудования", - цитирует пресс-служба
компании руководителя экспортного направления KMZ Industries Александра Ткаченко. По
его словам, завод планирует расширять сотрудничество в этом регионе. KMZ Industries
производит cилосы на плоском основании, конусном днище, силосы для хранения муки,
шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (украинской
разработки), транспортное оборудование (нории, цепные, ленточные и винтовые
конвейеры), сепараторы для очистки зерна. Согласно финотчету компании в НКЦБФР, в
2018 году ее чистый доход вырос на 49% к 2017 году – до 395,27 млн грн, чистая прибыль –
на 42%, до 18,25 млн грн. На предприятии работает около 560 чел. Владелец 100% акций
предприятия – Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой
является Томаш Фиала.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

КБ «Южное» остается убыточным
предприятием
13.11.2019

Согласно последнему отчету Контрольно-ревизионного управления,
КБ «Южное» продолжает числиться в списке госпредприятий,
работающих в убыток. Об этом сообщает портал mspravka.info
На фоне остальных предприятий, просто завершивших прошлый год с
многомиллионными убытками, результаты финансовой деятельности ГП КБ «Южное»
выглядят относительно «успешными». Компания «всего лишь» недополучила 111 млн грн
доходов из запланированных 135 млн грн. В 2019-ом можно ожидать повторения ситуации,
ведь годовой план был неизвестен даже в апреле. Проверки ГАС выявили подобные
нарушения на пятидесяти девяти госпредприятиях. Видимо руководители этих
организаций собираются определять задачи на год ближе к его завершению. При этом они
не забывают регулярно поощрять собственную работоспособность. Например, гендиректор
КБ «Южное» А. Дегтярев входит в топ-5 менеджеров госсектора с самой высокой зарплатой.
Получаемой Дегтяревым зарплаты, к сожалению, явно недостаточно. Иначе чем объяснить
результаты, продемонстрированные за время его управления. ДЗЗ «Січ-2» – последняя
разработка, доведенная до логического завершения, была представлена в далеком 2011
году. Спутник успешно вывели на орбиту, где он проработал пятнадцать месяцев, после
чего связь с ним прервалась. Несмотря на относительную неудачу, эта разработка хотя бы
дошла до прикладного использования. Также к позитивным моментам можно отнести
сотрудничество с американской корпорацией Orbital («Антарес», первая ступень) и
Европейским космическим агентством (мотор для четвертой ступени «Вега»). На этом
список серьезных успехов пока заканчивается. В 2015 году в одностороннем порядке был
разорван договор с бразильцами, предусматривающий совместную разработку РН
«Циклон-4». Убытки украинской компании оценили в сумму свыше 800 млн долларов. До
этого был 2013-й, когда инженеры бюро не справились с задачей создания ракетного
комплекса «Сапсан». При желании можно найти другой позитив. Высокой оценки
заслуживает инфраструктура КБ «Южное». Стенды достижений предприятия украшают
авторитетные международные выставки, а ведущие специалисты постоянно приглашаются
на научные конференции. Исполнитель заказов КБ, завод «Южмаш», успевает выпускать
отличный общественный электротранспорт, что тоже стоит отнести к плюсам. Ближайшие
планы госпредприятия: сотрудничество с Maritime Launch Services (Канада) по созданию РН
«Циклон-4М» и правительством Саудовской Аравии по поводу испытаний РК «Гром-2».
Масштабные проекты, но этого мало, чтобы по полной занять производственные
мощности. Отсутствие конкуренции – не лучший стимул для развития. Изменить текущую
ситуацию может закон о частных космических компаниях, принятый Верховной Радой в
октябре. Если появятся инвесторы, готовые серьезно работать в данном направлении,
безальтернативному лидеру волей-неволей придется перестраиваться. КБ «Южное» –
ведущий украинский разработчик космических аппаратов и ракет. Ежегодно получает
основную часть бюджетных средств, выделяемых правительством на космическую отрасль.
Читать полностью >>>
© Владимир Клочков
По материалам news.mspravka.info
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Посол України відвідав корейський
космодром NARO



С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ

14.11.2019

Посол України О.Горін 13 листопада 2019 року здійснив робочий візит
до космодрому NARO - науково-дослідного центру випробувань Корейського
інституту аерокосмічних досліджень (KARI).
В ході візиту обговорено можливість розширення співпраці на виконання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея щодо співробітництва у
використанні космічного простору в мирних цілях від 18 грудня 2006 року. У ході зустрічі
відзначено високий потенціал України у сфері космічних технологій, що відкриває значні
перспективи подальшого співробітництва. На даний час Республікою Корея здійснено один
успішний запуск комерційного ракетоносія KSLV-І. 30 січня 2013 року на орбіту виведено
100 кг корисного навантаження. Наступний запуск південнокорейського ракетоносія KSLVII, що буде здатен виводити 1,5 т корисного навантаження, планується здійснити у 2021
році. У порівнянні - українські ракетоносії сімейства «Зеніт» здатні виводити до 14 т
корисного навантаження на орбіту. Ілон Маск засновник «SpaceX» назвав ракетоносії
сімейства «Зеніт» (розроблені конструкторським бюро «Південне», серійно виготовлялися
заводом «Південмаш» (Дніпро)) кращими в світі (з його слів «після ракети Falcon 9 від
SpaceX»). Усього Україною з 1991 році здійснено 164 запуски ракетоносіїв. За цей час
Україна запустила на орбіту майже 300 супутників, виконуючи контракти з різними
країнами світу. Прикладом плідної співпраці між Україною та Республікою Корея стала
українська ракета-носій «Дніпро», яка тричі успішно вивела на орбіту південнокорейські
супутники KOMPSAT-5, КОМПСАТ-3, КОМПСАТ-3А. Українські підприємства створюють
власні ракети-носії, та беруть участь у створенні ракет-носіїв різних країн світу. Наприклад,
для європейської ракети-носія «Вега» (15 запуск здійснено у 2019 році.) Україна виготовляє
маршовий двигун верхнього ступеня, для американської ракети-носія «Антарес» - основну
конструкцію першого ступеня. 2 листопада 2019 року здійснено черговий успішний запуск
«Антарес». Перспективним є реалізація проекту комерційної експлуатації космічного
ракетного комплексу з ракетою-носієм «Циклон-4». У ході візиту відзначено, що
підприємства космічної галузі України приймають активну участь у міжнародній
кооперації та відкриті до діалогу щодо нових проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея
Фантомный космос: бенефис КБ "Южного"
в Дубае и долги на $200 млн
21.11.2019

Пока СМИ пишут о презентации макета лунного посадочного аппарата
конструкторского бюро "Южное" в Дубае, в самом бюро — масса проблем, о
которых сегодня никто не говорит.
Конструкторское бюро "Южное" регулярно отчитывается властям о своих успехах:
доходы, выставки, контракты. Среди последних побед — презентация макета лунного
посадочного аппарата на выставке в Дубае. Отдельным сообщением пресс-служба КБ на
официальном сайте сообщила, что экспозицию предприятия посетил шейх. Но все ли так
хорошо на самом деле в украинском космосе?
Впереди планеты всей. Согласно информации Государственной аудиторской
службы, в 2018 г. КБ "Южное" недополучило 116 млн грн прибыли. Однако у гендиректора
предприятия Александра Дегтярева была своя арифметика. "Прибыль у нас 19 миллионов
за прошедший (2018 — Delo.ua) год. Но при этом государству мы заплатили 650 миллионов
в виде налогов всех. И профинансировали кооперации наших украинских отраслевых
предприятий на 1,2 миллиарда гривень", — хвастался Дегтярев журналистам в апреле 2019
года. После увольнения Павла Дегтяренко с должности руководителя Государственного
космического агентства Украины (ГКАУ), который до этого 30 лет проработал на "Южном"
и был известен тесной связью с Дегтяревым, все успехи КБ оказались призрачными. 15
ноября КБ "Южное" сообщило уже новому руководству ГКАУ о возможной задолженности
перед работниками в текущем году.
"Дайте $3,2 млн на зарплаты". Официальный сайт КБ "Южное" в течение 17-19
ноября опубликовал три сообщения об экспозиции компании на Dubai Airshow.
Информацию подхватили украинские издания и сделали из этого победу. Однако нет ни
одного сообщения об обращении и.о. гендиректора КБ "Южное" Михаила Бондаря на имя
и.о. председателя ГКАУ Владимира Михеева от 15 ноября. А в нем Бондарь просит у
государства больше $3,2 млн из остатков нереализованного "Циклона-4", чтобы выплатить
зарплату работникам, и обещает вернуть в кратчайшие сроки. Когда именно и из каких
резервов — в документе не уточняется. Причины такой задолженности КБ "Южное"
объясняет "непредвиденными обстоятельствами". "Нами был затронут вопрос о
необходимости оперативного привлечения ГП "КБ "Южное" средств для покрытия
возможных кассовых разрывов в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые
обусловлены отсрочкой Заказчиком оплаты работ по соответствующим контрактам ", —
отмечается в обращении.
Замалчивание поражения на $200 млн. "Южное" переводит не только
собственные долги на государство, но и создает новые. 12 ноября появилось решение
апелляционного суда США по девятому округу, по которому КБ "Южное" и госпредприятие
"Южный машиностроительный завод" проиграли $200 млн американскому Boeing в деле
международного консорциума "Морской старт" (англ. Sea Launch). "Морской старт" — это
созданный в 1995 году плавучий космодром для запуска ракет "Зенит-3SL". Стартовая
стоимость проекта составила $3,5 млрд. Украинские КБ "Южное" и "Южмаш" имели 15%
капитала консорциума. В состав также входил Boeing. По информации юридического
издания Law 360, в 2013 году компания Boeing подала иск о нарушении условий контракта
против украинских компаний. Основанием стал переведенный на Boeing пакет с
гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов, связанный с "Морским стартом".
Суд длился 6 лет, разбирательства проходили в США, Швеции, России и Великобритании.
Апелляции и доказательства украинцев суд окончательно отклонил, и теперь государство
Украина должно $200 млн — и все это из-за невыполненных обещаний КБ "Южное". То есть
руководство "Южного" обрастает долгами, и этим не только доводит предприятие до
банкротства, но и переводит бремя на государственный бюджет.
Новый космос Украины. 30 октября президент Владимир Зеленский подписал
закон, разрешающий частным компаниям заниматься космической деятельностью в
Украине. В пояснительной записке говорится, что принятие закона было необходимо для
привлечения инвестиций в отечественную космическую отрасль, а также создание
конкурентной среды для развития, что фактически разрушает монополию КБ "Южного" и
"Южмаша". И первым сигналом, что украинская власть серьезно настроена менять
украинский космос, стало увольнение с должности главы ГКАУ Павла Дегтяренко, о
котором писали выше. Как помогут эти изменения разобраться стране с долгом в $200 млн
и станет ли это поводом для начала уголовного производства замешанных по делу
руководителей госпредприятий — еще предстоит выяснить.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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KSG Agro получил $10 млн
чистой прибыли
14.11.2019

Агрохолдинг KSG Agro за январь-сентябрь 2019 года получил $10 млн
чистой прибыли, что почти в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период
2018 года. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно неаудированному отчету обнародованному на Варшавской фондовой
бирже, его выручка за 9 мес. 2019 года сократилась на 11,3% - до $17,76 мл. KSG в январесентябре этого года сократил валовую прибыль в 2,4 раз по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до $1,86 млн, операционную – в 1,7 раза, до $2,54 млн. Выручка KSG в
сегменте растениеводства за отчетный период сократилась на 32,2% – до $7,8 млн. В
частности, от продажи подсолнечника было получено $4,9 млн, пшеницы - $1,6 млн, рапса $0,5 млн, ячменя - $0,5 млн и сорго $0,2 млн. За 9 месяцев 2019 года выручка KSG в сегменте
животноводства снизилась на 1,7% - до $5,8 млн (в прошлом году в выручку сегмента были
включены продажи коров, позже в KSG продали КРС и сосредоточились на разведении
свиней), продажи свиней остались на уровне января-сентября 2018 г. и составили 72 тыс.
голов. Общие активы агрохолдинга по состоянию на 30 сентября 2019 г. составили $75,7
млн против $53,2 млн на 31 декабря 2018 г. В 2019 г. группа завершила реструктуризацию
основных займов. В частности, в феврале 2019 года группа реструктурировала свою
задолженность по кредиту от Big Dutchman Pig Equipment….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГК "Агроліга" за 9 міс. збільшила
чистий прибуток на 15,6%
15.11.2019

Група компаній "Агроліга" (Харківська обл.) у січні-вересні 2019 року
одержала чистий прибуток розміром EUR2,35 млн, що на 15,6% більше, ніж
за аналогічний період 2018 року.
Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, її виручка в звітному
періоді збільшилася в 1,6 рази - до EUR24 млн. Валовий прибуток "Агроліги" в січні-вересні
2019 року скоротився на 6% - до EUR3,2 млн, операційний прибуток - на 5%, до EUR2,7 млн.
Загальні активи "Агроліги" станом на 30 вересня 2019 року склали EUR57,67 млн проти
EUR42,19 млн на 31 грудня 2018 року. "Агроліга" в 2019 році зібрала 15,462 тис. тонн озимої
пшениці, 11,469 тис. тонн озимого ячменю, 1,414 тис. тонн ярового ячменю, 643 тонн
кукурудзи і 17,851 тис. тонн соняшнику. ГК "Агроліга" працює на українському ринку
агропродукції з 1992 року. Її підприємства займаються вирощуванням, переробкою і
продажем зернових і олійних культур. Група обробляє близько 10 тис. га земель.
Потужності маслозаводу, що працює за технологією пресування, складають 42 тис. тонн на
рік, іншого, що працює за технологією екстракції, - 110 тис. тонн соняшнику на рік.
Мажоритарними акціонерами групи є Олександр Бердник з часткою 41,66%, Ірина
Поплавська - 41,66%. "Агроліга" завершила 2018 рік з чистим прибутком EUR5,75 млн, що
на 38,2% більше, ніж у 2017 році. Виручка незначно скоротилася - до EUR21,65 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Агрохолдинг "Астарта" за 9 міс. скоротила чистий
прибуток майже в 3,4 рази
15.11.2019

Чистий прибуток холдингу "Астарта", найбільшого українського
виробника цукру, за дев'ять місяців 2019 р. склав EUR4,3 млн, що майже в
3,4 рази нижче цього показника за аналогічний період 2018 року.
Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, її консолідований виторг
зріс на 31,6% - до EUR333,6 млн переважно завдяки сильним продажам сільськогосподарської продукції. Експортні продажі забезпечили 58% виручки. Показник EBITDA
знизився на 33,1% - до EUR45,5 млн, EBITDA маржа з 27% - до 14% .Валовий прибуток
скоротився на 34,4% - до EUR57,1 млн. Компанія зазначає, що за вказаний період цукровий
сегмент згенерував виручку розміром EUR86,8 млн (26% загальної виручки), що на 10%
нижче за показник січня-вересня 2018 року, на що вплинули нижчі обсяги продажів і
фіксовані ціни. Близько 6% продажів були експортними - 16 тис. тонн. Виручка в сегменті
рослинництва склала EUR155,5 млн (47% загальної виручки), що вдвічі більше показника
за дев'ять місяців 2018 року (зростання продажів кукурудзи в 2,6 рази). Експортні продажі
зерна склали 85% доходу сегмента. Виручка сегмента переробки сої склала EUR61,5 млн
(18% загальної виручки), що на 15% більше показника за січень-вересень 2018 року на тлі
зростання обсягів продажів. Близько 89% продажів були експортними. "Астарта" зазначає,
що виручка сегмента молочного тваринництва зросла на 17% - до EUR24,9 млн (7%
загальної виручки) унаслідок поліпшення цінової кон'юнктури. 100% продажів припало на
Україну. "Капітальні витрати були знижені до рівня обслуговування на всіх сегментах, за
винятком завершення 5-річного інвестиційного проекту вартістю EUR61 млн, що
передбачає завершення будівництва сховищ об'ємом 550 тис. тонн у 2019 році", - йдеться в
звіті компанії. Як повідомлялося, "Астарта" в січні-вересні 2019 року скоротила продажі
цукру на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 239,88 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Агрохолдинг ИМК получил чистую прибыль
в размере $18,35 млн
16.11.2019

Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября 2019 года получил
чистую прибыль в размере $18,35 млн, что на 43% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка ИМК за
этот период выросла на 46% - $118,77 млн. Валовая прибыль холдинга за девять месяцев
2019 года сократилась на 19% - до $48,54 млн, операционная – на 42%, до $22,81 млн.
EBITDA компании за отчетный период сократилась на 21% по сравнению с январемсентябрем 2018 года и составила $39,96 млн. По состоянию на 30 сентября 2019 года
долгосрочные обязательства компании составили $108,95 млн против $24,93 млн на конец
сентября прошлого года. Текущие обязательства ИМК на 30 сентября-2019 составили
$89,03 млн (против $81,39 соответственно). После отчетного периода ИМК погасила
кредиты, займы и проценты на сумму $4,72 млн и получила кредиты и займы на сумму
$2,85 млн. В документе отмечается, что выручка от реализации кукурузы за отчетный
период увеличилась на 54% - до $93,34 млн, пшеницы – в 2,2 раза, до $12,77 млн, соевых
бобов - на 22%, до $2,22 млн, молока – 12%, до $1,13 млн. В то же время выручка от
реализации подсолнечника сократилась на 14% - до $7,52 млн. ИМК специализируется на
выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Урожай зернових в Україні у 2019 році попередньо
становитиме 74 млн тонн

АМКУ разрешил продать пять предприятий
Агроальянса
18.11.2019

12.11.2019

АМКУ предоставил ООО «Агро Индастриал Компани» (г.Днепр)
разрешение на приобретение доли в уставном капитале пяти
агропредприятий «Агроальянс Интернешнл Лтд»
ООО «Агро Индастриал Компани» сможет приобрести долю, которая обеспечит
превышение 50% в высшем органе управления: ООО «Рубижне-Агро» (Луганская область);
ООО «Барвинкове-Агро» Харьковская область); ООО «Борова-Агро» (Харьковская область);
ООО «Славгород-Агро» (Днепропетровская область); ООО «Агрофирма «Контрактова»
(Днепропетровская область. По данным Государственного реестра юрлиц и физлицпредпринимателей, конечным бенефициаром «Рубижне-Агро», «Барвинкове-Агро»,
«Борова-Агро», «Славгород-Агро», «Агрофирма «Контрактова» является Сергей Шишкин, а
учредителем «Агроальянс Интернешнл Лтд» (Британские Виргинские острова).
Бенефициаром ООО «Агро Индастриал Компани» выступает Олег Малыш.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

Виробництво зернових та зернобобових культур в Україні в 2019 р.
буде в межах 74 млн тонн у заліковій вазі, що на 4 млн тонн більше, ніж у
2018 р., повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
Пшениці 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн більше), кукурудзи на зерно - 35 млн тонн
(на 0,8 млн тонн менше), ячменю - 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн більше). Жита вироблено
333 тис. тонн (плюс 60 тис. тонн), вівса - 444 тис. тонн (плюс 26 тис. тонн), гороху - 572 тис.
тонн (мінус 203 тис. тонн), гречки - 85 тис. тонн (мінус 52 тис. тонн), проса - 165 тис. тонн
(плюс 84 тис. тонн), рису - 63 тис. тонн (мінус 6 тис. тонн). Милованов додав, що серед
технічних культур виробництво цукрових буряків скоротилося на 4,2 млн тонн - до 9,8 млн
тонн, сої - на 827 тис. тонн, до 3,6 млн тонн, соняшнику - залишилося на рівні 14,2 млн тонн
, тоді як ріпаку зросло на 472 тис. тонн - до 3,2 млн тонн. Виробництво картоплі цього року
впало на 2,2 млн тонн - до 20,3 млн тонн, а овочів - на 575 тис. тонн, до 8,9 млн тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ВТБ анонсировал завершение сделки по покупке
последнего актива Kernel в России

Вітчизняне рисівництво:
потенціал є
19.11.2019

Российский банк "ВТБ" ведет переговоры о покупке 50% в зерновом
терминале в Тамани, которым на паритетных началах владеют украинский
агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore.
"Переговоры находятся в финальной стадии. Сторонам осталось уточнить ряд
вопросов, планируем это сделать в ближайшее время", – сообщил глава российского банка
Андрей Костин в интервью Reuters. ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на
рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности России, и для этого с прошлого
года активно покупает инфраструктурные активы РФ. "Экспансию мы еще не завершили.
Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того,
как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов", – сказал Костин.
Инвестиции российского банка в зерновой бизнес превысили $1 миллиард, ВТБ уже
получил контроль над четвертью экспортных зерновых мощностей в РФ, купив
контрольные доли в двух зерновых терминалах в Новороссийске, а также стал владельцем
контрольных пакетов оператора железнодорожных перевозок зерна "Рустранском" и
зернового трейдера "Мирогрупп ресурсы". "Нефть когда-нибудь закончится, а зерно –
никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы
еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке", – подчеркнул российский банкир.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Україна продовжить нарощувати виробництво кукурудзи
найближчими роками, - прогноз

Чистая прибыль МХП выросла в 2 раза
за 9 месяцев 2019 г.

20.11.2019

20.11.2019

Холдинг МХП увеличил чистую прибыль за 9 мес. 2019 г. на 94% по
сравнению с 9 месяцами 2018 г. ($142 млн), включая $182 млн прибыли от
курсовых разниц по сравнению с убытком в $16 млн за 9 мес. 2018 г.
В отчете компании указываться, что выручка за 9 месяцев 2019 г. выросла на 33% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила $1,51 млрд (9 мес. 2018 г. — $1,13
млрд). Экспортная выручка составила $869 млн, что составляет 58% от общей выручки (9
мес. 2018 г. — $660 млн, что составляло 58% от общей выручки). Согласно отчету,
операционная прибыль составила $218 млн и снизилась на 23% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (9 мес. 2018 г. — $283). Операционная маржа
снизилась с 25% до 14%. Кроме того, операционная прибыль в III квартале составила $40
млн и снизилась на 44% год к году (3 квартал 2018 г. — $71 млн), операционная маржа
снизилась с 16% до 7%. Приведенная EBITDA за 9 мес. 2019 г. осталась почти неизменной
год к году и составила $357 млн, приведенная EBITDA маржа снизилась до 24% с 32%. При
этом, за III кв. 2019 г. приведенная EBITDA выросла с $99 млн до $109 млн, приведенная
EBITDA маржа снизилась с 22% до 19%. Напомним, что МХП увеличил производство
курятины за 9 мес. 2019 г. на 18% и достиг 540,13 тыс. т (9 месяцев 2018 г. — 458,54 тыс. т).
Отметим, Председатель правления агроиндустриального холдинга МХП Юрий Косюк
анонсировал создание группы компаний для трансформации бизнеса. Комментируя планы и
компетенции нового направления, он акцентировал внимание на том, что основным
заданием будет трансформация бизнеса по различным направлениям благодаря
привлечению стартапов и внедрению цифровых технологий. Одной из первых компаний,
которая начнет трансформацию бизнеса МХП, станет MHP Digital.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставили первый кредит
по Программе распределения рисков
21.11.2019

Райффайзен Банк Аваль в сотрудничестве с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживают развитие украинского
агробизнеса и раскрытие его потенциала.
Одним из проектов в этом направлении стало привлечение Кролевецкого
комбикормового завода к соглашению о распределении рисков, заключенном между двумя
финансовыми учреждениями. Завод является частью вертикально интегрированной
агропромышленной группы, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных
культур, предоставлением элеваторных услуг и торговлей зерном. В рамках этой общей
транзакции Райффайзен Банк Аваль предоставляет кредит до $8,5 млн, а ЕБРР берет на
себя половину риска по этому кредиту. «Мы гордимся, что именно наш банк одним из
первых в Украине начал сотрудничество с ЕБРР в сфере Risk Sharing, и именно клиент
Райффайзен Банка Аваль получил финансирование при поддержке европейских партнеров.
И речь идет не только о получении денег. Это возможность для бизнеса перейти на более
высокий уровень корпоративного финансирования и партнерских отношений с
международными финансовыми учреждениями. Первый шаг сделан. Сейчас планируем
расширение сотрудничества в данном направлении и ожидаем подписания новых
соглашений в ближайшее время», — отмечает Елена Михайличенко, руководитель по
вопросам корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль. Кролевецкий комбикормовый
завод инвестирует полученные средства в приобретение более 100 вагонов-зерновозов, 13
новых грузовиков с прицепами и мульчера, что позволит улучшить операционную
эффективность компании и диверсифицировать ее логистические операции. Это
финансирование также будет способствовать обновлению существующего парка
грузовиков, используемого для перевозки сельскохозяйственных культур. Программой
распределения рисков предусмотрено, что ЕБРР будет брать на себя риски по кредитам,
которые Райффайзен Банк Аваль предоставит компаниям, на общую сумму до €20 млн на
протяжении следующих 3-х лет. ПРР будет способствовать увеличению размеров и сроков
погашения кредитов для компаний по всей стране.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
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Валовий збір популярної круп’яної культури за оптимістичних
сценаріїв розвитку галузі може сягати майже 850 тисяч тонн. Про це
повідомляє служба новин порталу interfax.com.ua
У зв’язку з анексією Криму Україна втратила близько 50% посівних площ рису.
Останніми роками вони становлять 12,7 тис. га, зокрема в Херсонській області — 8,2 тис. га
та Одеській — 4,7 тис. га. Середня площа посівів у господарствах — 300 га. Валовий збір
зерна за останні чотири роки поступового зростає: у 2015 р. — 62,5 тис. тонн; у 2018 р. —
69,2 тис. т. У загальній структурі виробництва зерна круп’яних культур виробництво рису
становить 8%. Нині вітчизняні рисівницькі господарства не спроможні повністю
задовольнити внутрішній попит, хоч найкращі господарства мають урожайність культури
7,0—7,7 т/га. Вітчизняне виробництво продукції рисівництва на 30—40% задовольняє
потребу споживання, тому значну частку цієї продукції імпортують. В Україні вирощують
лише сорти білого рису, що належать до підвиду indica (круглозерний). Нині проходить
випробування сорт червоного кольору. Вітчизняні сорти займають понад 80% посівних
площ у нашій країні. До Держреєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні,
внесено 11 вітчизняних сортів. Усі сорти мають потенціал продуктивності понад 10,0 т/га...

За останні десять років обсяги виробництва кукурудзи в Україні
зросли майже в чотири рази – з 10 млн тонн до майже 40 млн тонн зерна і це
не межа, вважають у компанії ProAgro Group.
«Найближчими роками слід очікувати на подальше їх збільшення внаслідок
ширшого застосування нових технологічних розробок, високопродуктивного насіння та
сучасної техніки», – зазначила експертка аграрного ринку, заступниця директора ProAgro
Group Марія Колесник в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer. За її словами, вітчизняним
аграріям є куди просуватися для підвищення врожайності, й саме в цьому напрямі
рухаються українські товаровиробники останніми роками. Для прикладу: середня
врожайність кукурудзи в Україні ще у 2017 році була на рівні 55 ц/га, а торік перевищила
78 ц/га. «Зрозуміло, що це не межа й слід прагнути до середнього по країні показника
врожайності принаймні на рівні 100 ц/га», – додала Марія Колесник. Нагадаємо, що у
рейтингу провідних експортерів кукурудзи у світі Україна посідає четверте місце після
Сполучених Штатів, які є безумовним недосяжним лідером, Бразилії й Аргентини.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua


ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Буковинський кооператив продає дикорослі
гриби по всьому світу
11.11.2019

Їх гриби та ягоди куштують в Америці та Ізраїлі, за сезон вони
переробляють до 20 тонн продукції, а мешканці можуть заробляти 1000
гривень на день. Про це повідомляє портал shotam.info
Це все про підприємство “Дари Гуцульщини” , яке заснували 33 мешканці Путили та
сусідніх буковинських сіл. Селяни об’єднались та мріють, щоб їхня продукція стала першою
в Україні. Сергій Терен, керівник кооперативу, впевнений, що за такою формою бізнесу –
майбутнє. «У нас така специфіка місцевості, що селяни переважно займаються збором
дикорослів для власних потреб, а реалізовувати залишки десь на ринках чи в мережах
магазинів не можуть.Самостійно це робити важко і великого прибутку не принесе. Знаю на
власному досвіді, бо збирав гриби у лісі з батьком, здавав їх посередникам, але платили
небагато. Кооператив є чудовою альтернативою. Адже люди можуть організуватись і
спільно займатись якимось видом діяльності, спільно переробляти і спільно реалізовувати
продукцію і отримувати від цього кошти», - розповідає Сергій Терен. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Україна збільшила імпорт овочів
і фруктів на 37%
22.11.2019

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" констатує, що в січніжовтні 2019 Україна збільшила імпорт плодоовочевої продукції на 37% до
618,4 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
"За останні 10 місяців поточного року Україна закупила плодоовочевої продукції на
618,4 млн доларів, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказано в
в повідомленні УКАБ. В структурі імпорту найбільшу частку займали цитрусові - 22% (137
млн доларів) і банани - 20% (126,4 млн доларів). За 10 місяців 2019 року найбільше зросли
закупівлі картоплі - в 11 разів або на 29,5 млн доларів за рахунок рекордно низького
врожаю також виріс імпорт кісточкових фруктів (абрикоси, вишні, черешні, персики та
сливи) у 2 рази або на 22,1 млн доларів, цибулі - близько 3 разів або на 18,5 млн доларів і
сушених фруктів - на 81% або на 14,2 млн доларів у порівнянні з 10-ю місяцями 2018 року.
При цьому за вказаний період експорт плодоовочевої продукції скоротився на 4% до 341,1
млн тонн. Таким чином, зовнішньоторговельний баланс є від'ємним і становить 277,3 млн
доларів, що означає, що Україна є нетто-імпортером цієї продукції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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ПТАХІВНИЦТВО

ФГ «Перлина Турії» планує отримати близько
25 млн гривень дотацій

Украина нарастила экспорт мяса птицы
и субпродуктов на 23%
11.10.2019

ФГ «Перлина Турії» планує отримати близько 25 млн грн компенсації
з бюджету за програмами підтримки молочного тваринництва. Про це
розповів власник «Перлини Турії» Володимир Яренчук.
Господарство в с. Задиби Турійського р-ну фактично за 2 роки побудувало сучасний
молочний комплекс. Перший корівник відкрили наприкінці листопада 2018 р., а зараз
завершили будівництво цілого комплексу, загальний проект якого передбачає 1800 голів
ВРХ і 600 корів дійного стада. «У цьому році ми побудували 75% комплексу. Це корівник на
360 голів, комп'ютеризований комбікормовий зал з лінією на 5 тонн на годину, корівниксухостій, телятник для телят до трьох місяців, телятник для телят з 3 до 9 місяців, окремий
- з 9 до 15 місяців, дві силосних ями, прохідну, вагову і зробили благоустрій території. На
комплекс ми витратили близько 100 млн грн, в 2019 році ми залучили 50 млн грн кредиту,
ще 50 млн грн - це оборотні кошти», - відмітив Володимир Яренчук. За його словами,
господарство подало документи на отримання державної компенсації. «За комплекси
очікуємо отримати 18?19 млн грн, за завезення нетелей - 6,5 млн», - розповів Яренчук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами milkua.info

10.11.2019

Украина в январе-октябре 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и
субпродуктов на 23% - до 333,81 тыс. тонн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).
Согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на
12,8% – до $479,73 млн. В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за десять
месяцев 2019 года сократился на 2,1% - до 108,66 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на
2%, до $43,29 млн. Кроме того, по данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-октября
2019 года составил 1,79 тыс. тонн против 1,54 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года.
Этой продукции было поставлено на сумму $3,95 млн против $3,34 млн за десять месяцев
2018 года. Импорт свинины в Украину за этот период сократился на 12,5% - до 20,46 тыс.
тонн. В страну ввезено свинины на $39 млн против $43,17 млн в январе-октябре 2018 года.
Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила
экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017
годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до
1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Україна експортувала першу партію
яловичини у Китай

Проти МХП відкрили ще одну справу через
підвищення цін на курятину

13.11.2019

До Китаю відправлено першу партію української яловичини. Про
це заявила виконуюча обов'язки голови Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Перша партія вітчизняної яловичини відправлена з України до Китайської Народної
Республіки", - сказала виконуюча обов'язки голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту cпоживачів Ольга Шевченко. За її словами,
поставкам першої партії замороженої яловичини до Китаю передувала значна підготовча
робота. "Ми довго йшли для того, аби відкрити китайський ринок для української
яловичини. <...>. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит
державної системи контрою в Україні. Результатами цього стало погодження міжнародного
ветеринарного сертифікату на експорт замороженої яловичини до Китаю та затвердження
переліку українських компаній, які можуть поставляти цю продукцію до КНР", - нагадала
очільниця відомства. Вона висловила сподівання, що українська делегація, яка незабаром
перебуватиме з візитом у КНР, зможе переконатися, що українська яловичина уже на
прилавках китайських магазинів. Нагадаємо, у жовтні 2019 р. Україна та КНР оприлюднили
міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту замороженої яловичини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

12.11.2019

АМКУ відкрив ще одну справу проти агрохолдингу МХП через
необґрунтоване підвищення цін на курятину. Про це повідомляється в
опублікованому АМКУ дослідженні ринку.
Під час дослідження АМКУ не виявив причин для підвищення цін на м’ясо курки
виробництва МХП в липні-серпні 2017 р. У комітеті відзначили, що підвищення цін на м’ясо
курки дозволило МХП залишатися лідером ринку за показниками продажів незважаючи на
те, що в натуральному вираженні частка компанії скоротилася через зростання експорту.
Також в АМКУ виявили чинники, що вказують на неефективне функціонування ринку.
Йдеться про введення обмежень щодо дистриб’юторів, субдистриб’юторів і партнерів. На
даний момент МХП залишається найбільшим учасником ринку з часткою 55% в 2016 році,
46% у 2017 році і 45% в 2018 році. «За результатами 2019 року прогнозується посилення
ринкової концентрації і збільшення частки МХП до 47% за рахунок збільшення обсягів
виробництва курятини на другої черги „Вінницької птахофабрики“», — додали в АМКУ.
Нагадаємо, що МХП Косюка планує експортувати куряче м’ясо в Японію.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
ГК "Овостар Юніон" за 9 міс. скоротила
чистий прибуток у 5,3 рази

Производство молока в Украине впервые
опустится ниже 10 млн т.
13.11.2019

Производство молока в Украине в 2019 г. впервые за годы независимости опустится ниже 10 млн тонн. Об этом сообщила ведущий научный
сотрудник "Института аграрной экономики" Ольга Козак.
По прогнозам ученых Института, в этом году объемы производства молока могут
сократиться по сравнению с прошлым годом на 3,5% – до 9710 тыс. тонн. При этом на
предприятиях производство этого вида продукции уменьшится с 2755,5 тыс. тонн до 2721
тыс. тонн (-1,3%). В хозяйствах населения производство молока сократится с 7308,5 тыс.
тонн до 6988 тыс. тонн (-4,4%). По оценкам ученых, поголовье коров может уменьшиться
до 1840 тыс. голов (-4,1%), в том числе: на предприятиях – до 440 тыс. голов (-5,9%), а в
хозяйствах населения – до 1400 тыс. голов (-3,6%). Наиболее критической является
ситуация с поголовьем коров в сельскохозяйственных предприятиях. Ведь в 2018 году,
впервые во времена независимости Украины, они продемонстрировали прирост на 1,2%.
Зато в текущем – вырезали почти 30 тыс. коров. Соответственно к сокращению
производства молока за девять месяцев отмечается уменьшение объемов его реализации
на перерабатывающие предприятия: сельскохозяйственными предприятиями – на 4%,
хозяйствами населения – на 23%. То есть за 2019 год перерабатывающие предприятия
недополучат по сравнению с прошлым годом до 10% молока. По словам Козак, дефицит
качественного сырья в свою очередь приводит к повышению цены на него. Так, темп роста
цены на молоко в 2019 году был выше, чем в прошлом году. Цена за январь-сентябрь
текущего года выросла на 7,4% против аналогичного периода 2018 года. Внутренняя цена в
Украине на качественное молоко уже давно отвечает, а в последние месяцы даже
превышает, мировой. Такая тенденция будет сохраняться до конца года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Кусто Агро планирует запустить
новую ферму в 2020 г.

15.11.2019

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон" за підсумками січнявересня 2019 року скоротила чистий прибуток у 5,3 рази в порівнянні з
аналогічним періодом 2018 року - до $ 2,6 млн.
Згідно зі звітом компанії на сайті Варшавської фондової біржі, її виручка зменшилася
на 18% - до $ 77,63 млн, що пов'язано з меншим обсягом продажів яєць і негативною
динамікою ціни в звітному періоді. Валовий прибуток "Овостар" у січні-вересні 2019 року
скоротився в 2,6 рази - до $ 9,18 млн, операційний - у 4,7 рази, до $ 3,22 млн. Показник
EBITDA в звітному періоді показав зниження в 3 рази - до $ 5,9 млн, EBITDA маржа з 18% до 8%. Станом на 30 вересня 2019 року загальний борг склав $ 12 млн, чистий борг - $ 6,1
млн. Як повідомлялося, "Овостар" в Україні, в січні-вересні 2019 року скоротила продажі
яєць на 15,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 888 млн штук.
Виробництво яєць за цей період скоротилося на 0,9% - до 1,191 млрд штук. Група компаній
"Овостар Юніон" - вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один з
провідних виробників курячих яєць і яєчних продуктів в Європі. Виробник є
сертифікованим експортером в країни ЄС з 2015 року. Холдингова компанія групи - Ovostar
Union N.V. - у середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і залучила $ 33,2
млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited,
яка контролюється її гендиректором Б.Беліковим і головою ради директорів Віталієм
Вересенком. За підсумками 2018 року "Овостар" скоротила чистий прибуток на 23,6% у
порівнянні з 2017 роком - до $ 17,5 млн. Виручка в минулому році зросла на 27% - до $ 125
млн. У 2018 році "Овостар" наростила продажі яєць на 15,6% - до 1,381 млрд шт.,
Виробництво яєць за минулий рік скоротила на 2% - до 1,625 млрд яєць.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua



РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

14.11.2019

Компания «Кусто Агро» начала строительство молочной фермы на
600 голов дойного стада. Об этом сообщил генеральный директор «Кусто
Агро» Даулет Нуржанов в интервью Latifundist.com.
«Мы стараемся развивать все направления и небезуспешно. Относительно
животноводства: на сегодня у нас на ферме около 500 голов дойного стада. Пока выходим
по нулям, но я вам скажу, что в Украине это уже неплохо. Конечно, хотим идти дальше в
этом направлении, ведь в частных хозяйствах поголовье только уменьшается, да и не могут
они обеспечить того качества молока, которое мы получаем в промышленных условиях.
Поэтому мы уже начали строить ферму на 600 голов, и еще будет вторая очередь на такое
же количество. В целом планируем держать 1200 голов и, надеюсь, в следующем году мы
уже запустим этот проект», — рассказал Даулет Нуржанов. Кроме того, компания имеет три
элеватора, на которых хранит, как свое зерно, так и от других предприятий. По его словам,
хранение зерна на элеваторах не всегда одинаково прибыльно, поскольку это зависит и от
погодных условий, и от других факторов. «То есть бывает сезон дождливый, когда зерно
влажное и фермеру необходимо сдать его на просушку, чтобы не потерять качество. В
таком случае на элеваторах мы хорошо зарабатываем. Иногда даже скорости не хватает,
чтобы удовлетворить запросы всех желающих. Поэтому сейчас увеличиваем фронты подач,
пытаемся максимально решить все проблемы с точки зрения скорости погрузки и
выгрузки. И решаем вопрос с расширением элеватора», — добавил он. У «Кусто Агро» есть
собственный вагонный парк, благодаря чему, по словам Даулета Нуржанова, компания
предоставляем полный спектр услуг по организации грузовых перевозок ж/д транспортом
на территории Украины и за ее пределами. В целом парк «Кусто Агро» состоит из 70
единиц. «Считаю такое решение правильным, поскольку у нас есть элеваторы и мы
обеспечиваем свои потребности, компенсируя нехватку вагонного парка на железной
дороге», — резюмировал Даулет Нуржанов. …
Читать полностью >>>
По материалам agri-gator.com.ua
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Вилов риби у Чорному морі цьогоріч
збільшився на 63%
14.11.2019

Промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у Чорному
морі за січень-жовтень 2019 р. збільшився на 63% порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Про це повідомляє ukrinform.ua
“За 10 міс. 2019 р. загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у
Чорному морі збільшився на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так,
протягом січня-жовтня українські рибалки виловили у цій водоймі понад 12,8 тис. тонн
риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2018 року цей показник склав 7,8
тис. тонн”, - йдеться у повідомленні Державного агентства рибного господарства України.
Зазначається, що загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Україні
з початку 2019 року сягнув майже 34 тис. тонн. У Чорному морі було виловлено 12,802 тис.
тонн (на 63% більше, ніж у січні-жовтні 2018 року); у Азовському – 7,318 тис. тонн (на 49%
менше); у Причорноморських лиманах – 64 тонни (на 83% менше); у річці Дунай – 537 тонн
(на 125% більше); у пониззі ріки Дністер з лиманом та Кучурганському водосховищі – 1,437
тис. тонн (на 41% більше); у Дніпро-Бузькій естуарній системі – 1,301 тис. тонн (на 11%
менше); у водосховищах ріки Дніпро – 10,311 тис. тонн (на 8% більше); у інших водоймах –
180 тонн (на 6% більше). Найбільше протягом січня-жовтня виловлено таких водних
біоресурсів: рапани – 10,057 тис. тонн; бичка – 6,254 тис. тонн; карася сріблястого – 4,757
тис. тонн; ляща – 1,888 тис. тонн; плітки – 1,774 тис. тонн; шпротів – 1,262 тис. тонн; тюльки
та верховодки – 1,210 тис. тонн; плоскирки – 1,061 тис. тонн; рослиноїдних видів риб – 801
тонну; креветки – 701 тонну; оселедця чорноморського – 447 тонн.
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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ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Урожайність цукрових буряків в A’spik Group на 24% вища,
ніж у середньому по Україні

В Україні виробництвом меду займається
близько 400 тис. пасічників
14.11.2019

В Україні створять робочу групу задля вирішення нагальних проблем
галузі бджільництва. Про це йшлося під час робочої зустрічі заступника
міністра розвитку економіки.
За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства України Інни Мєтєлєвої, міністерство виступить майданчиком для
обговорення питань бджільництва та прийняття відповідних рішень. Так, буде створено
відповідну робочу групу за участі відповідальних департаментів міністерства, інших
відомств та профільних асоціацій. "За оцінками експертів виробництвом меду в країні
займається близько 400 тисяч пасічників, які потенційно можуть долучитися до програм
державної підтримки. В свою чергу, ми хочемо отримати від виробників обґрунтовані
пропозиції щодо напрямів держпідтримки на підставі чітких розрахунків. Адже важливо
розуміти який економічний вплив це матиме на виробництво, експорт, рівень зайнятості,
створення робочих місць та соціально-економічний розвиток сільських територій", –
зазначила Мєтєлєва. У ході зустрічі були обговорені ключові питання галузі бджільництва
та ринку меду, зокрема, щодо правового врегулювання галузі бджільництва, реєстрації
пасік, державного контролю за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, збільшення
експортних квот для виробників меду, держпідтримки, розвитку напрямів аграрної освіти
тощо. За даними міністерства тільки за 2018 рік у господарствах усіх категорій вироблено
71,3 тис. тонн меду, у тому числі 0,9 тис. тонн меду – у сільськогосподарських
підприємствах (1,5%). Торік обсяг експорту склав 49 406 тонн на загальну суму 98 068 тис
дол. США. За 8 місяців 2019 року обсяг експорту меду зріс майже в півтора рази, порівняно з
аналогічним періодом 2018 року, та становить 31,8 тис. тонн на суму 58 457 тис. дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua




FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

22.11.2019

Аграрні підрозділи A’spik Group зібрали урожай цукрових буряків з
понад 2 тис. га угідь, що складає 100% посівів. Про це повідомили в
компанії, передає служба новин порталу agrotimes.ua
Середня врожайність коренеплодів сягнула 550 ц./ га, а їх рівень цукристості у
порівнянні з 2018 роком зріс на понад 1%. Водночас, за даними інформаційно-аналітичного
порталу АПК України наразі середні показники врожайності цукрових буряків на
Хмельниччині становлять 509,5 ц/га, а в середньому по Україні – 441,9 ц/га. Таким чином
врожайність на полях корпорації перевищує загальноукраїнський рівень на понад 24%, а
обласний – на 8%. «Основні проблеми, які б я відзначив у 2019 році, – строкатість посівів та
нерівномірність опадів. Опади випадали вкрай нерівномірно. Наприкінці травня і на
початку червня ми потерпали від злив, а потім майже два місяці – від спеки. На щастя,
пересів культури не знадобився, але такі примхи природи, звісно, спричинили негативний
вплив на ріст буряків», – зазначив керівник земельного напрямку A’spik Group Анатолій
Салашинський. За його словами, цього року посівам не дошкуляли кореневі гнилі та
шкідники, хоча на гичці був присутній церкоспороз. Загалом завдяки злагодженій роботі
усіх підрозділів корпорації, високій трудовій дисципліні та вчасно вжитим агрономічним
заходам ми задоволені цьогорічними результатами. Нагадаємо, старокостянтинівські
аграрії у 2019 виділили під стратегічну для корпорації культуру майже 1,3 тис. га. Крім
того, на Рівненщині під цукровий буряк віддали ще 865 га угідь із земельного банку
компанії. У 2020 р. в корпорації мають наміри збільшити сукупні посіви цукрових буряків.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua



ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Термінал Allseeds Black Sea - №1 постачальник
української олії на експорт

АМКУ оштрафував виробників оцту,
дріжджів і морозива
22.11.2019

Антимонопольний комітет України оштрафував виробників оцту,
дріжджів і морозива на загальну суму 2,55 млн грн за недобросовісну
конкуренцію, йдеться в повідомленні відомства.
Відзначається, що регулятором винесено відразу 3 рішення про порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафовані порушники на
загальну суму 2 млн 550 тис. грн. Зокрема, ТОВ «Ново-Водолажський масло-жировий
комбінат» (Харківська обл.) оштрафований на 250 тис грн. за поширення інформації, що
вводить в оману, а саме твердження «оцет» у назві товару, який містив у складі кислоту
оцтову синтетичну харчову. Також АМКУ оштрафував на 2 млн грн ТОВ «Лесаффр Україна»
(Дніпропетровщина) за оформлення упаковок спиртових дріжджів, схожих з упаковками
іншої торгової марки, присутньої на ринку довше за порушника. За інформацією відомства,
ТОВ «Айс Запоріжжя» та ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» (Запорізька обл.)
оштрафовано на 150 тис. грн кожне через вказівки на упаковках морозива інформації про
наявність у складі коров’ячого питного молока, яке насправді не використовувалося.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua



ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «ОЛИС» запустила новий завод з переробки
вівса у Дніпропетровській обл.
05.11.2019

Компанія «ОЛИС» ввела в експлуатацію завод з переробки вівса.
Такою інформацією в коментарі у межах «Форуму зернопереробників-2019»
поділився комерційний директор ТОВ «ОЛИС» Володимир Чеглатонєв.
Даний завод має потужність з перероблення вівса у крупу 60 тонн/добу та 32
тонн/добу – з виробництва вівсяних пластівців. Дана лінія є універсальною і дозволяє
виробляти пластівці не тільки з вівса, а й з інших круп'яних культур, таких як гречка,
пшениця, ячмінь і т.д. Компанією ОЛИС була виконана розробка проектної документації
технічної частини крупозаводу, виготовлення і постачання комплекту технологічного,
транспортного та аспіраційного обладнання, а також проведені запуск і налагоджувальні
роботи. Увесь проект був виконаний «під ключ». «У даний час овес є досить перспективною
культурою і як показують дані аналітиків в Україні і в світі відзначається тенденція
збільшення обсягу споживання пластівців. Тому даний напрямок має певний потенціал для
подальшого розвитку. У той же час, продукція переробки в цілому і пластівці зокрема – це
досить «довгі гроші», це інвестиція у майбутнє», – резюмував В. Чеглатонєв. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «ОЛИС»
Группа компаний Cereal Planet получила
€88 тыс. чистой прибыли
14.11.2019

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей
круп, в январе-сентябре 2019 г. получила EUR88 тыс. чистой прибыли, что в
2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
Согласно отчету холдинговой компании группы Cereal Planet PLС (Кипр) на
Варшавской фондовой бирже, ее выручка уменьшилась на 9,9% - до EUR12,88 млн, валовая
прибыль – на 9,1%, до EUR2,66 млн. В июле-сентябре 2019 года компания сократила чистую
прибыль в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом-2018 – до EUR62 тыс., выручку - на
19,8%, до EUR4,06 млн. В то же время валовая прибыль Cereal Planet в указанный период
2019 года незначительно возросла - до EUR956 тыс. Согласно отчету, в третьем квартале
2019 г. компания сократила производство круп на 42% - до 8,43 тыс. тонн по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения было падение
производства гороха на 69% - до 3,64 тыс. тонн. В целом за девять месяцев 2019 г. Cereal
Planet уменьшила производство круп на 41% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. до 22,13 тыс. тонн. Падение показателей произошло за счет снижение производства гороха
на 73% - до 7,62 тыс. тонн (связано с более низким потреблением на азиатском рынке) и
прекращения производства крупы ячменной. Cereal Planet выпускает весовые крупы для
B2B под ТМ "Олимп" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна",
"Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Термінал рослинних олій Компанії Allseeds Black Sea вийшов на 1-е
місце у сезоні 2019/20 серед терміналів України, переваливши на експорт 211
тис.тонн або 20% від загальної кількості по країні.

На другій позиції - EVERI (207 тис. тонн), на третьому - Risoil (135 тис.тонн), далі UPSS (40 тис.тонн), Delta-Wilmar (28 тис.тонн) та ін, йдеться у звіті Агентства Stark Shipping.
Такий "ривок" Allseeds Black Sea став можливим завдяки інвестиціям Компанії в розвиток
Терміналу: нарощування резервуарного парку з 42 до 100 тис.тонн, насосного господарства,
що дозволило збільшити швидкість завантаження до 1200 т / год, збільшення до 7 точок
навантаження на 5 причалах ТІСа, а також розширенню клієнтської бази. У поточному
сезоні Allseeds також в 4-ці лідерів - експортерів олії з України: 109 тис.тонн або 10%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ТОП-5 найбільших виробників
соєвої олії в Україні
22.11.2019

За даними Асоціації "Укроліяпром" у 2018/2019 маркетинговому році
в Україні вироблено 270,4 тис т соєвої олії, що співпадає з даними
Держстату. Про це повідомляє infoindustria.com.ua
Основні його виробники у минулому маркетинговому році - Катеринопільський
елеватор, що належить холдингу МХП, та Глобинський переробний завод, що входить до
агропромхолдингу "Астарта". Разом ці підприємства виробили 35% вітчизняної соєвої олії.
Обсяги переробки сої значно зросли, що є результатом дії "соєвих правок" та зростанням
обсягів виробництва. Минулого року значно збільшилися обсяги переробки сої: вони
складають 52,6% від виробництва, тоді як у 2017/2018 році цей показник був на рівні
38,1%, а ще роком раніше — лише 23,8%. Це викликано як зростанням виробництва сої,
нарощуванням переробних потужностей, так і «соєвими правками», що передбачають
відміну ПДВ при експорті сої та ріпаку. ТОП-5 найбільших виробників соєвої олії в Україні
за даними Асоціації «Укроліяпром»: ТОВ «Катеринопільський елеватор», Черкаська область
— 48,2 тис. т, що в загальному обсязі виробництва становить 17,8%; ТОВ «Глобинський
консервний завод», Полтавська обл. — 40,9 тис. т — 15,1%; ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»,
Запорізька обл. 26,9 тис. т — 12,1%; ТОВ «Транзпостач», Кіровоградська обл. — 25,8 тис. т —
9,6%; ПрАТ «Вінницький ОЖК», м. Вінниця — 24,2 тис. т 8,9%
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
Компанія «Укролія» розширила свою експортну
лінію на ринку Румунії
22.11.2019

Компанія «Укролія» з початку листопада відвантажила до Румунії 50
тонн органічної рафінованної та 100 тонн органічної нерафінованної олії
виробництва «Украолія органік».
Нерафінована олія буде перероблена там на провідному виробничому комплексі
країни для подальшої реалізації в країнах ЄС. Такий крок для «Укролії» є лінійним
розширенням продуктового ланцюга на ринку Румунії, адже вже другий рік поспіль
компанія експортуємо високоолеїнову фасовану олію у bag in box під власним брендом
EFFO. «Румунський ринок органіки дуже динамічний. Він демонструє помітне зростання. За
оцінками експертів зростання долі ринку між 2017 та 2018 роками становило 30%, і
очікується, що продовжуватиметься тими ж темпами до 2020 року», – йдеться в
повідомленні. Також повідомляється, що в останні роки в Румунії спостерігається
зростання обсягів споживання органічних продуктів, і це є результатом поєднання різних
факторів, як, наприклад, більша купівельна спроможність населення, краща освіта
споживачів, більше варіантів роздрібних торгових точок, а також мереж супермаркетів з
органічною продукцією. Крім того, все більше імпортерів органіки організовують заходи
B2B та B2C для пропаганди здорового способу життя. Як повідомлялося раніше, «Укролія»
експортувала до В’єтнаму першу партію органічної соняшникової олії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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Рога и копыта: чем производители мясных
консервов кормят украинцев

Украина увеличила импорт сыров
текущем году в 1,7 раза
10.11.2019

Украина увеличила импорт сыров текущем году в 1,7 раза Украина
по итогам января-октября 2019 года экспортировала 5,96 тыс. тонн сыров,
что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно данным таможенной статистики, обнародованной ГФС, в денежном
выражении экспорт составил $21,97 млн, что на 14,7% меньше показателя десяти месяцев
2018 года. В то же время импорт сыров по итогам января-октября составил 17,66 тыс. тонн,
что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В денежном
выражении импорт возрос в 1,6 раза - до $81,04 млн. Экспорт сливочного масла из Украины
в январе-октябре сократился в 1,6 раза - до 16,32 тыс. тонн, в денежном выражении также –
в 1,6 раза, до $67,94 млн. Импорт этой продукции, по информации ГФС, возрос в 2,3 раза - до
1,99 тыс. тонн, в денежном выражении - в 1,7 раза, до $10,12 млн. Кроме того, экспорт
молока и сливок (сгущенных) в январе-октябре увеличился на 2,2% - до 32,74 тыс. тонн.
Украина поставила сгущенные молоко и сливки на общую сумму $69,63 млн, что на 31,7%
больше показателя за десять месяцев 2018 года. Импорт этой группы товаров сократился
на 4% - до 1,81 тыс. тонн, в денежном выражении - на 12,8, до $3,99 млн. Как сообщалось со
ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс.
тонн сыров (+37,1% по сравнению с 2017 годом) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%).
Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38
тыс. тонн, импорт незначительно вырос - до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок
(сгущенных) составил 35,55 тыс. тонн (-24,1%), импорт - 2,36 тыс. тонн (+38,6%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Український виробник молокопродуктів
інвестує $15 млн в розвиток
18.11.2019

Акціонери холдингу «Молочний альянс», який входить в топ-3
найбільших в Україні виробників молока і молокопродуктів, прийняли
рішення інвестувати в розвиток нових продуктів.
«Вирішили не сидіти і не чекати покращення в усіх сферах, яке ясно, шо не за горами,
а витратити мільйонів 15 доларів на абсолютно нові напрямки. Це приблизно як
побудувати один молочний завод з нуля», — написав у facebook Олександр Деркач, один з
співвласників холдингу. Він не уточнив в випуск яких саме продуктів компанія буде
інвестувати, але пояснив, що це стосується виробничо-інвестиційної програми холдингу на
майбутні 1−2 роки. У коментарях він додав, що компанія не має наміру інвестувати в
створення власної сировинної бази, а мова йде саме про нові види готових продуктів.
«Скоро мені буде про що вам писати, стежте», — анонсував Деркач. Влітку «Молочний
альянс» повідомляв про плани інвестувати в 2019 році більше 200 млн грн в очисні споруди
і нове обладнання для заводів. «Молочний альянс» створено в червні 2006 року. Об'єднує
Пирятинський і Баштанський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат,
Яготинський маслозавод, філію «Яготинське для дітей». Акціонерами компанії є ексвласники банку «Аваль» Олександр Деркач, Федір Шпиг і Сергій Вовченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
ГК "Милкиленд" завершила январь-сентябрь 2019 г.
с чистым убытком €11,39 млн
18.11.2019

ГК "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и
Польше, завершила январь-сентябрь 2019 года с чистым убытком EUR11,39
млн, что на 15,1% лучше показателя за аналогичный период 2018 года.
Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, консолидированная
выручка "Милкиленда" за 9 месяцев 2019 года незначительно уменьшилась – на 2,3%, до
EUR96,57 млн, EBITDA упала в 6,8 раза – до EUR0,66 млн (в основных сегментах – в 19,4 раза,
до EUR0,23 млн). Компания указывает, что ее суммарные продажи за отчетный период
сократились примерно на 29% на фоне значительного снижения продаж сыров и
масложировой продукции, рентабельность которой была подорвана "ножницами
себестоимости", когда цены на готовую продукцию отстают от роста стоимости сырья –
сырого молока как в России, так и в Украине, цены на которое выросли соответственно на
7,5% и 9%. "Эти неблагоприятные тенденции были усугублены ситуацией с ростом курса
гривны и рубля по отношению к евро в отчетном периоде", – добавляет "Милкиленд". Из-за
эффекта "ножниц" и растущей конкуренции на российском молочном рынке, прежде всего,
на рынке города Москвы, "Останкино" сократило объемы продаж цельномолочной
продукции примерно на 9%, что привело к снижению рентабельности бизнеса по EBITDA
на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или практически до нуля.
"Милкиленд Украина" в отчетном периоде сосредоточила свои усилия на развитии продаж
продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе инновационных безлактозных
сыров и цельных молочных продуктов. В результате этого дочерней компании
"Милкиленда" в Украине удалось сохранить маржу EBITDA почти на том же уровне в 3%,
что и за 9 месяцев 2018 года. Milkiland EU в отчетном периоде 2019 года столкнулась со
значительным ухудшением традиционного бизнеса по производству и продаже сухих
молочных продуктов, вызванным неблагоприятной ситуацией с ценами на эти продукты
на мировом рынке, а также снижением продаж сыроваренных изделий на внутреннем
рынке Польши. В результате EBITDA компании стала отрицательной, что также снизило
общий показатель EBITDA группы. Milkland Intermarket в отчетном периоде увеличила
продажи сухих молочных продуктов в Китае и кошерных товаров в Израиле. Доля этих двух
стран в общем объеме выручки превысила 60%, а в целом продажи сухих молочных
продуктов и масла этой компанией увеличились примерно на 25%. В то же время растущие
затраты на сырье в Украине и подорожание гривни к евро и доллару привели к ситуации,
когда рентабельность по EBITDA также стала отрицательной. Группа компаний
"Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции на рынке Украины. Ее
производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн
тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих
широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты
и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Летом 2012
года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале
2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ. "Милкиленд" в 2018 году получил чистый убыток в
размере EUR20,1 млн, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. Выручка за прошлый год
сократилась на 5,6% - до EUR132,6 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Практически все производимые в Украине мясные консервы
потребляются внутри страны, так что объем их производства является
своеобразным индикатором благополучия населения.
Издание "ДС" поинтересовалась у профессора кафедры товароведения, управления
безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко, чем кормят украинские производители своих сограждан и на что
обращать внимание при покупке консервированного мяса и паштетов. По данным Госстата,
большинство отечественных консервов изготавливаются из субпродуктов разного вида.
Доля такой продукции составляет почти 80% от всего объема производства. И это не очень
хорошая новость для любителей поесть мяса из банки, потому что качество современных
консервов оставляет желать лучшего. "Из всех производимых в стране мясных консервов
покупать рекомендую только отдельных производителей, ориентируясь на цену и выбирая
подороже. К примеру, мы проверяли тушенку, которую производят для нужд армии, и
обнаружили в ней не только так называемое ММО - мясо механического обваливания
(шкурки, хрящи, перетертые кости, другое низкосортное сырье), но и с десяток разных
стабилизирующих добавок вместо мяса. Был огромный скандал. Такой продукт для
здоровья не опасен, но пищевая ценность в нем не та, которую ожидает потребитель.
Полноценного белка в этих консервах меньше, чем заявлено, а влаги и углеводов больше", отмечает Сидоренко. Из-за желания сэкономить производители без зазрения совести
играют с составом своей продукции. "Нередко говядину полностью или частично заменяют
мясом птицы, "забывая" о том, что продукт с таким содержимым должен стоить гораздо
дешевле. А чтобы увеличить вес, добавляют то же ММО - перетертые осколки костей и
хрящи", - утверждает профессор. В консервах некоторых производителей мясного сырья
меньше, чем самого бульона, поэтому перед покупкой банки эксперт рекомендует потрясти
ее возле уха. Если услышите хлюпанье и перемещение содержимого, то верните консервы
на полку - вряд ли вам понравится содержимое.
Тушенка под микроскопом >>>
© Марина Ситник
По материалам dsnews.ua
Аналіз ринку сирокопчених і сиров'ялених ковбас в Україні
18.11.2019

Компанією
Pro-Consulting
проведено
дослідження
ринку
сирокопчених і сиров'ялених ковбас в Україні, в результаті якого виявлено
його ємність, структура і перспективи розвитку.
Це дозволило визначити перспективні виходи на вказаний ринок нових учасників.
Сирокопчені та сиров'ялені ковбаси є традиційним делікатесом на святковому, а з
підвищенням купівельної спроможності населення, і на повсякденному столі українців.
Останнім часом доходи населення нашої країни ростуть швидше за інфляцію, що сприяє
розвитку ринків продуктів не першої необхідності, до яких відносяться сирокопчені та
сиров'ялені ковбаси. Разом з тим, ціни на м`ясопродукти дуже залежні від вартості
сировини та інших виробничих ресурсів, і тільки останнім часом динаміка їх зростання
опустилася до однозначних значень відсотків, завдяки стабілізації економіки і курсу гривні.
Збільшення цін на ковбаси в попередні періоди призвело до зміщення споживчих переваг у
нижчий сегмент цієї продукції - з вищого сорту на перший і нижче. Аналіз ринку
сиров'ялених і сирокопчених ковбас в Україні показує, що основними критеріями для
вибору даного виду продукції споживачами залишаються смакові якості, склад інгредієнтів
і вартість. В основному, українські покупці схильні купувати ковбаси вітчизняного
виробництва, але існує попит і на імпортні м'ясні делікатеси, через їх екзотичні для нашої
країни смакові якості і склад, а також довіру до якості закордонних брендів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua



ВИРОБНИЦТВО ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Суд відкрив справу про банкрутство виробника
пельменів та морозива "Геркулес"
19.11.2019

Госпсуд Донецької області 18 листопада відкрив провадження в
справі №905/2030/19 про банкрутство ПрАТ “Геркулес” (м. Краматорськ).
Про це повідомляє finbalance.com.ua
Ініціатором відповідної процедури було приватне підприємство “Маріната”, яке
посилалося на наявність у боржника заборгованості за договором безвідсоткової
фінансової допомоги №ФП/09-04 від 09.04.2015 у розмірі 3,42 млн грн, а також на наявність
заборгованості за рішенням господарських судів по справам: №905/2666/15 (18 млн грн,
кредитор - банк “Південний”); №910/14279/18 (2,3 млн грн, кредитор - банк “Кредит
Дніпро”); №908/1049/15 (21 млн грн, кредитор - Укрексімбанк); №905/2919/17 (3 млн дол,
кредитор - Райффайзен Банк Аваль); №905/1051/16 (27 млн грн, кредитор - банк “Кредит
Дніпро”). Як писав Finbalance, 22.02.2019 Госпсуд Донецької області видав наказ про
примусове виконання рішення цього ж суду від 24.01.2019 в справі №908/2784/15 про
звернення стягнення на предмети іпотеки в рахунок погашення заборгованості ПрАТ
“Геркулес”, ПАТ “Донецький міський молочний завод №2”, ПП «Украинский продукт» перед
Райффайзен Банком Аваль на суму 14,37 млн дол (за генеральним кредитним договором
№012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 та укладеними в його рамках кредитними договорами
№012/01-03-3/00120, №012/01-03-3/1436, №012/01-03-3/1437, №012/01-03-3/00121).
Крім того, Госпсуд Донецької області розглядає справу №905/2235/17 за позовом Фонду
гарантування, що діє в інтересах банку “Петроммерц-Україна” (на ліквідації), до ПрАТ
“Геркулес”, ПАТ “Донецький міський молочний завод №2”, ТОВ “Добриня-Продукти”, ПП
“Український продукт”, ТОВ Агрофірма “Горняк” про солідарне стягнення 10,5 млн дол
заборгованості за кредитним договором № 011-03-12 від 23.07.2012. У держреєстрі
кінцевими бенефіціарами ПрАТ “Геркулес” (зареєстроване в Краматорську) значиться
Віктор Гашпар; ПАТ “Донецький міський молочний завод №2” - Віктор Гашпар, Юрій Рубан,
Геннадій Узбек; ПП “Украинский продукт” - Ігор Андрєєв. Власне, з бізнесменом Ігорем
Андрєєвим і пов’язували “Геркулес” - одного з найбільших в Україні виробників морозива
та напівфабрикатів. Також з І. Андрєєвим пов’язують металургійні підприємства, які мають
значні борги перед збанкрутілим ВТБ Банком.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

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

В Agrofusion завершился сезон
переработки томатов

Київхліб уклав нові контракти з компаніями
зі США та Ізраїлю
18.11.2019

12.11.2019

Компания Agrofusion завершила сезон сбора и переработки томатов.
Объем переработанного сырья оказался меньше прогнозируемого в
августе. Об этом говорится в сообщении предприятия.
«Текущий, 2019 год. оказался сложным. Первая половина сезона сопровождалась
неблагоприятными погодными условиями, что повлекло медленное созревание томатов и
поздний старт сезона. Вторая половина сезона была хорошей со средним Brix 4,7 и
финальным объемом 588 тыс. т томатов», - уточнили в компании. Кроме того, во время
сезона 2019 в Agrofusion успешно прошел надзорные и ре-сертификационные аудиты: ресертификационные аудиты по безопасности томатов GlobalG.A.P и качества и безопасности
томатной пасты ТМ "Инагро" согласно стандарту FSSC 22000. Согласно схеме сертификации
FSSC 22000 аудиты в сезоне 2019 г. были необъявленными; подтверждено соответствие
международному стандарту по экологическому менеджменту ISO 14001. «Основная
особенность 2019 г. - переход со стандарта по защите профессиональной безопасности и
здоровья персонала OHSAS 18001 на ISO 45001 на всех заводах одновременно», - добавили в
компании. Для справки: в компании прогнозировали объем переработки в 2019 г. на уровне
740 тыс. т томатов. Agrofusion - вертикально интегрированный сельскохозяйственный
холдинг с замкнутым циклом производства, по выращиванию томатов и их последующей
переработкой в томатную пасту. Предприятия компании расположены на юге Украины - в
Николаевской и Херсонской областях. Компания объединяет три завода, 20 тыс. га
орошаемых земель и два тепличных комплекса по выращиванию рассады. Холдинг
производит томатную пасту под торговой маркой ТМ «Инагро».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

З 5 по 9 жовтня 2019 року лідер ринку хлібобулочних виробів
компанія «Київхліб» представила свою продукцію на виставці Anuga 2019 у
Кельні (Німеччина).
В рамках всесвітньо відомої виставки компанія презентувала 5 категорій своєї
продукції (пряники, сушки, соломку, сухарі та печиво) під торговими марками Honey Moon
та «Київхліб». За результатами участі в Anuga 2019 компанія «Київхліб» в листопаді вже
уклала декілька договорів про співпрацю з провідними компаніями зі США та Ізраїлю.
Також активно ведуться перемови з 70 компаніями з Європи та Азії. Anuga – міжнародна
платформа для виробників, лідер заходів у світі продуктових виставок. Цього року на
виставку завітало понад 170 000 делегатів з 201 країни та було представлено 7590
експонентів з 106 країн. Компанія «Київхліб» – найбільший столичний виробник хліба,
хлібобулочних та кондитерських виробів, що вже 89 років утримує провідні позиції у галузі
вітчизняного хлібопечення. До складу компанії входить 9 виробничих майданчиків у Києві
та Київській області, потужність яких дозволяє щоденно виготовляти більш ніж 400 т
хлібобулочних виробів та 30 т хлібних смаколиків. Асортимент продукції нараховує
близько 250 найменувань. Компанія «Київхліб» є визнаним лідером хлібопекарського
ринку України та відомим виробником пекарської продукції за кордоном. Продукція
компанії експортується до країн Європи, Азії та Північної Америки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Київхліб»

Індійці планують перевести в Україну завод
з переробки паприки

Компанією Pro-Consulting проведено аналіз ринку печива в Україні, що
дозволило визначити його поточні параметри і спрогнозувати ймовірні
тренди розвитку на перспективу.
Події 2014 р. надали відчутний негативний вплив на даний ринок, оскільки частина
кондитерських підприємств залишилися на непідконтрольній території або в районах
бойових дій, що призвело до зниження виробництва. Одночасно, падіння купівельної
спроможності українців стало причиною скорочення внутрішнього споживання, а
погіршення відносин з Росією спричинило за собою зменшення експорту в цю країну. В
даний час на українському ринку печива присутні п'ять великих кондитерських компаній і
близько 120 менших підприємств, діяльність останніх, як правило, обмежується регіоном
розташування, конкуренцію їм створюють численні міні-пекарні, які збували продукцію
через власні магазини, лотки і кафе. Вітчизняні виробники повністю задовольняють
внутрішній попит на печиво в Україні, хоча його виробництво на душу населення в 2018
році було менше, ніж в 2016-му. Імпортне печиво, хоча і можна знайти на полицях наших
супермаркетів, але його поставки мізерні порівняно із загальним обсягом ринку.
Головними покупцями українського печива на міжнародному ринку є Білорусь з часткою
18,4%, Молдова - 9,5%, Казахстан - 9%, Польща - 7,2%. У порівнянні з 2016 роком, частка
Білорусі в експорті печива майже подвоїлася, а частка Казахстану приблизно на стільки ж
скоротилася. У процесі аналізу ринку печива в Україні був зафіксований високий рівень
конкуренції серед виробників за увагу покупця. Споживачі низького цінового сегмента при
здійсненні вибору орієнтуються, головним чином, на вартість печива, а при покупці
дорожчої продукції на перше місце виходять його смакові характеристики. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

Аналіз ринку печива в Україні: печемо
для себе і для сусідів
15.11.2019

19.11.2019

Індійські партнери української компанії «Натур Світ» мають плани
перевести виробничі потужності з переробки паприки на барвник з Китаю в
Україну. Про це повідомляє Kurkul.
«На жаль, в Україні немає потужностей із переробки паприки. Вирощену продукцію
збуваємо за кордон на переробку. Проте індійські партнери мають намір перевести
виробничі потужності з Китаю до України. Нам же залишається вже зараз розбурхувати
ринок, говорити про паприку, закидати таку ідею фермерам, щоб проект почав активно
розвиватися за підтримки аграріїв», — розповів директор з розвитку компанії «Натур Світ»
Ігор Андрієнко. «Натур Світ» другий рік пропонує українським фермерам вирощувати
паприку на барвник. При цьому постачає насіння, технологію, а потім викуповує готову
продукцію. Минулого року врожай був на рівні 350-360 кг/га. Про цьогорічний врожай не
говорять, кажуть, що він ще досушується. Викуповують паприку по $1,2/кг. На 2020 р.
планують підвищувати закупівельні ціни, якщо якість пігменту буде високою. Готову
продукцію постачають в Європу, США та Японію.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
На Тернопільщині китайці збудують завод з
переробки кукурудзи за $200 млн
22.11.2019

Китайські інвестори побудують завод у Чорткові, що на
Тернопільщині. Сума інвестицій – $200 млн. Про це повідомив Чортківський
міський голова Володимир Шматько на своїй Фейсбук-сторінці.
«Сьогодні (21 листопада, – ред.) продовжили перемовини з китайською компанією
про будівництво нового високотехнологічного заводу в нашому індустріальному парку
Chortkiv-West», – зазначив Володимир Чортків. За його словами, на заводі буде
здійснюватись глибинна переробка кукурудзи: виробництво фруктози, лізину,
глутамінової кислоти. Площа першої орендованої ділянки, потрібної під забудову – 15 га.
Також повідомляється, що на заводі буде створено 350-370 нових робочих місць. Крім того,
у майбутньому розглядається будівництво ще двох заводів. Нагадаємо, наказом
Мінекономіки від 3 жовтня № 152 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено
індустріальний парк «Chortkiv-West». Як зазначено в повідомленні, основною метою
створення індустріального парку є забезпечення економічного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності міста й забезпечення зайнятості місцевого населення. На
території індустріального парку може бути створено до 7300 нових робочих місць. Строк
функціонування індустріального парку – 30 років. Функціональне призначення парку:
металообробка та машинобудування, включаючи виробництво компонентів до автомобілів,
електротехнічну промисловість та приладобудування; агропереробка; легка та харчова
промисловість; деревообробна та меблева промисловість; інші галузі, сумісні із
зазначеними відповідно до норм чинного законодавства України.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

Roshen сдал в аренду здание Мариупольской
кондитерской фабрики
19.11.2019

Кондитерская корпорация Roshen ведет переговоры с арендаторами о
сдаче в аренду помещения Мариупольской кондитерской фабрики,
законсервированной в 2014 году.
"Мы действительно планируем сдать в аренду помещения Мариупольской фабрики
Roshen. Сейчас ведутся подготовительные работы и переговоры с арендаторами. Первый
этаж под супермаркет уже сдан", - сообщили в ответ на запрос издания в пресс-службе
корпорации. Согласно ответу пресс-службы, в декабре в здании фабрики откроется
супермаркет. Название сети не уточнили. Кроме того, второй и третий этажи здания
Мариупольской фабрики могут быть сданы в аренду в 2020 г., поскольку объект имеет
очень выгодное место расположения. "Потенциальных арендаторов достаточно, мы
открыты к сотрудничеству и рассматриваем разные варианты", - сказано в ответе на запрос
LIGA.net. Как сообщают местные СМИ, в здании фабрики планируется открытие
супермаркета "Зеркальный". Сейчас в городе работает шести магазинов этой сети. Кроме
того, по данным мариупольских СМИ, в здании фабрики расположены два офиса для
компаний из Львова и Ивано-Франковска. На сайте по аренде недвижимости сказано, что
помещение Мариупольской кондитерской фабрики уже снято в аренду. Напомним, в
феврале 2014 года Roshen заявила, останавливает работу своей фабрики в Мариуполе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Компанія "Конті" Колеснікова розповіла про реструктуризацію
боргів перед Укрексімбанком
20.11.2019

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ПрАТ “ВО “Конті” повідомило, що 6 грудня відбудуться позачергові
збори його акціонерів, на який буде розглядатися питання про
реструктуризацію боргів цієї компанії перед Укрексімбанком.
Згідно з проектом рішення зборів акціонерів ПрАТ “Виробниче об’єднання “Конті”,
вони можуть надати згоду компанії на внесення змін до кредитних угод з банком (у т.ч.
Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009), “гранична сукупна вартість яких
не повинна перевищувати суму 2,7 млн. грн, пов’язаних із: зміною відсоткової ставки,
пролонгацією”. Крім того, передбачено надання згоди щодо укладання правочинів,
“пов’язаних з наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді застав нерухомого та
рухомого майна, майнових прав”, причому “зазначене рішення стосується будь-яких
дій/правочинів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1,4 млн. грн., пов’язаних із
забезпеченням зобов’язань Товариства перед Банком: як надання майна у заставу/іпотеку
так і виведення з під застави/іпотеки, а також припинення застави/іпотеки. Як очікується,
реструктуризація боргів ПрАТ “Виробниче об’єднання “Конті” завершиться до 30.12.2019. В
кінці 2016 р. позачергові збори акціонерів ПрАТ "Виробниче об’єднання "Конті" ухвалили
рішення про попереднє надання згоди на вчинення гендиректором правочинів щодо
внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 та кредитних
договорів, які укладені між компанією та Укрексімбанком, сукупною вартістю до 6,6 млрд
грн. Тоді ж збори акціонерів одностайно надали згоду на здійснення правочинів щодо
надання вказаною компанією для Укрексімбанку забезпечення у вигляді застав нерухомого
та рухомого майна, майнових прав сукупною вартістю до 1,4 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Антимонопольний комітет рекомендував тютюновим компаніям
вжити заходів для доступу дистриб’юторів на ринок
13.11.2019

Профільне міністерство не знає як демонополізація
спирту вплине на економіку країни
19.11.2019

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства підтвердили відсутність економічних розрахунків зміни моделі
спиртової галузі в країні, повідомляє УНН.
На відсутності цих даних закцентувало увагу Головне науково-експертне управління
Верховної Ради після аналізу законопроекту Президента Володимира Зеленського про
демонополізацію спиртової галузі. Там зазначили, що автори законопроекту не
повідомляють, чому з економічної точки зору вирішили скасувати державну монополію на
виробництво спирту і роздати ліцензії приватним компаніям. Представники влади
анонсують, що прибуток від приватизації демонополізованого ДП “Укрспирт” буде 5-10
млрд грн і саме така схема є найвигіднішою для держави. Їм опонують експерти, які
стверджують, що все з точністю до навпаки. Вони пояснюють, що демонополізація галузі
перед приватизацією ДП “Укрспирт” вигідна лише приватним горілчаним компаніям, які за
1 тис. грн зможуть купити собі ліцензії на виробництво спирту, а державні активи
“Укрспирту” — залишать “помирати” на руках влади. УНН звертався до Офісу Президента
України з питанням, звідки взявся прорахунок 5-10 млрд прибутку від приватизації
демонополізованого “Укрспирту”, чи були економічні розрахунки. У відповідь на запит в ОП
відповіли, що розрахунків немає, а цифра взята з “відкритих джерел”. Те саме питання УНН
адресував профільному міністерству з розвитку економіки. Там теж повідомили, що
розрахунків немає, а всі озвучені оцінки прибутку — попередні. “Реальну ціну об’єкту
визначить конкуренція та цінові пропозиції учасників аукціону”, — заявили у міністерстві.
Там також повідомили, що договори на проведення оцінки об’єктів приватизації, як
правило, проводить Фонд державного майна України. А стартова ціна об’єкта великої
приватизації визначається спеціальним радником, якого обирають на конкурсних засадах.
“У разі не обрання радника у процесі конкурсного відбору стартова ціна об’єкта великої
приватизації встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної
відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України”, —
заявили у міністерстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua


АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Незаконне виробництво та збут алкосурогату у двох
західних областях блокувала СБУ
14.11.2019

СБУ блокувала в Івано-Франківській та Закарпатській обл. незаконне
виробництво та продаж небезпечної для життя та здоров`я контрафактної
горілчаної продукції на понад 3 мільйони гривень.
На Івано-Франківщині місцевий мешканець організував у передмісті обласного
центру цех із виробництва фальсифікованої алкогольної продукції. До «виробничого
процесу» зловмисник залучив кількох спільників. Виготовлення сурогату відбувалося в
антисанітарних умовах та з сировини сумнівної якості. Оптові партії «товару» ділки
збували до закладів громадського харчування, торговельних точок і приватним особам на
території області та за її межами. У ході обшуків за місцями виробництва та зберігання
контрафакту правоохоронці вилучили понад шість тисяч літрів спирту, чотири з
половиною тисячі пляшок розлитого алкоголю, тридцять дев’ять десятилітрових пакетів
готової продукції. Також виявлено понад півтори тисячі підроблених акцизних марок,
виробниче обладнання, гроші, отримані від незаконної діяльності, та чорнову бухгалтерію
зловмисників. Вартість вилученого товару становить майже 2 мільйони гривень. Наразі
організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою
змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 204 (незаконне
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та
ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів
державної лотереї) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою з можливістю внесення застави. За фактом скоєння злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 204 ККУ, відкрито кримінальне провадження і на Закарпатті. Там
співробітники СБУ виявили в орендованому приміщенні одного з місцевих підприємств
склад із понад 10 тоннами розлитого по пляшках фальсифікованого алкоголю з
підробленими марками акцизного збору. За попередніми оцінками сума виявленої знахідки
становить майже півтора мільйона гривень. Зараз правоохоронці встановлюють орендарів,
а також джерела походження фальсифікату.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

СБУ викрила податківців на сприянні ухиленню від податків тютюновою
фабрикою на більше ніж 1,6 млн грн
11.11.2019

На Дніпропетровщині СБУ викрила податківців, які сприяли
ухиленню від сплати акцизного податку тютюновою фабрикою на понад 1,6
млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент фабрики розробив механізм
ухилення від сплати податків через виготовлення необлікованої продукції. «Прикривали»
оборудку посадовці державної податкової служби. Під час обшуків за місцями виробництва
та зберігання «лівої» продукції правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та оригінали
первинної фінансово-господарської документації. Слідчі дії також відбулись у приміщеннях
податкової та фіскальної служб Дніпропетровщини. Виявлено документальні матеріали та
носії інформації, що будуть долучені до матеріалів справи
як докази. У межах
кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,
триває досудове слідство. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно ДБР та
податковою міліцією ДФС у Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим виробникам
сигарет в Україні вжити заходів, спрямованих на обмеження монополізму та
розвиток конкуренції на ринку дистрибуції сигарет.
Відповідні рекомендації Комітету були надані 12 листопада групі компаній Філіп
Морріс, групі компаній Бритіш Американ Тобакко, групі компаній Джей Ті та групі компаній
Імперіал Тобакко. «Після штрафу ТОВ Тедіс Україна за зловживання монопольним
становищем на зазначеному ринку, а також рішення за антиконкурентні узгоджені дії цього
дистрибутора і виробників — ситуація на ринку не змінилась. Через Тедіс Україна і зараз
продовжує проходити основний обсяг вироблених сигарет для реалізації у продаж.
Укладання прямих договорів із виробниками іншими дистриб’юторами наразі залишається
ускладненим», — констатували в АМКУ. З огляду на зазначене, Антимонопольний комітет
рекомендував виробникам вжити наступних заходів: привести відносини з реалізації
сигарет у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
припинити та утриматися в подальшому від необґрунтованого обмеження обсягів
реалізації сигарет покупцям; розробити та оприлюднити умови (критерії) до
дистриб’юторів; забезпечити укладання з потенційними дистриб’юторами договорів на
поставку тютюнових виробів; забезпечити реалізацію власного виробленого товару
дистриб’юторам в обсягах, що не призведуть до встановлення та/або подальшого
збереження монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку
дистрибуції сигарет. Водночас в АМКУ застерігають, що умови до дистриб’юторів не мають
бути прописані таким чином, щоб їм могли відповідати лише один-два покупці. Також на
думку Комітету під визначення «дистриб’ютора» не можуть підпадати суб'єкти
господарювання, пов’язані з виробником відносинами контролю. Про результати розгляду
цих рекомендацій виробники мають повідомити АМКУ протягом 30 днів з дня їх
отримання. Як повідомлялося, 10 жовтня Антимонопольний комітет вирішив
оштрафувати ряд тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора Тедіс Україна на 6,5
млрд грн. Оштрафовано такі компанії: Тедіс Україна — 3,4 млрд грн; Філіп Морріс Сейлз Енд
Дистриб’юшн — 366 млн грн; Філіп Морріс Україна — 814 млн грн; Джей Ті Інтернешнл
Україна — 434 млн грн; Джей Ті Інтернешнл Компані Україна — 488 млн грн; Імперіал
Тобакко Продакшн Україна -167 млн грн; Імперіал Тобако Юкрейн — 292 млн грн; Бритіш
Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна — 80 млн грн; А/Т тютюнова компанія
В.А.Т.- Прилуки — 448 млн грн. «Поведінка цих компаній була погодженою, а результатом
співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного
продажу цигарок стало створення і підтримання штучних бар'єрів для інших компаній. На
практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім Тедіс,
потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку», —
розповів Терентьєв. Він додав, що у 2011-2012 роках вказані виробники почали працювати
лише з одним дистриб’ютором — Тедіс Україна. В результаті у 2013 році компанія стала
монополістом на ринку з часткою 99,43%.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Слуга власного бізнесу: кіпрська таємниця
депутата Холодова
13.11.2019

У теорії ключове завдання депутата – покращувати життя громадян,
удосконалюючи закон. Та на практиці в народні обранці часто йдуть, щоб
поліпшити власний добробут – особливо коли мандат отримують бізнесмени.
Тож для підтримання доброчесності вони мали б усіляко уникати ситуацій, в
яких їх можуть запідозрити в конфлікті інтересів – державних і приватних. Але в дійсності
це не завжди працює. Наприклад, у жовтні Верховна Рада ухвалила одне з гучних
законодавчих нововведень, що стосувалося перерозподілу прибутків на тютюновому ринку
– хто й скільки може заробляти від продажу цигарок. Однією з його рушійних сил був
народний депутат від «Слуги народу» і бізнесмен Андрій Холодов. У ЗМІ його називали
«тютюновим королем» – утім, до цього часу нікому не вдалося документально підтвердити
його зв’язок із цим бізнесом. Більше того, сам Холодов публічно заперечував свій інтерес у
торгівлі цигарками. Та «Схеми» поставили заяви народного обранця під сумнів: журналісти
розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за
тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого
Андрія Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Більше того, там
журналісти зустріли і самого «слугу народу» – якраз тоді, коли в нього за графіком мав бути
тиждень роботи з українськими виборцями.
Південне узбережжя Кіпру. Місто Лімасол. Сюди приїжджають, щоб роздивитися
середньовічні пам’ятки чи покупатися в теплому Середземному морі. Та для декого це – не
лише місце для відпочинку, а й країна, куди охоче вкладають гроші в нерухомість. Зокрема,
і представники української влади. Знімальна група «Схем» звертає увагу на один із
будинків. Він помітно вирізняється з-поміж інших. Схожий на справжній маєток, він має
власний сад і басейн, які можна роздивитись із висоти. Біля нього журналісти помічають
персонал, а пізніше, разом з ним – велику родину. Серед них – чоловік, у якому журналісти
впізнають Андрія Холодова – народного депутата, обраного до Верховної Ради від
президентської партії «Слуга народу». «Схеми» не вперше розповідають про нього. Під час
парламентської кампанії розслідувачі виявили маєток у Відні майже за €6 млн, записаний
на дружину Холодова – дизайнерку суконь Катерину Шаховську. А також встановили за
допомогою джерел у прикордонній службі, що Холодов часто бував за кордоном:
наприклад, у 2017-му він майже кожен місяць літав у напрямку Відня. «Та ключове, на що
ми звернули увагу, – це родинні зв’язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини
кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука», – мовилося в розслідуванні
«Схем» у липні. Утім, ані можливе порушення вимог законодавства щодо постійного
проживання в Україні, ані родинні зв’язки із кумом Путина не завадили кандидатові
Холодову – який ішов під 22 номером у списку партії – стати народним депутатом. Навіть
частина негативних публікацій щодо нього в мережі почала зникати. Наприклад, за одним і
тим самим лінком із «тіньового бізнесмена – порушника закону» Холодов перетворився на
«народного депутата та успішного бізнесмена». Нині Андрій Холодов – заступник голови
одного з ключових парламентських комітетів – з питань фінансів, податкової та митної
політики. На наступний після зйомки день у нього за розкладом – тиждень роботи з
виборцями. Та повертатися до Києва народний обранець, схоже, не поспішає.
«Роздрібне лобі». На початку жовтня у Верховній Раді розгорнулася боротьба з
тютюновими монополістами. Принаймні, так окреслювали свою мету ініціатори змін до
законодавства. 3 жовтня фінансовий комітет парламенту розглядав зміни до законопроєкту про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. А народний депутат
від «Слуги народу» Олександр Дубінський пропонував внести в закон правку: за його
словами, вона мала б обмежити монополію компанії «Тедіс», що отримує цигарки від
виробників і потім перепродає у роздрібних мережах. «Ця правка дозволить звузити маржу
компанії «Тедіс», яка зараз є монополістом, до 7 відсотків. І передати 13 відсотків маржі на
торгівлі тютюновими виробами у роздрібні мережі», – переконував Дубінський колег по
комітету. Такої ж думку висловлював і ще один «слуга народу» – Андрій Холодов…
На Кіпр – замість зустрічей з виборцями >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Президент подписал закон о создании Единой государственной
электронной системы в сфере строительства

АТ «Фармак» тісно співпрацює з українською та світовою наукою у питанні
наукових досліджень та розробки лікарських засобів
19.11.2019

Компанія інвестує значні кошти у розвиток якісних і ефективних
лікарських засобів та проводить відповідні дослідження у країнах з
високорозвиненою регуляцією обігу лікарських препаратів.
Очікується, що такий підхід дозволить одержати ліцензію на маркетинг в
економічно розвинених країнах. Успішним прикладом такої міжнародної співпраці є
лікарський препарат Амізон, який є бестселером АТ «Фармак» для лікування грипу та ГРВІ*.
У 2005 р. членом-кореспондентом Національної академії наук і Національної Академії
медичних наук України, Російської академії медичних наук, доктором медичних наук,
професором А.Ф. Фроловим спільно з науковцями АТ «Фармак» в експериментах in vitro
вперше продемонстровано противірусну дію лікарського препарату Амізон® (енісаміуму
йодид). Тоді ж спільно з науковцями ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН
України» висловлено гіпотезу, що підвищення рівня інтерферону під впливом енісаміуму
йодиду може лежати в основі механізму його противірусної дії. З 2008 р. розпочато
глобальний неклінічний і клінічний розвиток енісаміуму з метою встановлення механізму
дії, а також всебічного вивчення його профілю безпеки та клінічної ефективності.
Неклінічна програма, яка включала повний комплекс фармакологічних, фармакокінетикних і токсикологічних досліджень, виконана у відомих науково-дослідних інститутах та
лабораторіях Німеччини, Австрії, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії та США. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Фармак»

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Інвестори з Данії планують створити на Черкащині
швейне виробництво
15.11.2019

Представники данської компанії «Spectre» планують на Черкащині
створити високотехнологічне швейне виробництво. Про це йшлося під час
зустрічі делегації Данії із головою Черкаської ОДА Романом Боднаром.
Як розповів співвласник компанії «Spectre» Єспер Клаусен, на сьогодні є бажання
розширити виробництво, але не вистачає людського ресурсу. Тому і планують одне із
підприємств розташувати в Україні, аби забезпечити виконання обсягів замовлень. «Ми
плануємо створити виробництво на 30-50 робочих місць із можливістю розширення до 300
за наявності відповідних фахівців. Адже наше виробництво – високотехнологічне із так
званих «розумних тканин», це одяг для альпінізму і т.д. Потрібні і швеї, і конструктори, ІТфахівці, механіки. Кадровий потенціал регіону для нас дуже важливий», – говорить
співвласник компанії. Додає, шо «Spectr» забезпечує не лише європейські стандарти
процесу виробництва, а й високу соціальну відповідальність: «Всі фабрики сертифіковані
згідно міжнародних стандартів, в тому числі і високі умови праці, враховується безпека
навколишнього середовища. Мова йде про стандарти, які вимагають і перевіряють
замовники. Тож дотримання їх – і наша зацікавленість як авторитетної компанії». Інвестори
мають дві перспективні моделі розвитку бізнесу – знайти локального партнера, на базі
якого можна створити виробництво та збільшувати потужності, або ж пошук окремого
приміщення, де створюватимуть фабрику з нуля. У свою чергу голова Черкаської ОДА
Роман Боднар запевнив представників компанії у підтримці з боку обласної влади. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами procherk.info

 ГОДИННИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

14.11.2019

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 199-IX,
который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года. Об этом сообщает
пресс-служба Офиса Главы государства.
Цель закона – улучшение качества предоставления административных и других
услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении,
обеспечение публичности предоставления таких услуг. Документ предусматривает
создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе
градостроительного кадастра, которая объединит в общем информационном ресурсе все
данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы, будет доступна
через портал электронной системы. Закон позволяет подавать документы в электронной
форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в
сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату
административных услуг в сфере строительства и штрафов за правонарушения в сфере
градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной
системы. Также законом предусматривается сокращение перечня документов,
представляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Кроме того, вводится
идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет
неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и
изменения адресов объектов недвижимого имущества. Имплементация закона обеспечит
сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; будет
способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных
рисков при предоставлении таких услуг и обеспечит публичность в сфере строительства.
Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в
рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по критерию
«Получение разрешения на строительство».
Читать полностью >>>
По материалам president.gov.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Производство цемента в Украине сокращается из-за
неэффективной работы УЗ
14.11.2019

По итогам 9 мес. т.г. производство цемента в Украине сократилось на
1,5%, главным образом, из-за проблем в работе «Укрзализныци». Об этом
сообщил глава ассоциации производителей цемента «Укрцемент».
По словам Главы Ассоциации Романа Скильского, мощности цементных заводов в
Украине используются на 70%, однако предприятия вынуждены ограничивать производство готовой продукции, поскольку УЗ неспособна своевременно и в полной мере доставлять их грузы клиентам. Так до 20% вагонов, загруженных цементом, простаивают на
промежуточных станциях. «Это для наших компаний означает штрафные санкции, и, если
это арендованные вагоны, то дополнительную арендную плату и невыполнение
контрактов», - отметил Скильский в ходе круглого стола «Реформа «Укрзализныци» –
альтернатива тарифным инициативам госмонополии и единственный путь к снижению
грузовых железнодорожных тарифов». В то же время производство клинкера выросло на
9%. «Это значит, что предприятия предпочитают оставлять продукцию, произведенную в
клинкере, поскольку клинкер можно дольше хранить. И не продают цемент, поскольку его
невозможно доставить покупателям. Таким образом происходит отставание от
потребностей цементного рынка, создается искусственный дефицит цемента на рынке», объяснил Скильский. При этом на рынке строительства и стройматериалов наблюдается
динамический рост. В прошлом году он достиг 24% и 16% соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украинские производители металлоконструкций нарастили
выпуск продукции на 6,3%

THEWATCH зробили ребрендинг, щоб розвивати
«годинникову культуру» в Україні
21.11.2019

Мультибрендовий магазин THEWATCH існує з 2015 року. За цей час
компанія створила функіцональну онлайн-палатформу для вибору
годинників, а також відкрила три офлайн-точки.
Перед запуском великого флагмансього магазину на Великій Васильсківський,
THEWATCH звернувся до креативної агенції I am IDEA для створення нової бренд-стратегії.
Основою стратегії стало спостереження, що більшість годинникових магазинів мають за
мету продати найдорожчий товар без наміру занурити покупця у деталі та розказати про
принципи, що допоможуть знайти найкращу модель. Була визначена нова місія компанії —
сформувати поняття «годинникової культури» та зробити вибір годинників свідомим.
Таким чином, THEWATCH перестав бути магазином, а став натомість місцем вибору
годинників. Для аудиторії THEWATCH годинник — особливий аксесуар. Він відображає
стиль та настрій людини сьогодні. Може бути брутальним чи тендітним, спортивним або
вишуканим. Проте не завжди зрозуміло, який краще обрати. Для цього існують THEWATCH,
що допоможуть підібрати той самий, який стане яскравим доповненням образу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mmr.ua
ДП “Антонов” створить колекцію
дизайнерських годинників
22.11.2019

Концерн “Антонов” спільно з годинниковим заводом Kleynod уклали
угоду на виготовлення дизайнерських годинників “Antonov watches by
kleynod” з урахуванням особливостей конструкції антоновских літаків.
Світовій спільноті колекцію представлять наступного року – спочатку в Україні, на
ДП “Антонов”, а потім – на міжнародній виставці годинників, ювелірних виробів і
коштовностей Inhorgenta Munich 2020 в Німеччині. ДП “Антонов” заснували 31 травня 1946
року під керівництвом видатного авіаконструктора Олега Антонова. За цей час колективом
підприємства створено понад 100 типів і модифікацій пасажирських, транспортних і
спеціалізованих літаків, загалом понад 22 000 примірників. На літаках “Антонов”
встановлено більш як 500 світових рекордів. На підприємстві працюють представники
понад 200 професій та спеціальностей, повний штат конструкторів і науковців, які діють в
35 наукових напрямках, зокрема і таких рідкісних, як аеродинаміка та міцність літальних
апаратів, механіка, гідравліка, теплотехніка, авіоніка, матеріалознавство. Київський
годинниковий завод “Клейнод” був заснований в 1997 р. як перше українське підприємство
із серійного виробництва годинників. Назва торгової марки “Клейнод” бере свої витоки від
польського слова Klejnot-скарб або ж коштовність. З 2018 р. годинники почали збирати на
базі швейцарського механізму Sellita SW 200. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
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Украинские производители металлоконструкций в январе-сентябре
текущего года нарастили выпуск продукции на 6,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 101 тыс. тонн, сообщил УЦСС.
При этом отмечается, что с целью улучшения качества аналитических продуктов и
повышения достоверности информации, УЦСС внесены изменения в методологию расчета
объема производства металлоконструкций: для получения более полной информации по
рынку изменен перечень компаний, подлежащих мониторингу, введены поправочные
коэффициенты для отдельных представителей рынка. Также с целью получения более
однородных данных пересмотрен перечень товарных кодов уменьшено влияние
человеческого фактора на результаты расчетов - данные результаты касаются видимых
объемов производства определенной выборки компаний, подлежащей мониторингу со
стороны УЦСС. В ІІІ квартале 2019 г. объем видимого производства металлоконструкций
составил 36 тыс. тонн (рост на 2,2%, или 3 тыс. тонн по отношению к аналогичному
периоду прошлого года). "Судя по текущей загрузке заводов по итогам года, мы также
ожидаем рост объемов производства металлоконструкций", - констатируется в прессрелизе УЦСС. Кроме того сообщается, что за девять месяцев увеличилась доля предприятий
с производственными объемами более 5 тыс. тонн, при этом наблюдается тенденция
сокращения общего объема произведенной продукции компаниями с объемами до 2 тыс.
тонн. В отчетный период около половины отчитавшихся компаний показали рост объемов
производства. В справке указывается на существенный рост объемов произведенной
продукции в нежилом сегменте, "но пока это не подкрепилось ростом производства
металлоконструкций". "Для строительного рынка характерна сезонность. После летних
отпусков наблюдается оживление и стремление строительных компаний использовать
бюджеты до конца года, реализовать поставленные планы. Плюс к этому - необходимость
завершить строительно-монтажные работы до начала холодов. Но в этом году наблюдается
крайне нетипичный спад в закупках, спаде в цене на руду (со $120 летом на пике до $90 на
данный момент) и цены на металлопрокат, что характерно для очередной волны кризиса,
что и было озвучено некоторыми нашими европейскими поставщиками", - поясняет
начальник отдела маркетинга "Укрсталь Конструкция" Дмитрий Васильев. Экспорт
металлоконструкций в январе-сентябре-2019 сократился на 18,9%, до 9 тыс. тонн, в том
числе в третьем квартале - более чем 2 раза, до 1,1 тыс. тонн. В структуре экспорта в
разрезе сегментов общестроительные конструкции составили 83% общего объема. Импорт
металлоконструкций за 9 мес. сократился на 66,3%, до 2,8 тыс. тонн, в том числе в третьем
квартале ввезено около 1,6 тыс. тонн. Наибольший объем экспорта металлоконструкций
приходился на Молдову, Польшу и Грузию – 22% и 18% соответственно, остальной объем на Европу (16%) и Беларусь (10%). В географической структуре импорта 11% приходится
на Польшу, остальной объем преимущественно на страны ЕС и Турцию…
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




БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

Київрада провалила голосування за непоновлення оренди ділянки
на Печерську, де нардеп Бондар хоче вигнати «свічку»

Топ-100 найбагатших людей України: Що будує і
кому продає Ігор Ніконов

13.11.2019

18.11.2019

Власник девелоперської компанії К.А.Н. Девелопмент Ігор Ніконов
займає 72-е місце в рейтингу найбагатших українців за версією НВ і Dragon
Capital. Його статки оцінюються в $90 млн.
Ігор Ніконов народився в Ташкенті (Узбекистан), а в 90-х роках разом з Вагіфом
Алієвим працював в проекті Ігоря Бакая Республіка. Першим об'єктом бізнесмена на ринку
комерційної нерухомості став бізнес-центр Домінант, який будувався поряд з Mandarin
Plaza. Його партнерами в цьому проекті стали Вагіф Алієв і Володимир Крапивин, які були
співвласниками девелоперської компанії КАН. Ніконов продав Домінант і створив компанію
зі схожою назвою — К.А.Н. Девелопмент. Ігор Ніконов побудував кілька дуже відомих
проектів в столиці, таких як Arena Entertainment, яку згодом продав Дмитру Фірташу,
елітний ЖК Diamond Hill, а також ТРЦ Ocean Plaza в партнерстві з Василем Хмельницьким і
Андрієм Івановим. У 2012 році партнери продали ТРЦ російській компанії ТПС Нерухомість,
яку пов’язують з російським бізнесменом і другом президента РФ Володимира Путіна
Аркадієм Ротенбергом. Останній рік київський ТРЦ активно продається, купити його готові
Василь Хмельницький і Вагіф Алієв. В 2014—2015 роках Ніконов працював у Київській
міській адміністрації, займаючи посаду першого заступника міського голови Віталія
Кличка. Зараз Ніконов свою увагу зосередив на будівництві великих житлових проектів,
таких як Файна Таун і житловий квартал Respublika.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua


ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Київрада не прийняла рішення про відмову у поновленні ТОВ
«Будінформ» договору оренди земельної ділянки площею 0,22 га на вул.
Мечникова, 7-Б у Печерському районі Києва.
Відповідний проект не набрав необхідної кількості голосів на засіданні 12
листопада. За відмову у поновленні оренди ділянки компанії «Будінформ» проголосували
20 депутатів фракції «Солідарність», 7 депутатів групи «Київська команда», 7 депутатів
фракції «Єдність», 9 депутатів фракції «ВО «Свобода», 5 – «ВО «Батьківщина», 1 –
«Самопоміч», 4 позафракційних, а також міський голова. Як написала на своїй сторінці у
Facebook депутат від «Самопомочі» Наталія Манойленко, на момент голосування у залі було
зареєстрован 63 депутати, але реально їх було більше. Крім того, «близько 20 депутатам
раптово нестерпно захотілось вийти до вбиральні чи за іншою фізіологічною потребою,
після закінчення голосування вони організовано повернулись до зали». За словами
Манойленко, питання відмови у поновленні оренди «Будінформу» буде виставлено на
повторне голосування на наступному пленарному засіданні. Нагадаємо, 15 жовтня суд
першої інстанції визнав протиправним та скасував дозвіл на виконання будівельних робіт
по зведенню житлового будинку з офісними приміщеннями та вбудованою автостоянкою
по вул. Мечникова, 7-Б. Зокрема, суд встановив, що дозвіл ДАБІ був виданий на підставі
містобудівних умов і обмежень від 21 травня 2010 року, що втратили чинність з 13 березня
2013 року. Нагадаємо, що у липні 2015 року можливість використання цих нечинних МУО
для проектування багатоповерхівки погодив тодішній заступник директора Департаменту
містобудування Андрій Вавриш. «Будінформ» подав апеляцію на це рішення суду, розгляд
якої призначено на 3 грудня. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 ЖИТЛОВА

Вавришу дозволили забудувати висотками сповзаючий
схил на Печерську без проекту забудови
13.11.2019

Residential Development Forum: Перспективи
будівництва житла на 2020 р.
11.11.2019

Для реалізації проєкту житлового будівництва залежно від класу та
обсягів будівництва девелоперській компанії потрібно вкласти
щонайменше 30-60% від собівартості будівництва.
Про це на III Residential Development Forum повідомила керуюча партнерка бізнесасоціації RED Community Тетяна Шульга-Забєльська. На її погляд, часи, коли забудовники
могли вийти на майданчик і будувати лише за рахунок залучених коштів інвесторів,
минули. «На даний час для стабільного девелопменту та запобігання будь-яких кризових
явищ, забудовник повинен мати власну фінансову базу («фінансове плече») для вкладання
в проєкт», – зазначила вона. За її даними, наразі в Україні будується понад 2000 житлових
комплексів. Лідером за кількістю ЖК є Київ та Київська область – близько 330 об’єктів
будівництва, У Львові зводиться майже 290, Харкові – 121, в Івано-Франківську – 105,
Хмельницькому – 101 і Дніпрі – 86. При цьому, на думку Тетяни Шульги-Забєльської, попит
на таку кількість житла сьогодні складає лише близько 60-75%. «Звісно, що такий обсяг
будівництва при наявному попиті є причиною високої конкуренції забудовників і не лише
за ціновими характеристиками. Попит розподілений на ЖК з більш комфортною і
функціональною інфраструктурою, технічним наповненням та архітектурними
особливостями. Саме тому, знання потреб свого покупця, вміння швидко реагувати на його
потреби, культура комунікації з покупцем стають ключовими для успішної реалізації
проєкта», – сказала експертка. Вона акцентувала увагу, що окрім суто маркетингової
стратегії, на забудовника суттєво впливає політико-економічна ситуація в країні.
«Політичні процеси, немотивоване зміцнення гривні на 8-10% по відношенню до долара,
призвели до того, що в 2019 році середні показники продажів нового житла знизилися на
20-50% залежно від якості та класу самого об’єкту, його характеристик», – розповіла Тетяна
Шульга-Забєльська. За її прогнозом, в 2020 році триватиме процес перерозподілу існуючого
попиту на первинне житло, а також його ймовірне збільшення за рахунок впровадження
більш лояльних умов розтермінування – збільшення тривалості безвідсоткового періоду в
середньому з 1 до 1,5 років, та терміну кінцевого погашення до 40-42 місяців. «За умови
політичної та економічної стабільності, у 2020 році ключовими при реалізації того чи
іншого проєкту, разом з лояльними умовами придбання, стануть якісні характеристики
майбутнього ЖК: створювані об’єкти інфраструктури, сучасні планування, наявність
рекреаційних зон тощо», – підсумувала Тетяна Шульга-Забєльська.
Читати повністю >>>
За матеріалами marketer.ua

ТОВ «МК 8» забудовника Андрія Вавриша отримало дозвіл на
будівництво 24-поверхових висоток на зсувонебезпечному схилі в центрі
Києва. Хоча Генеральний план столиці дозволяє там будівництво втричі
нижчих будинків.
Про це йдеться в матеріалі Марії Землянської для програми «Наші гроші з Денисом
Бігусом». У 2007 році Київрада віддала в оренду ТОВ «Інноваційна будівельна компанія»
земельну ділянку за адресою вул. Вільшанська 2-6. На цій ділянці фірмі дозволили
збудувати житловий комплекс «Печерський бастіон». Це – схил на Печерську, який після
початку будівництва він почав сповзати на житлові будинки. У 2013 року суд за позовом
прокуратури визнав договір оренди недійсним, але пізніше фірма виграла суд і поновила
оренду після закінчення її строку. У вересні 2019 дозвіл на будівництво на цій ділянці
отримало ТОВ «МК 8», у якої земля була в суборенді. Фірма зареєстрована наприкінці 2018
року, ще у липні її керівником був нинішній нардеп від «Слуги народу» Вадим Струневич.
Після парламентських виборів 2019 року «МК 8» зуміла не тільки взяти в суборенду землю
на Печерську, але й розробити та затвердити проект забудови в ДАБІ. Заплановано
збудувати висотки на 24 поверхи з офісами та торговими центрами на зсувонебезпечному
схилі. Почати планують з будинку на дві секції. За словами експерта Георгія Могильного, в
поданих в ДАБІ документах відсутній основний проект робіт: інформація про те, яким
чином будуть укріплювати під будинком пагорб, перепади висоти по якому досягають 30
метрів. Подані документи та їх затвердження зроблені за кілька днів. Серед основних
порушень: відсутність проекту забудови; невідповідність генеральному плану, адже на цій
ділянці можна зводити будинки не вище 8 поверхів; самозахоплення додаткової території
для організації будівництва, адже реально в оренді – 2,3 га, а в поданих документах мова
йде про 23 га. Зберігати будівельні матеріали забудовник збирається у дворах місцевих
мешканців. Там же передбачено і проїзд будівельної техніки. Ще в лютому 2013 року
Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації, яким
керував тоді Андрій Вавриш, видав містобудівні умови та обмеження, які дозволили
всупереч Генеральному плану будувати висотки на згаданій ділянці. Пізніше Віталій
Кличко звільнив Вавриша нібито через корупцію. Нинішній керівник «МК 8» Сергій Софієв
– менеджер Андрія Вавриша. Останній сам це підтвердив. Засновником фірми є АТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Атлон»,
яким керує людина з орбіти Вавриша – Андрій Овсій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КОМЕРЦІЙНА


В Киеве собрались сносить
хрущевки

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

13.11.2019

На пленарном заседании Киеврады во вторник депутаты приняли
решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда
столицы, сообщила пресс-служба Киеврады.
По состоянию на 2018 г., по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так
называемому «устаревшего жилому фонду». «Вместе с тем, ориентировочно в Киеве
непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого
жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда
составляют так называемые „хрущевки“, срок эксплуатации которых однозначно истек», —
отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая. Предполагается, что исполнительный орган
Киевсовета (КГГА) в течение 2-х месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или
реновации устаревшего жилищного фонда Киева. Как сообщалось ранее, до конца текущего
года должен быть разработан проект Программы реконструкции устаревшего жилого
фонда Киева. Соответствующий подряд по переговорной процедуре получило частное
предприятие "Институт Урбанистики", которое связывают со скандально известным эксзамдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андреем Ваврышем.
При этом очевидно, что к самой реконструкции ветхого жилого фонда в столице
приступить не удастся до решения вопроса с тем, куда временно отселять жильцов,
внесения изменений в законодательство и принятия Кабмином ряда постановлений. Как
стало известно 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…
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Довгоочікуване відкриття: ТРЦ Blockbuster Mall
почне роботу 20 листопада
14.11.2019

Першим – 20 листопада – почне роботу супермаркет Сільпо, а решта
магазинів будуть поступово відкриватися, як тільки будуть остаточно
готові. Про це RAU повідомив глава правління групи Mandarin Plaza.
“20 листопада в Blockbuster Mall почне роботу Сільпо та ще кілька магазинів, а решта
торгівельних точок будуть відкриватися по “віяловим принципом”, у міру готовності
орендарів почати роботу”, – уточнив Олександр Черницький, глава правління групи
Mandarin Plaza (яка керує торгово-розважальними центрами Mandarin Plaza, Lavina Mall,
Blockbuster Mall, Ocean Mall і рядом інших проектів). Також топ-менеджер додав, що після
технічного відкриття 20 листопада для відвідувачів будуть доступні всі галереї та переходи
торгово-розважального центру, тобто кияни та гості столиці зможуть заздалегідь
познайомитися з особливостями Blockbuster Mall і вивчити пул орендарів. “Урочисте
відкриття проведемо, коли вже будуть відкриті ключові орендарі, точніше дату поки
сказати не можемо”, – додав Олександр Черницький. За даними RAU, більшість компаній,
які підписали договори оренди в Blockbuster Mall, вже кілька місяців готові до початку
роботи, багато з них вже завезли товар в торгові точки, тож чекали лише остаточного
узгодження юридичних нюансів. “Зараз, після підтвердженого відкриття 19-20 листопада,
ми ще раз все перевіримо і на початку грудня відкриємо наші магазини”, – прокоментував
топ-менеджер однієї з провідних українських fashion-мереж, представлених в ТРЦ відразу
декількома об’єктами. Нагадаємо, Blockbuster Mall – один з декількох амбіційних проектів
Вагіфа Алієва, який має намір побудувати десять мегамоллів тільки в Києві, а потім
продовжити розвиток в регіонах. Площа першої черги об’єкта складе 190 000 кв. м. Всього ж
площа ТРЦ повинна перевищити 450 000 кв. м. Він буде реалізований у форматі retail resort,
який передбачає, що відвідувач може задовольнити абсолютно всі потреби від покупок і
перекусу до розваг з сім’єю і друзями. Зокрема, девелопер обіцяє масштабну розважальну
складову та фуд-зону, на якій розміститься більше 40 ресторанів. Якірним орендарем
центру стане флагманський Сільпо площею понад 8000 кв. м в новому форматі. …
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

Суд витребував у фірми оточення Шуфрича комплекс біля
Дарницького мосту, приватизований у 2001 р.
18.11.2019

Суд витребував від ТОВ «Приватбудсервіс» у комунальну власність в
особі Київради цілісний майновий комплекс на Набережно-Печерській
дорозі, 8. Про це свідчить рішення Госпсуду м. Києва від 23 жовтня.
Йдеться про три будівлі загальною площею 230 м². У 2001 р. цей майновий комплекс
було включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації – шляхом продажу на
комерційному конкурсі. Однак, невдовзі начальник Регіонального відділення ФДМУ по м.
Києву зобов’язав представництво ФДМУ у Харківському районі столиці призупинити всі дії
з приватизації у зв’язку зі змінами меж адмінрайонів Києва. Втім, представництво ФДМУ у
Харківському районі столиці все одно провело конкурс і визначило переможця – ТОВ
«Ласпі», якому за 310 тис грн комплекс був проданий 26 жовтня 2001 р. У подальшому, ТОВ
«Ласпі» у 2007 році продало комплекс ТОВ «Астрая», яке через кілька місяців у тому ж році
відчужило майно на користь ТОВ «Приватбудсервіс». У 2014 р. Вищий адмінсуд за позовом
прокурора м. Києва скасував наказ представництва ФДМУ у Харківському районі 2001 р.
про затвердження переможця конкурсу. Своє рішення суд обґрунтував невиконанням
представництвом наказу РВ ФДМУ по м. Києву щодо призупинення всіх дій по приватизації,
а також перевищенням своїх повноважень конкурсною комісією. Суд дійшов висновку, що
майно вибуло без наявності волі власника. Разом з тим суд поновив прокуратурі строк
позовної давності, який закінчився ще у 2006 р. Суд пояснив це тим, що наказ
представництва ФДМ у Харківському районі м. Києва був скасований Вищим адмінсудом
лише у 2014 р. А відсутність цього судового рішення унеможливлювало подачу прокурором
позову. Засновниками ТОВ «Приватбудсервіс» є Тетяна Півак, Валентина Сохадзе і Вячеслав
Черепаня, який був помічником нардепа Нестора Шуфрича у чотирьох скликаннях (з 2002
по 2019 рр). Керівником фірми є Олександр Скакун. Вячеслав Черепаня – це бізнес-партнер
родини Шуфричів. Зокрема, Черепаня і вже покійна мати нардепа Марія Шуфрич були
співзасновниками ТОВ «Реал Груп», яке, у свою чергу, було співзасновником ТОВ «Ласпі»,
що вже ліквідоване. Валентина Сохадзе є керівником ТОВ «Сільмаш-Груп», одним із
засновників якого є колишній помічник Шуфрича Вячеслав Піонтковський, що також був
співзасновником ТОВ «Ласпі». Тетяна Півак є співзасновницею ТОВ «АВЕ» разом із Оленою
Півак, що теж була у засновниках ТОВ «Ласпі».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Группа DCH в 2020 году начнет строить
индустриальный парк за $1 млрд
20.11.2019

Группа DCH в 2020 г. начнет строительство «Экополиса ХТЗ» –
индустриального и технопарка на территории Харьковского тракторного
завода (ХТЗ). Об этом сообщает портал gmk.center
В «Экополис ХТЗ» DCH планирует инвестировать $1 млрд. Проект по плану завершат
в 5 фаз к 2033 году. «Экополис ХТЗ» расположится на 150 га. Общая площадь его зданий и
сооружений превысит 550 тыс. кв. м. Одновременно в зоне смогут находиться более 1 млн
чел. К площадке проведены все необходимые коммуникации, включая железнодорожные
пути. Проект DCH – это, по сути, редевелопмент территории Харьковского тракторного
завода в современную многофункциональную экосистему для бизнеса. В нее войдут:
индустриальный парк; технопарк; распределительный центр для онлайн-торговли; бизнесинкубатор; акселератор для стартапов; логистический комплекс; торговый кластер;
исследовательский центр; образовательный центр; медицинский центр; агротехнический
кластер. При этом на территории сохраняется действующее производство ХТЗ – оно станет
одним из якорных резидентов «Экополис ХТЗ», декларирует DCH. По замыслу авторов и
инвесторов проекта, «Экополис ХТЗ» станет прежде всего будущей резиденцией IT-отрасли
Харькова. В ней сегодня работают более 25 тыс. специалистов, или 14% всех айтишников
Украины. К 2020 году дефицит площадей для IT-компаний достигнет 60 тыс. кв. м. Статус
индустриального парка предполагает налоговые и таможенные преференции для
иностранных и местных инвесторов. Инвестиционный портфель DCH помимо
строительства и девелопмента включает также проекты в металлургии, промышленности,
финансовой сфере и транспорте. Ранее мы сообщали, что группа готова приватизировать
госпредприятия – «Объединенную горно-химическую компанию» и завод «Электротяжмаш». В DCH входят СК «Инго», ряд объектов коммерческой и жилой недвижимости,
аэропорт «Харьков», Харьковский тракторный завод, а также железорудная компания
«Сухая Балка» и Днепровский металлургический завод (ДМЗ). Как писал в колонке для GMK
Center Валерий Кирилко, CEO компании EVON, многие отечественные индустриальные
парки пока существуют лишь на бумаге, хотя они критически важны для возрождения
промышленной мощи страны. По статистике, в Украине 40 индустриальных парков. …
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
Мера Львова підозрюють у зловживанні владою при виділенні
ділянки під індустріальний парк у Рясному
21.11.2019

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про
підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому. Про це у
четвер, 21 листопада, заявив сам Андрій Садовий.
Він також уточнив, що підозра оголошена по справі будівництва індустріального
парку у Рясному. «Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про
підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі
залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн.
Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк.
Починаючи з 2015-2016 років і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави,
генеральної прокуратури... За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших
країнах. Це третій за об'ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають
намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року,
прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і
будемо перемагати», – заявив Андрій Садовий. Зазначимо, йдеться про стару справу, в
рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а
самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. У 2016
році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова надто
дешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 млн грн, хоча, на думку
прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 млн грн. Нагадаємо, один з
найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році
перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком
площею понад 23 га у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці
заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн
євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім,
будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне
провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали що ця земля належить їм. У
листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум
про порозуміння. У грудні 2018 року Андрій Садовий заявив про відновлення будівництва
індустріального парку у Рясному, однак з того часу нічого нового про цей проект не
повідомлялося. Додамо, що ані прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
ані її керівник Назарій Холодницький жодного разу не коментували цю справу. …
Читати повністю >>>
© Назарій Тузяк
За матеріалами zaxid.net
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КМДА заперечила видачу дозволу на будівництво
ТРЦ «Петрівка»
21.11.2019

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не видавала дозвіл
на будівництво ТРЦ «Петрівка». Про це повідомляє прес-служба КМДА,
передає служба новин порталу mind.ua
За словами першого заступник голови КМДА Миколи Поворозника, замовнику ТОВ
«Б.В.» надані містобудівні умови та обмеження (МУО) для проєктування об’єкта
будівництва на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі від 3 жовтня 2019 року для
будівництва торговельно-громадського центру «Петрівка». «Поясню: містобудівні умови і
обмеження – це виключно вихідні дані для проєктування, які не є дозволом на будівництво.
Документом визначено граничну висоту проектування 25 метрів. Остаточна ж висота буде
визначена проектною документацією з урахуванням рішень детального плану територій
(ДПТ). Проєктними ж пропозиціями відповідного ДПТ в межах вул. Вербова, Куренівська,
Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, залізнична колія технікоекономічні показники ТЦ «Петрівка» на вул. Вербовій, 21, 23 визначають поверховість у 2, 3,
5 поверхів», – зазначив Микола Поворозник. Він підтвердив, що ця ділянка у 2004 році
рішенням Київради передана в оренду ТОВ «Солідарність». У березні ж 2010 року Київрада
змінила в договорі оренди ТОВ «Солідарність» на ТОВ «Б.В.». Строк оренди земельної
ділянки – 25 років, тобто до 2035 року. «Проектування ТРЦ планується на земельній ділянці
площею 0,9899 га, проте проектна документація до Департаменту містобудування та
архітектури не надавалась», – підкреслив Микола Поворозник.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
На Рівненщині буде ще один парк –
індустріальний?
22.11.2019

На створенні парку наголосив голова Рівненської ОДА наголосив під
час засідання круглого столу «Індустріальні парки: недосяжна мрія чи
реальний шанс для розвитку економіки Рівненщини?».
Індустріальні парки є в багатьох країнах світу. Зокрема, в Південній Кореї вони
виробляють 70% ВВП країни. В Україні нині зареєстровано 42 Індустріальні парки, проте
реально працюють лише п’ять. До обговорення запросили представників потужних діючих
міжнародних кампаній та потенційних інвесторів. Також були присутні народні депутати,
представники місцевої влади, повідомляється на офіційному сайті РОДА. «На сьогодні
Індустріальні парки є у всіх областях України, крім Рівненщини. Плануємо це виправити. В
рамках розвитку технологічного хабу почали переговори із девелоперськими компаніями,
які допоможуть розпочати діяльность індустріального парку на Рівненщині. Не на папері, а
на ділі», - зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Він також нагадав, що сьогодні в
Європі скорочуються виробництва. Тож в рамках міжнародного перерозподілу праці
інвестори шукають нові ринки для перенесення своїх заводів та підприємств. «Наявність
Індустріального парку на Рівненщині - це зелене світло для них. Реалізація даного проекту справа довгограюча. Проте сьогодні маємо для цього волю та ентузіазм. Боротьба за
інвестиції потребує зусиль та наполегливості. І ми до цього готові», - підкреслив Віталій
Коваль. За словами представників компаній «Kronospan» та «Verallia», вони працюють на
Рівненщині та готові до розширення виробництв. Адже ринок достатньо цікавий. Втім,
деякі бюрократичні процедури некомфортні для іноземного бізнесу. Серед них: надання та
оформлення дозволів, проблеми із постачанням залізничних вагонів, відсутня інформація
про стан ґрунтів тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами visti.rovno.ua



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

У 2020 році місто фінансуватиме важливі
інфраструктурні об’єкти
11.11.2019

В 2020 р. Київ продовжить працювати над втіленням
інфраструктурних проектів. Їх фінансування передбачене Програмою
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 рр.
«Незважаючи на те, що держава позбавляє столицю таких необхідних їй ресурсів, ми
продовжимо роботу над важливими для міста інфраструктурними об’єктами, і виконаємо
свої обіцянки перед киянами. Ми неодноразово декларували завершення будівництва
Шулявського мосту в кінці цього року, а всього комплексу робіт із реконструкції
шляхопроводу – в 2020 році. Окрім того, ми продовжуємо активно будувати Подільський
мостовий перехід, як і обіцяли мешканцям лівого берега, зокрема Троєщини. Для
мешканців Виноградаря ми продовжимо будувати дільниці Сирецько-Печерської лінії
метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар із електродепо,
фінансування якого також закладене у Програму економічного та соціального розвитку
міста Києва», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він окремо
звернувся до мешканців Харківського масиву: «Ми продовжуємо технічне переоснащення і
передбачили фінансування заходів на заводі «Енергія», що дозволить забезпечити на
підприємстві європейські методики очищення димових газів та в кілька разів зменшити
рівень викидів забруднюючих речовин». Також, ззапланована реконструкція та
будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» та реконструкція
трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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Хазяїн «Буковеля» знову приховав ціни ремонту траси
на Мукачеве за півмільярда
13.11.2019

Служба автодоріг у Закарпатській обл. замовила ТОВ «ПБС» поточний
середній ремонт автодороги державного значення Н-09 Мукачеве – Рахів –
Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на 482,90 млн грн.
До кінця 2020 року трасу відремонтують на ділянках км 162+000 – км 167+700, км
179+100 – км 190+020, км 190+442 – км 200+792, км 201+102 – км 209+020 загальною
довжиною 35 км. Як і на виграному «ПБС» аналогічному тендері щодо цієї траси в серпні,
підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни
матеріалів та устаткування з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб
становить 12 років, на основу дорожнього одягу – 10 років, на цементобетонне покриття – 8
років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження і
розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком – 3 роки, на дорожні знаки і
напрямні стовпчики – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку. На заробітну плату піде 18,31
млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 6,40 млн грн.
Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 488,91 млн грн. ТОВ
«Ростдорстрой», ТОВ «Миколаївбудцентр» і ТОВ «Мего Лтд» не допустили до аукціону без
пояснення причин. Однак «Мего Лтд» якось дізналась, що її відхилили за відсутність
відомостей обсягів робіт і окремого стовпчика в довідці про матеріально-технічну базу із
зазначенням того, про що йдеться – технічний засіб чи обладнання. Фірма поскаржилась в
АМКУ, заявивши, що відомості обсягів робіт були у файлах із технічним завданням, а вимога
щодо технічного засобу чи обладнання була прописана незрозуміло. Також «Мего Лтд»
скаржилась на допуск ТОВ «ШБУ-77», але згодом відкликала скаргу. Єдиним допущеним
конкурентом було згадане «ШБУ-77», пов’язане з фірмами з орбіти російського олігарха
Олега Дерипаски, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Франківський «ПБС»
Іванни Непик контролює екс-нардеп Олександр Шевченко. У 2014 році він обрався до
парламенту від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Шевченко керував
курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському.
Курорт у Поляниці поблизу від іншої частини ремонтованої траси Н-09 був у заставі
«Приватбанку», який націоналізували у 2016 році. Також Шевченко відомий як товариш
екс-губернатора Вінниччини Анатолія Матвієнка, чий племінник Сергій Березенко раніше
був впливовим нардепом від БПП в оточенні Петра Порошенка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Максим Шкиль отдал должное своим
дорожным «благодетелям»
13.11.2019

Выиграв менее чем за месяц тендеры на ремонт дорог в Винницкой
области общей стоимостью более полумиллиарда, бывший «молодой
регионал» Максим Шкиль без боя уступил местному облавтодору ключевой
подряд на 1,4 млрд грн.
Служба автомобильных дорог в Винницкой обл. Госагентства автодорог Украины 11
ноября провела крупнейший в уходящем году тендер на содержание и текущий ремонт
автодорог государственного значения в регионе ожидаемой стоимостью 1,4 млрд. грн. На
предусмотренные тендером дорожные работы претендовали 4 компании, включая ДП
«Винницкий облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины», ЧАО «Хмельницкое ДСУ
№ 56», оформленное на жительницу Черновцов Галину Ставчинскую (реальный контроль
над ним приписывают депутату ВР – самовыдвиженцу Сергею Лабазюку). Участвовали в
тендере также ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Автострада» (г.
Винница) Максима Шкиля – бывшего куратора западного направления организации
«Молодые регионы», ковавшей кадры для Виктора Януковича и его окружения, а также
местное ООО «Шляхбуд», созданное в конце 90-х г. агрохозяйствами области для ремонта
сельских дорог, и в последние годы ставшее любимчиком как Службы автодорог в
Винницкой области, так и винницкой мэрии, заказавших ООО «Шляхбуд» работ почти на 2
млрд. грн. Эти обстоятельства и предопределили ход крупнейшего регионального
дорожного конкурса. Подряд практически без борьбы достался облавтодору, поскольку
остальные участники не были настроены на серьезную борьбу. ООО «Шляхбуд»
остановилось на отметке 1,399 млрд. грн. СП «Автострада» – на 1,35 млрд. Хмельницкое ДСУ
№ 56, для которого САД в Винницкой области также является не последним работодателем,
предложил выполнить необходимые работы за 1,341 млрд. грн. Таким образом,
«Винницкий облавтодор» получил возможность содержать местные магистрали за 1,334
млрд. грн., дав сэкономить бюджету менее 5% средств дорожного фонда. Винницкая
«дочка» ГАК «Автомобильные дороги Украины» выполнит эти работы, имея в наличии
порядка 130 ед. различной техники. Технические возможности СП «Автострада» выглядят
менее внушительно – компания Максима Шкиля располагает более 50 ед. собственной
техники. Кроме того, «Автострада» имеет в регионе собственный завод по производству
асфальтобетонной смеси производительностью 200 тонн/час. Примечательно, что
«Автострада» была создана относительно недавно – в декабре 2015 года. Но «шквал»
дорожных подрядов от Службы автомобильных дорог в Винницкой области обрушился на
нее лишь в начале 2017 г. За это время компания, согласно данных clarity-project.info, всего
выиграла 36 тендеров на 3,6 млрд грн, из которых подавляющую часть (32 тендера на 3
млрд грн) обеспечили ей подопечные Игоря Корольчука, возглавившего Службу
автомобильних дорог Винницкой области в октябре 2016 г. Этот шквал не стихает до сих
пор. За последний месяц «Автострада» выиграла сразу четыре крупных тендера САД в
Винницкой области на капитальный и текущий ремонты различных участков автодороги
государственного значения М-12 Стрий-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, общей
стоимостью более полумиллиарда гривен. Первый из них, предусматривающий капремонт
трассы М-12 на участке км. 587+400 – км. 491+200 в пределах Винницкой области состоялся
15 октября, а 8 ноября Служба автомобильных дорог в Винницкой области подписала
договор с победителем. Конкуренцию Максиму Шкилю на всех этих тендерах пытались
составить хмельницкое ООО «Подолье Флай-Строй» Максима Чуканя и ООО
«Николаевбудцентр» небезызизвестной семьи Амирханянов. Этой фирмой руководит дядя
Араика Амирханяна – Вагинак Амирханян. Тогда как сам Араик в июне был задержан
следователями СБУ в здании АМКУ по подозрению в уклонении от уплаты налогов, однако
затем выпущен под залог 20 млн. грн. «Подолье Флай-Строй» жаловалось в
Антимонопольный комитет Украины
на дискриминационный характер тендера,
утверждая, что организатор выставил к участникам условие предоставления банковской
гарантии, не соответствующие порядку, установленному Нацбанком. Однако, затем эта
компания отозвала жалобу по причине невозможности дальнейшего участия в конкурсе в
связи с организационно-производственными вопросами. ООО «Николаевбудцентр» также
жаловалась на дискриминационные требования тендерной документации, утверждая, что
участник должен был указывать в ней расстояние перевозки асфальтобетонной смеси до
места работ, исходя из фактического размещения мобильной асфальтобетонной установки
на момент подачи тендерной документации. Это обстоятельство вычеркивало компанию
из числа участников, хотя в случае успеха компания семейства Амирханянов планировала
переместить в регион имевшуюся в ее распоряжении установку уже после подведения
итогов тендера. В итоге жалоба «Николаевстройцентра» в АМКУ была отклонена, а сама
компания не допущена к тендеру. …
Читать полностью >>>
© Андрей Федоров
По материалам oligarh.media
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Гендиректор Автомагистраль-Юг: "Связывать нас с Трухановым
или с группой Ростдорстроя смешно"
15.11.2019

Генеральный директор компании "Автомагистраль-Юг" Николай
Тимофеев о связях компании с мэром Одессы, дорожном кризисе в 2013-2014
годах, выходе компании на другие рынки и о судах.
Поговорить с членом правления Национальной ассоциации дорожников Украины
(НАДУ), генеральным директором компании "Автомагистраль-Юг" Николаем Тимофеевым
нам удалось после публикации текста "Кому принадлежат крупнейшие строители дорог в
Украине". Как уже сообщал БизнесЦензор, компания "Автомагистраль-Юг" – рекордсмен по
строительству дорог в Украине: в 2018 году, по данным CoST Ukraine, почти 20% от всех
договоров в Украине на выполнение дорожно-строительных работ были заключены
именно с "Автомагисталь-Юг". Напомним, конечными бенефициарами компании указаны
одесситы Валерий Коротков и Олег Наливанный. По данным СМИ, контроль над компанией
принадлежит окружению мэра Одессы Геннадия Труханова. Более того, как сообщали "Наші
Гроші", в 2018 году на один из тендеров компания "Киевдорстрой" подала документ от
имени компании "Автомагистраль-Юг". После инцидента Антимонопольный комитет
(АМКУ) заподозрил сговор между крупнейшими получателями госзаказа на ремонт дорог
из Одессы. Гендиректор "Автомагистраль-Юг" опровергает все связи с одесским
губернатором, да и вообще с кем либо из правительства. По словам Тимофеева,
"Автомагистраль-Юг" принадлежит группе бизнесменов, которые стояли у истоков ее
создания и "за ними никто не стоит". Компания также пережила "дорожный кризис" в 2014
году. В определенной степени этот кризис помог ей начать успешную экспансию в другие
регионы. В интервью БизнесЦензору Тимофеев рассказал о том, почему в Украине долгое
время были плохие дороги, сколько компания в год тратит на гарантийный ремонт и когда
в Украине появятся концессионные дороги. ...
Читать интервью полностью >>>
© Инна Рослик
По материалам biz.censor.net.ua
Банкиры убрали Продивуса
с моста
15.11.2019

Скандальный
экс-регионал
Владимир
Продивус
вынужден
попрощаться с «Мостобудом», который переходит под контроль банковкредиторов. Об этом сообщает портал oligarh.media
Северный апелляционный Хозсуд 28 октября отказал главе правления ПАО
«Мостобуд» Владимиру Гресько и ООО «УМБ Финанс» в апелляции на сентябрьский
вердикт суда первой инстанции, который удовлетворил требования кредиторов
«Мостобуда» – Райффайзен Банк Аваль и “Альфа-Банк”. Они добились отстранения Гресько,
которого называют ставленником экс-нардепа Владимира Продивуса, и назначение вместо
него и.о. главы компании распорядителя ее имущества Сергея Кицула. Как уже сообщал
“ОЛИГАРХ”, “Мостобуд”, который в свое время был главным в стране мостостроительным
подрядчиком, задолжал кредиторам свыше 1 млрд грн. Больше всего ликвидируемому
Родовид Банку, который в марте 2010 года для начала строительства Подольского
мостового перехода в Киеве выдал мостостроителям кредит на 0,56 млрд. грн. Однако
процедура банкротства, которой кредиторы добивались с 2014 года, стартовала лишь в
2017 году с подачи Альфа-Банка Михаила Фридмана и Германа Хана за долг в размере 74
млн. гривен. Тогда же суд ввел процедуру распоряжения имуществом должника, а
распорядителем имущества был назначен арбитражный управляющий из Киева Сергей
Кицул. Все это время кредиторы и Кицул безуспешно пытались через суд отстранить от
управления должником менеджера Продивуса, который долгое время лично владел 51%
акций «Мостобуда». А после того, как у компании начались финансовые проблемы,
переписал свой пакет на Инну Бондарь, которая, возможно, является его доверенным
лицом (Бондарь числится экономистом Винницкого универмага, который контролируется
семьей Продивуса). «Создаются препятствия в осуществлении распорядителем имущества
обязанностей…следствием чего является затягивание сроков процедуры распоряжения
имуществом должника, что в свою очередь нарушает права и интересы кредиторов в деле”,
– говорится в определении суда в 2019 году. У кредиторов – целый ворох претензий к
компании. Первая – с 2017 года, по их данным, имущество «Мостобуда» бесконтрольно
уходит третьим лицам, подтверждением чему служат данные уголовного производства
№120109040700000360 (его ведет Нацполиция в Днепропетровской области) или
установленный судом факт «безоплатного отчуждения должником имущества» в 2018 году
площадью 4 тыс кв. м. Мостостроительного отряда №122 в пользу одноименного киевского
ООО. Кроме того, в “Райффайзен Банке Аваль” жалуются, что они не могут попасть на
площадки в Харькове, Николаеве и Луцке (мостостроительные отряды «Мостобуда» №27,
№60, №77), которые находятся у них в залоге, базу отдыха “Мостостроитель” под Одессой и
т. д. “Процедура распоряжения имуществом ПАО “Мостобуд” продолжается с 2017 года, а в
материалах дела отсутствуют какие-либо надлежащие доказательства, подтверждающие
проведение инвентаризации и результаты ее осуществления”, – согласились с доводами
кредиторов в суде. Задолжало ПАО не только банкам, но и бюджету Киева, долг перед
которым сейчас составляет почти 200 млн грн. Еще год назад Киевсовет расторг договор
аренды с ПАО земельного участка общей площадью 16,79 га на ул. Промышленная, где
компания добывала песок (этим непосредственно занимался субарендатор – ООО
“Мостобуд-транс”). “Речь идет о земельном участке практически в центре Киева, возле
метро “Выдубичи”, общей площадью почти 17 га. Он был выделен для ПАО “Мостобуд” под
промышленную базу, но ни дня за весь срок аренды не использовался по целевому
назначению. Кроме незаконной добычи песка, фирма допускает грубые нарушения в части
неуплаты налогов за аренду земельного участка…Сумма, которая не уплачивается за этот
земельный участок, является колоссальной и наносит ущерб бюджету Киева”, – заявлял в
2018 году депутат Игорь Мирошниченко. Что касается основного бизнеса ПАО “Мостобуд” –
строительства мостов и промобъектов – то тут не так все плачевно для команды
Продивуса. Техника и мостостроительные отряды переданы или сдаются в аренду ряду
компаний, который используют их по назначению, зарабатывая деньги и участвуя в
тендерах на Prozorro. Так, правопреемник одноименного дочернего предприятия
“Мостобуда” “Мостостроительный отряд №112” из Броваров, оформленный на земляка
Продивуса винничанина Вячеслава Бабицкого, с 2017 года, когда стартовало банкротство
“Мостобуда”, выиграл подрядов на 325 млн грн. Еще одна фирма – ООО “Строительное
управление механизации” – в 2019 году стала активным участников тендеров, выиграв
подряды на 123 млн грн, из которых 97 млн грн – два тендера в сентябре 2019 года на
ремонт автодорог в Винницкой области (причем эти два последних тендера были
разыграны с “Мостостроительный отряд №112”). “Строительное управление механизации”
арендует технику у “Мостобуда” и указывает своим контактными данными домен
@mostobud.com. “Строительное управление механизации” оформлено на еще двух
винничан – Сергея Воловика и Дмитрия Годованюка, которые также являются
учредителями упомянутого “УМБ Финанс”, пытавшегося помешать банкам сместить главу
правления ПАО “Мостобуд”. Общие заработки “осколков” “Мостобуда” по итогам прошлого
года достигли 200 млн грн, а в 2019 мог быть на порядок выше. Помимо зафиксированных
тендеров в Prozorro, по информации “ОЛИГАРХА”, за счет бывших активов “Мостобуда”
структуры винничан выступают активными субподрядчиками других получателей заказов
на реконструкцию дорожной инфраструктуры (например, отдельных участков трассы
Киев-Чоп). Так что пока кредиторы боролись за ревизию активов ПАО “Мостобуд”, те, судя
по сему, приносили своим бенефициарам миллионные доходы.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Верховний Суд: "Альтком" має погасити борг перед
Промінвестбанком на $63 млн



ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

17.11.2019

Верховний Суд 22 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу
ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" та залишив без змін рішення судів
попередніх інстанцій у справі №905/2508/15.
Мова йде про рішення, якими було задоволено позов Промінвестбанку та стягнуто з
компанії-скаржника (як поручителя ТОВ «Снабтрейдкомпані») 62,7 млн дол заборгованості
за договором кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013. Додамо, що 22.12.2018
Госпсуд Донецької області видав наказ про примусове виконання рішення в справі
№905/2368/15 про стягнення 64,3 млн дол з "Снабтрейдкомпані" на користь
Промінвестбанку (перед цим - 29.11.2018 - Східний апеляційний госпсуд відмовився
задовольнити апеляційну скаргу "Снабтрейдкомпані" та залишив без змін рішення
Госпсуду Донецької області від 12.09.2018, яким частково було задоволено позов
Промінвестбанку та вирішено стягнути з ТОВ "Снабтрейдкомпані" вказану суму на підставі
згаданого кредитного договору). Нагадаємо, в минулі роки обсяг позовних вимог
Промінвестбанку до компаній, пов’язаних з групою “Альтком”, сягав під 10 млрд грн. У
держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" вказані
Олександр Тісленко та компанія Altcom Global N.V. Раніше група «Альтком» називала
Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як
спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в
уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак він це спростовував.
Підставою для припущень щодо пов`язаності групи з Б. Колесніковим стало те, що під час
підготовки України до "Євро-2012" "Альтком" отримав багато великих держзамовлень на
будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою закупівлі в одного
учасника (за підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Керівництво департаменту харківської міськради привласнило
мільйони гривень під час ремонту автошляхів
18.11.2019

Служба безпеки України викрила системні факти привласнення
керівництвом одного з департаментів Харківської міськради мільйонів
гривень, виділених з міського бюджету на ремонт автошляхів.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2016-2018 років керівництво
департаменту незаконно продавало асфальтову крихту (гранулят), що залишалася після
ремонту автодоріг. Чиновники реалізовували тонни матеріалів підконтрольній фірмі за
цінами вп’ятеро нижче від ринкових. Комерсанти перепродавали продукцію вже за
реальною вартістю. Отримані гроші організатори оборудки привласнювали. До того ж
посадовці мерії взагалі не мали права розпоряджатися матеріалами будівництва. Адже вони
належали комунальному підприємству, яке є балансоутримувачем усіх автомобільних доріг
Харкова. За висновками комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи через
протиправні дії чиновників міському бюджету було завдано збитки на суму майже 5,3
мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та мешкання
фігурантів справи, під час яких вилучили документацію із доказами здійснення оборудки.
Наразі двом чиновникам, у тому числі заступнику начальника департаменту, повідомлено
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата та привласнення
коштів, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам справи. Тривають
слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних оборудки.
Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно зі
слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Держпідприємство "Автомобільні дороги України"
ліквідують
19.11.2019

Мінінфраструктури має намір ліквідувати Державну акціонерну
компанію Автомобільні дороги України і передати її функції приватному
сектору. Про це заявив голова міністерства Владислав Криклій.
"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати ПАТ ДАК
Автомобільні дороги України. Її функції можна буде передати приватному сектору, який не
пов’язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативніше закуповувати найкращу
техніку", - сказав він під час брифінгу. "Та й взагалі - це нормальна європейська практика,
коли утриманням і експлуатацією доріг займається приватний сектор. А у нас який
облавтодор не візьми — він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні
держмайна присутній корупційний фактор", - додав він. Також він розповів про плани
позбавити Укравтодор функції інспекції доріг. "Укравтодор - замовник послуг. Інспекційна
функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так:
сам замовляю - сам перевіряю, що не є дієвим інструментом", - пояснив міністр.
Засновником ДАК Автомобільні дороги України є держава в особі Укравтодору. Однією з
головних завдань компанії є виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних
доріг загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тис км.
Компанія також виконує роботи з ремонту автомобільних доріг, мостів, інших штучних
споруд та елементів облаштування. До складу компанії входять 33 дочірніх підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Мультимодальні перевезення та створення цифрових транспортних коридорів
дозволять Україні реалізувати транзитний потенціал
20.11.2019

Урядом схвалено законопроєкт «Про мультимодальні перевезення»,
який імплементує положення Директиви Ради ЄС від 07.12.1992 року про
встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що Україна має реалізувати
свій транзитний потенціал і стати транспортним хабом, що об'єднає Європу з Азією. Проєкт
Закону «Про мультимодальні перевезення» спрямований на приєднання країни до Угоди
про розвиток мультимодальних перевезень TRACECA –транспортної програми за участі ЄС
та 14 держав-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центральноазіатського регіонів.
У законопроєкті закріплюється право учасників мультимодальних перевезень здійснювати
перевезення вантажу на підставі укладання єдиного договору щодо всіх етапів перевезення
незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним
перевізним документом до якого сторони дійшли згоди. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МІУ
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Правительство утвердило финплан
аэропорта Львов на 2020 г.
18.11.2019

Правительство утвердило государственному аэропорту Львов
финансовый план на 2020 год, в котором предусмотрено получение
доходов в размере 650,5 млн грн, в том числе чистого дохода 620,3 млн грн.
Чистая прибыль предприятия, согласно плану, должна составить 92,6 млн грн. Всего
аэропорт, как ожидает правительство, в 2020 г. перечислит в госбюджет и целевые фонды
220,8 млн грн, т. е. треть от своего дохода. 81,1 млн грн без НДС предприятию разрешили
направить на капитальные инвестиции. Они включают реконструкцию боксов за 32 млн
грн, установку дополнительных секций конвейерной системы обработки багажа за 5 млн
грн, рентген-установки для проверки багажа за 3,6 млн грн, программное обеспечение за
3,6 млн грн, покупку спецодежды и спецобуви за 2,6 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Австрийская компания разработает дизайн аэродрома
в Днепропетровской области
19.11.2019

Дизайн аэродрома Международного аэропорта в Днепропетровской
области разработает австрийская компания Airport consulting Vienna к
концу этого года. Об этом пишет biz.censor.net.ua
"В госбюджете на 2020 г. на аэропорт в Днепропетровской обл. заложили 1 млрд грн.
Мы сразу приступили к работе – должны быстро согласовать все технические моменты,
чтобы строительство терминала и взлетно-посадочной полосы началось в срок. Строители
приступят к работе на объекте уже в 2020 г.", – отметил председатель Днепропетровской
ОГА Александр Бондаренко во время совещания в Днепропетровской ОГА. Выделенные
государством средства пойдут на строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км.
Австрийская консалтинговая компания уже работает над базовой плановой документацией
для аэропорта "Днепр". "В Airport Consulting Vienna огромный международный опыт
консультационной поддержки инвестиционных проектов в индустрии аэропортов", –
отметил представитель Airport Consulting Vienna Юрий Рубанов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Харківський міжнародний аеропорт Ярославського
увійшов в європейські рейтинги
19.11.2019

Аеропорт "Харків" за підсумками III кв. ц.р. ввійшов в європейський
ТОП-5 повітряних воріт по динаміці приросту пасажиропотоку серед
аеропортів, які обслуговують до 5 млн мандрівників на рік.
Такі дані оприлюднені Європейським відділенням Міжнародної ради аеропортів ACI
Europe. За динамікою приросту пасажиропотоку за підсумками III кварталу 2019 року
МА"Харків" з показником 42,1% посів IV місце у своїй категорії серед п'яти європейських
аеропортів. ACI Europe щомісяця формує глобальні рейтинги, аналізуючи при цьому дані
понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі. "Харківський аеропорт має шанси
надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільне довгострокове
зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня
2019 року пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" збільшився на рекордні 70%", зазначила компанія-оператор аеропорту "New Systems AM", що входить до групи компаній
DCH Ярославського. Раніше повідомлялося, що в жовтні 2019 року міжнародний аеропорт
"Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Разом з новим керівником Укравтодору маємо забезпечити
відновлення 4000 км доріг у 2020 р.

Авіакомпанії за 10 міс. здійснили понад 290 тис. польотів
в повітряному просторі України

19.11.2019

Прем’єр-міністр разом з Міністром інфраструктури Владиславом
Криклієм представили колективу нового голову Державного агентства
автомобільних доріг України Олександра Кубракова.
Олександр Кубраков призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу
відповідно до рішення Уряду від 15 листопада 2019 р. Міністр інфраструктури відзначив,
що новий очільник Укравтодору є ініціатором важливих законодавчих новацій у сфері
дорожньої інфраструктури: «Пишаюсь тим, що ми з Олександром Кубраковим мали
можливість закласти законодавчий фундамент - дуже важливі законопроекти щодо
середньострокового будівництва доріг, запровадження автоматичного габаритно-вагового
контролю, аудиту безпеки доріг. І тепер його завдання втілювати це в життя, реалізуючи
виклики в Укравтодорі на посаді керівника. У нас є завдання Президента України і Уряду
відновити у 2020 році близько 4 000 доріг державного та місцевого значення, які ми разом
виконуватимемо. Ми покажемо, що дороги можуть будуватись іншими темпами і не на
папері», - зазначив Владислав Криклій. Міністр також відзначив, що керівник Укравтодору
має досвід співпраці з міжнародними фінансовими організаціями: «Завдання –
акумулювати всі ресурси та ефективно їх використовувати, зокрема, кошти МФО. Рівень їх
використання у попередні роки був незадовільним. Ми маємо змінити ситуацію. Це
означитиме більше відновлених доріг і прозорі процедури», - підсумував Владислав
Криклій. Керівник Укравтодору подякував Прем’єр-міністру України та Міністру
інфраструктури за підтримку та закликав колектив до роботи…
Читати повністю >>>
За матеріалами МІУ
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Українські та зарубіжні авіакомпанії за десять місяців 2019 року
здійснили 290 331 політ у повітряному просторі України, що на 12,2%
більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Згідно зі статистикою Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України ("Украерорух"), українські авіакомпанії виконали 95,21 тис. рейсів, іноземні 195,121 тис. рейсів. Обидва показники мають позитивну динаміку порівняно з аналогічним
періодом минулого року - на 3,7% і 16,8%, відповідно. В "Украерорусі" наголосили, що після
закриття частини повітряного простору над тимчасово окупованою територією Криму,
враховуючи територіальні води, закриття зони ООС включно з буферною зоною, а також
після припинення авіасполучення між Україною та РФ, кількість польотів у повітряному
просторі України різко зменшилася: за 12 місяців 2016 цей показник становив 214,3 тис.
польотів, тоді як у 2013 році загальна кількість польотів над Україною за рік становила
534,6 тис. "Основне падіння обсягів за останні п'ять років відбулося на транзитних
напрямках. За 10 міс. в цього року кількість транзитних польотів на 58,8% менше порівняно
з таким самим періодом 2013 р. Також за 10 міс. скоротилася і кількість внутрішніх рейсів на 17,1% менше порівняно з 2013 роком. Позитивна динаміка спостерігається тільки на
міжнародних рейсах, кількість яких порівняно з 2013 роком збільшилася на 13,5%", наголосили в "Украерорусі". За даними підприємства, з 2017 року загалом ситуація
поступово почала покращуватися, хоча показників 2013 року Україна досі не досягла.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ДП КТО в перспективе может обзавестись собственными
локомотивами и вагонами-платформами
12.11.2019

KDM Shipping Константина Молодковца
«не заметил» Дельта Банк
08.11.2019

Хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО «Столичная
судоходная компания» (ССК). С соответствующим заявлением в суд сама
компания обратилась еще в сентябре – притом, что решение о ее
ликвидации собственники приняли в начале 2014 года.
Почему компания ждала так долго, чтобы форсировать этот процесс? Судя по всему,
ответ в том, что до нее почти дотянулись руки «непризнанного» кредитора – Дельта Банка,
требующего от ССК возврата свыше 100 млн грн. «Отменить аресты, наложенные на
имущество должника, признанного банкротом, или другие ограничения по распоряжению
имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений
относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается», – пожалуй, именно эта
формулировка в решении суда стала самой желанной для хозяина компании-банкрота. ССК
принадлежит структурам бывшего директора Киевского речпорта Константина
Молодковца, группа KDM Shipping которого стала первой транспортной компанией в
Украине, разместившей акции на Варшавской фондовой бирже: в 2012 г. за 10,9% долю она
выручила 7 млн долларов. На момент IPO у группы, которая в свое время была выстроена
на базе инфраструктуры Киевского речпорта, было три направления бизнеса. Основное –
перевозки навалочных грузов судами типа «река-море» в районах Черного и Азовского
морей на базе своего грузового флота общим дедвейтом 29,6 тыс. т. Второе – судоремонт на
купленной в 2011 г. верфи в Херсоне. И третье, которое как раз и представляла ССК –
пассажирские перевозки на Днепре (флот из восьми речных судов, во главе с хорошо
известными киевлянам теплоходами «Риверест»). В 2014 году вокруг компании разгорелся
скандал. KDM Shipping заподозрили в том, что они вводили в заблуждение западных
инвесторов, группу покинул ряд топ-менеджеров, ее акции упали в цене более чем на 95%.
В KDM Shipping пеняли на кризис в стране, ответ на который не заставил долго ждать:
упомянутую ССК собственник решил ликвидировать, судоверфь несколько раз сменила
название и владельца и вступила в процедуру банкротства, а весь грузовой флот был
переведен в Азовское море для обслуживания более прибыльных российских портов,
заявив о смене флага на российский (еще в 2012 году KDM купила российское ООО
«ШипМар» у которой были все необходимые разрешения на судоходную деятельность в
РФ). Последний выпущенный отчет KDM Shipping зафиксировал увеличение ее доходов в
январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в 1,9 раза до 16,4 млн
долларов, и рост прибыли на 62% до 2,9 млн долларов. В процессе «реорганизации» группы
Молодковца всплыла неприглядная история с непогашенным кредитом. Еще в 2007-2010 г.
два кредита на 2 и 2,5 млн долларов под залог кораблей группе выдал Кредитпромбанк,
преемником которого в 2013 г. стал Дельта Банк Николая Лагуна. Последний в 2015 г.
добился решений судов о принудительном взыскании долгов, но этого на практике так и не
произошло (позднее банк в связи с этим жаловался на госисполнителей). Более того, ССК,
несмотря на проигранные суды, не признала Дельта Банк своим кредитором и считает, что
она должна не ему, а Кредитпромбанку. И это притом, что ранее ликвидатор Дельта Банка
уже пытался продать на Prozorro.sale требования к ССК по кредитам, обеспеченные залогом
пяти теплоходов «Риверест» и ряда других. Пока Дельта Банк искал пути выбивания денег
из должника, тот лишился всего имущества. Большая часть его судов, похоже, досталась
офшорной компании Молодковца KD Shipping Co. Limited Inc. (Панама), еще часть –
киевскому ООО «Риверест Тур». Последнее ООО оформлено на сейшельский оффшор Udin
Management, бенефициаром которой указана некая Розели Моли Рита. При этом «Риверест
Тур» принадлежит 50% доля в другой киевской фирме – ООО «Панорама Днепра» (вторая
половина принадлежат сыну Михаила Бродского Юрию) и вот она уже указывает, что
бенефициаром «Риверест Тура» является Молодковец. Судя по всему, активизировать
процедуру собственного банкротства (одновременно с которой вводится и мораторий на
принудительное удовлетворение требований кредиторов) ССК решила только сейчас,
потому, что Дельта Банк, который заявляет о том, что СКК должна ему 112 млн грн, нашел
частного исполнителя, 30 августа арестовавшего судно «Риверест 5» и плавкафе «Риверест
плюс», и передавшего их для продажи на площадку СЕТАМ. «По мнению заявителя, в связи
с возможным возбуждения дела о банкротстве и признанием его банкротом, продажа
вышеуказанных теплоходов может нарушить права и охраняемые интересы других
кредиторов должника», – говорится в материалах суда. Торги должны были состояться 21
октября, но в тот же день были отменены. Как установил суд, в государственном реестре
судоходства Украины содержатся записи о кораблях, судовладельцем которых является
ООО «Столичная судоходная компания» – это как раз теплоход «Риверест 5» и плавкафе
«Риверест Плюс». Однако, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины,
судовладельцем признается лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от
того, является ли она собственником судна. Как утверждают в ликвидационной комиссии
ССК, на балансе компании вышеуказанное имущество не числится, а пассажирский флот,
включая пять теплоходов «Риверест» и один «Серебряный бриз», хоть и числится как
имущество ССК, заложенное в Кредитпромбанке, но его местонахождение компании якобы
не известно. Впрочем, «ОЛИГАРХ» легко справился со «сложным» поиском – на сайте
riverest.kiev.ua открыто указаны координаты места, где они базируются – это причалы № 7,
10, 11, 13 на Почтовой площади. А в качестве контакта для предоставления этих кораблей в
аренду там же указывается электронный ящик v.butko@kdshipping.com.ua, что не оставляет
сомнений в том, что теплоходы, как и раньше, принадлежат структурам Молодковца и
приносят им стабильный доход.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media

Річкові перевезення мають зрости втричі, Владислав Криклій

ДП "Контейнерный терминал Одесса" (КТО), являющийся дочерней
компанией немецкой HHLA, в перспективе рассматривает возможность
наличия собственных платформ и даже локомотивов.
Как пишет ЦТС, это следует из слов гендиректора ДП КТО Анастаса Коккина. Отвечая
в интервью на вопрос директора налогово-юридического департамента "Делойт" в Украине
Дмитрия Павленко о стратегии компании в Украине, Коккин заявил: "Мы хотим привнести
свое ноу-хау в интермодальные сервисы, связанные с железнодорожными перевозками на
рынке Украины. Но до сего времени мы были вынуждены ограничиваться территорией
нашего терминала и работой исключительно через УЗ. Речь идет о запущенных с 2018 года
контейнерных блок-поездах с регулярными маршрутами. Это первый шаг". По словам топменеджера, следующим шагом могут стать маршрутные перевозки, развитие терминалов
внутри территории Украины и формирование компанией здесь собственного парка
подвижного состава. "С точки зрения интермодальных сервисов дальше тут могут быть
железнодорожные терминалы внутри страны в точках производства и потребления, сами
маршрутные перевозки и доставка контейнеров, наличие своего парка контейнерных
платформ и со временем даже локомотивов и так далее - это все то, что есть у нашей
сестринской компании в Германии и очень успешно работает по всей Европе. В Украине это
пока только планы - хотя и на ближайшее будущее, но в нашей стратегии такой пункт есть активно развивать это направление в краткосрочной и среднесрочной перспективах", сообщил Анастас Коккин. Ранее ЦТС писал, что за январь-сентябрь 2019 года терминал КТО
перевалил 286 тыс. TEU - более чем на 20% выше показателя за аналогичный период
прошлого года. Как сообщалось, за 2018 г. терминал КТО обработал 338 тыс. TEU и вышел
на третье место по объемам перевалки контейнеров и темпам роста среди 20
черноморских терминалов. В сентябре 2018 года терминал ДП "КТО" начал строительство
на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой площадки для
складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс. TEU.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Перевалка грузов в портах Украины достигла
шестилетнего рекорда
13.11.2019

За январь-октябрь украинские порты перегрузили 129,8 млн тонн, что
более чем на 20% превысило показатели 2018 г. Это максимальная
положительная динамика роста перевалки за последние шесть лет.
В Администрации морских портов Украины отмечают, что на динамику влияют
хорошие урожаи прошлого и текущего маркетинговых лет, высокие цены на руду на
мировом рынке, а также эффективное взаимодействие между АМПУ и стивидорными
компаниями. В частности, объемы перевалки зерна и руды выросли более чем на треть.
Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 млн тонн зерна, что на 37% больше чем
за аналогичный период прошлого года, и 30,5 млн тонн руды (рост за 10 месяцев - 33%).
Кроме того, в АМПУ отмечают уже второй год подряд увеличение контейнерных перевозок.
По итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тыс. TEU).
При этом экспорт, который составляет существенную долю перевалки, увеличился почти
на четверть. На конец октября обработано 97,7 млн тонн, что 24% больше, чем за
аналогичный период 2018 года. В АМПУ говорят и об росте транзита. По сравнению с
показателями 2018 года увеличение транзитных грузов составляет 9,3 млн тонн (+8%).
Кроме того, на 21,2 млн тонн больше перегружено импортных грузов (+ 12%). По итогам 10
месяцев лидерами по перевалке стали пять портов, обеспечивших обработку более 90%
всего объема грузов. Южный обработал более 43,8 млн тонн (+28,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года), Николаев - более 26,9 млн тонн (+ 20%), Черноморск более 21,1 млн тонн (+23,2%), Одесса - более 20,7 млн тонн (+19,4%). Пятым стал
Мариуполь на Азовском море, который преодолел спад, длившийся почти пять лет, и
перевалил почти 5,3 млн тонн (+5,5%). За 10 месяцев морские порты Украины обработали 9
813 судов, что на 2,1% больше прошлогоднего показателя. Среди лидеров по обработке
Измаильский морской порт - 2946 судов, Николаевский - 1474, порт Черноморск - 1391 и
Одесский порт - 1200. Отмечают в АМПУ и увеличение пассажиропотока: по сравнению с
прошлогодним периодом на 65% до 537 000. Из них более 527 000 человек
воспользовались внутренними перевозками - в основном круизными и прогулочными
маршрутами в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранных пассажиров перевезено 9795, в
портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
ТИС добился рекордного грузооборота
за все время работы
15.11.2019

Группа терминалов ТИС по состоянию на 14 ноября перевалила 28,1
млн тонн грузов, что стало рекордным показателем грузооборота в течение
одного года за все время работы ТИС.
С учетом того, что до конца года еще остается полтора месяца, в ТИС рассчитывают
существенно увеличить рекордный годовой показатель. Напомним, что в 2018 году
терминалы ТИС суммарно перевалили 25,7 млн т грузов, что было на 1,2% меньше, чем в
2017 году. При этом доля в перевалке среди всех украинских морских портов составила
19%. В начале ноября текущего года ЦТС информировал, что контейнерный терминал ТИС
в октябре 2019 года обработал 21 тыс. TEU. Этот месячный показатель стал рекордным для
терминала за восемь лет его работы.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
АО "Украинское Дунайское пароходство" получило
нового руководителя

12.11.2019

Річкові перевезення мають зрости втричі. Про це заявив Міністр
інфраструктури Владислав Криклій під час представлення змін, які
плануються у сфері інфраструктури на наступні 5 років.
Впровадження реформи у сфері водного транспорту стане гарним стимулом для
розширення можливостей транспортної інфраструктури України. «Розвиток річкових
перевезень дозволить розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також
сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для
українських суднобудівельних компаній», - зазначив Владислав Криклій. У 2020 році буде
відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства. За словами міністра,
важливою ланкою, яка замикає річкові, залізничні та автомобільні перевезення в Україні є
морські порти. Тому уряд приділяє особливу увагу розвитку портової галузі. «Саме тут, у
портах Ольвія та Херсон реалізуються перші концесійні проєкти. На черзі Маріуполь,
Миколаїв, Одеса, та поромний комплекс у морському порту Чорноморськ. Такий формат
державно-приватного партнерства дозволить залучити у галузь необхідні інвестиції та
забезпечити гідні умови праці для людей», - підкреслив Владислав Криклій. Міністр
інфраструктури також розповів про зміни в авіації, поштових послугах та переведенні
сервісів у електронний формат. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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Исполняющим
обязанности
председателя
правления
ЧАО
"Украинское Дунайское пароходство" назначен Алексей Хомяков. Об этом
говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Хомяков назначен в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры №29Ос от 8 ноября 2019 г. "Основываясь на кадровом потенциале и желании коллектива
работать на благо предприятия, мы сможем создать социальный плацдарм для повышения
зарплат, благосостояния работников и, соответственно, улучшения финансовых
показателей компании. Новый менеджмент, нацеленный прежде всего на развитие, будет
основываться в своей работе на привлечении долгого стратегического финансирования с
целью ремонта флота, расширения горизонтов существующих логистических цепочек и
углубления сотрудничества с партнерами пароходства. Таким образом мы будем
увеличивать грузопоток через наш город и предприятие", – сказал Хомяков. По
информации СМИ, Алексей Хомяков ранее работал в юридической компании "Астерс".
Также у него есть опыт работы в судоходной компании "Укрречфлот". Основным
направлением деятельности Хомякова является налоговое право. Как сообщалось, в начале
октября министр инфраструктуры Владислав Криклий прекратил полномочия
предыдущего главы правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрия Чалого.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

У 2020 році заплановано придбати 30 автобусів,
50 тролейбусів і 20 трамваїв

Концесія залізничних вокзалів дозволить перетворити
їх на прибуткові активи
12.11.2019

Передача низки залізничних вокзалів у концесію дасть можливість
модернізувати їх інфраструктуру та перетворити ці об’єкти із збиткових на
прибуткові.
«Ми дуже довго обговорювали питання щодо концесії вокзальних площ з міністром
інфраструктури, урядом України та вже напрацювали механізм такого залучення
інвесторів», — сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов під час візиту на
станцію Харків-Пасажирський. За словами Євгена Кравцова, концесія вокзалів дозволить
Укрзалізниці зняти дуже важкий тягар, пов’язаний з утриманням таких великих соціальних
об’єктів. «На сьогодні вокзали у більшості міст країни — збиткові, і нам необхідно повністю
переосмислити систему управління цими об’єктами нерухомості. На жаль, навіть при
точковій передачі в оренду об’єктів, наприклад на київському, інших вокзалах, окупність
цих об’єктів неможлива. Тому нам необхідно повністю переосмислити систему управління
цими об’єктами нерухомості, і найефективнішим механізмом буде державно-приватне
партнерство», — констатував він. Саме тому, на думку Євгена Кравцова, наразі необхідна
масштабна програма за прикладом більшості країн Європи, коли в інвесторів є
довготермінові перспективи, можливість інвестувати в розширення площ, підвищення
комерційної привабливості об’єктів, що, у свою чергу, дає змогу повернення інвестицій для
інвесторів, знімає збитки з Укрзалізниці та дає змогу отримати частину прибутку в рамках
концесійного договору. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ
Чеський перевізник Leo Express запустить поїзди
до кордону з Україною
21.11.2019

Польща дозволила приватному чеському залізничному оператору Leo
Express запустити регулярні рейси з Праги до станції Медика на польськоукраїнському кордоні. Про це повідомили у Rynek kolejowy.
Адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня
цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика. Дозвіл компанії видали на п'ять років —
до 10 грудня 2024 року. Він передбачає можливість виконання рейсів чотирьох пар поїздів
щодня. На території Польщі потяги зможуть зупинятися в 17 пунктах, зокрема у Катовіце,
Кракові, Тарнові, Жешуві та Пшемишлі. Leo Express — чеська транспортна компанія зі штабквартирою в Празі, що здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та
автомобільні перевезення. З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на
міжміських залізничних лініях Чехії. Нагадаємо, чеський залізничний лоукостер RegioJet
оголосив про наміри запустити поїзд до українського Мукачева. Наразі компанія працює в
Україні, здійснюючи рейси до Праги, проте з України везе пасажирів автобусами. У червні в
Україні стартував продаж квитків на поїзд сполученням Мукачево-Кошице. Вартість квитка
починається від еквівалента 7,5 євро. Однією з ключових перешкод, чому наразі не можна
здійснювати прямі залізничні перевезення у напряму до України з Євросоюзу є те, що в ЄС
та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає
українське місто та ЄС, прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд
сполученням Мукачево-Будапешт.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

20.11.2019

У 2020 році заплановано придбати для столиці 30 автобусів, 50
тролейбусів і 20 трамваїв. Про це в інтерв’ю виданню Liga.net повідомив
радник Київського міського голови Максим Бахматов.
«На 2020 планується придбання 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв.
Заплановано до списання 19 тролейбусів, 6 трамваїв і 28 автобусів у наступному році», –
повідомив Максим Бахматов. За його словами, у 2019 місто вже отримало 13 тролейбусів і
ще чекає на 7 автобусів. Вивели зі старого парку цьогоріч 33 тролейбуса і 69 автобусів.
Нагадаємо, в рамках угоди, підписаної з Європейським банком реконструкції та розвитку,
столиця придбає 40 сучасних модульних трамвайних вагонів, пристосованих для
обслуговування пасажирів з інвалідністю, та 50 вагонів метрополітену. «Придбання нових
вагонів дозволить поліпшити транспортне обслуговування мешканців прилеглих районів
та гостей міста Києва, швидко перевозити пасажирів до центру міста, пересадочних станцій
та зменшить навантаження на наземний транспорт. Трамвайні вагони з низьким рівнем
підлоги, які планується закупити, відповідатимуть сучасним вимогам щодо якості
пасажирських перевезень, зокрема, зручність посадки й висадки пасажирів з інвалідністю.
Окрім того, у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з наявним
старим рухомим складом», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, фінансування проєкту буде здійснено в рамках відповідної угоди,
підписаної з Європейським банком реконструкції та розвитку. «Запозичення 50 млн євро
для закупівлі вагонів київського метрополітену, а також 70 млн євро для КП
«Київпастранс» – не лише для оновлення рухомого складу, а й для транспортної
інфраструктури міста. Зокрема, це стосується реконструкції трамвайної лінії та зупинки
«Контрактова площа», – підкреслив Микола Поворозник.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua


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

Нова Пошта відкриє понад тисячу
відділень у 2020 р.
14.11.2019

Компанія Нова Пошта в 2020 році планує відкрити термінали з
функцією автоматичної обробки посилок у Харкові і Дніпрі. Про це заявив
директор компанії Олександр Бульба, повідомляє кореспондент НВ Бізнес.
«Сума інвестицій у кожен з таких об'єктів складає близько €10 млн», — розповів він.
Компанія планує відкрити другу чергу київського терміналу, яка дозволить збільшити його
потужність в 3-4 рази і обробляти до 14 тис. посилок на годину. Також, компанія планує
відкрити понад тисячу відділень. Суму інвестицій Бульба не озвучив, але повідомив, що
відділення відкриватимуться в населених пунктах з кількістю жителів менше 2 тис. осіб.
Зараз НП управляє мережею з близько 5,7 тис. відділень. Раніше повідомлялося, що Нова
Пошта стала партнером українського онлайн-рітейлера Rozetka для доставки в Молдову.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua



ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Нацкомиссия выставит на тендер для запуска 5G бывшие
частоты оператора Игоря Мазепы FreshTel

FlixBus анонсувала відкриття першого в Україні
"зеленого" брендованого маршруту
21.11.2019

Німецька транспортна компанія FlixBus відкриє в Україні перший
зелений брендований автобусний маршрут. Про це йдеться у пресанонсі
перевізника, передає epravda.com.ua
Зазначається, що у FlixBus планують розкрити усі деталі на пресконфренції у грудні.
Про те, яким буде маршрут, у компанії не уточнили. Також FlixBus обіцяє розповісти про
підсумки перших 6 місяців роботи в Україні та про плани на 2020 рік. Нагадаємо,
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 кілька 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. У 2013 році Андре Шваммлайн, Йохен Енгерт і Даніель Краусс
запустили FlixBus. Зараз компанія працює за 2 тис напрямків у 29 країнах та здійснює понад
350 тис 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 році оператор 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 відмовилися і влітку 2019
року FlixBus офіційно оголосив про вихід на український ринок. Наразі українцям доступні
29 міст. Ціль на найближчі п'ять років — усі українці повинні тримати "зеленого"
перевізника на думці під час планування подорожей. В інтерв'ю із співзасновником та CEO
FlixBus Андре Шваммлайном ЕП поговорила про історію успіху найбільшого автобусного
оператора Європи, про глобальні плани компанії та про перші результати роботи в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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НКРСИ приняла решение выдать общенациональную лицензию на
пользование радиочастотным ресурсом в полосе 3400-3600 МГц на
конкурсной или тендерной основе.
Как уточнила представитель НКРСИ, это частоты диапазона n78, которые сейчас
стандартизуются под технологию 5G на Всемирной конференцией радиосвязи 2019 в
Шарм-эль-Шейхе (Египет). Кроме того, регулятор согласовал без замечаний проект
распоряжения Кабинета министров об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы
по внедрению в Украине в 2020 году 5G. Как сообщалось, НКРСИ в феврале 2019 года
приняла решение об аннулировании ООО “Украинские новейшие технологии” (бренд
FreshTel) лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины в полосах
радиочастот 3400…3600 МГц. Украинский Wimax-оператор FreshTel (ООО “Украинские
новейшие технологи”) приостановил работу в конце 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 TELECOM SERVICE

Компания "Vodafone Украина" вышла на показатель
выручки в 4,3млрд грн
19.11.2019

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам июлясентября 2019 года вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на
29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период составила
887 млн грн. Показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA
также выросла - до 54,6%. "Основной причиной увеличения доходов стал рост количества
data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Общий объем интернет трафика
в сети "Vodafone Украина" за год увеличился вдвое. Рост дата-доходов за это время
составил 56%", - отмечается в отчете оператора. В то же время в компании отметили, что по
итогам третьего квартала 2019 года у "Vodafone Украина" оказался самый низкий на рынке
показатель ARPU – 68,2 грн, тогда как по итогам второго квартала этот показатель
составлял 61 грн. Согласно отчету оператора, 4G-сеть "Vodafone Украина" по итогам
третьего квартала стала доступна для 66% украинцев, при этом 86% населения может
пользоваться 3G покрытием. "Наметился также новый ощутимый тренд, который будет
усиливаться. Внедрение 4G дало толчок развитию новых технологий и новых направлений
бизнеса на их основе – IoT, big data аналитика, облачные сервисы. Спрос на эти услуги
увеличивается, как среди бизнес-клиентов компании, так и на уровне муниципалитетов", отмечается в сообщении оператора. Увеличились доходы "Vodafone Украина" от торговой
деятельности в связи с расширением собственной розницы. По состоянию на 19 ноября
2019 г. сеть Vodafone Retail насчитывает порядка 240 собственных магазинов. В ІІІ квартале
2019 г. также выросло количество клиентов "Vodafone Украина" – услугами компании
пользуются 19,8 млн клиентов, отмечается в пресс-релизе по финотчетности компании.
"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам
2018 г. сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 г. - до 1,8 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

InSoft Software приобрела доли в харьковском Rozdoum
и киевском Rademade
12.11.2019

Совместная компания UFuture Василия Хмельницкого и InSoft
Partners Виталия Горового купила доли в двух аутсорсерах, и объединит их с
третьим под новым брендом.
InSoft Software увеличила долю в харьковском аутсорсерсе Rozdoum и купила
контрольный пакет в киевском Rademade, и теперь компании Хмельницкого и Горового
принадлежат 70% в Rozdoum и 53,2% в Rademade. Rozdoum и Rademade уже находятся в
процессе объединения между собой и с третьей компанией – Lenal.eu. Это киевский
аутсорсер, 55% в котором InSoft купил годом в прошлом году. Стороны не раскрывают
стоимости сделок, но, по оценкам экспертов, речь идет о сумме примерно $1,5 млн. Новый
холдинг буде создан под брендом ITernal Group. Создание единого бренда для продаж на
западе поможет нескольким молодым компаниям украинской индустрии IT-аутсорсинга
выглядеть более «солидно» в глазах зарубежного заказчика, который скорее доверит свой
заказ компании с 20 тыс. человек, чем той, у которой штат состоит из 200 сотрудников.
Поэтому объединения компаний в консорциумы и синдикаты выглядело и выглядит
разумным шагом, хотя успеха ни одна из известных инициатив на сегодняшний день не
добилась. По словам Горового, их с Василием Хмельницким проект от предшественников
отличает то, что они владеют контрольным пакетом во всех компаниях, входящих в
холдинг. Вторая особенность – в InSoft считают ошибочной идею объединения компаний
на уровне команд и процессов. В ITernal Group объединение происходит на уровне
собственника и сейлз-команды. В холдинге заявили, что продолжают собирать
предложения от малых аутсорсеров и планируют расти на 2-4 компании в год.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Три роки без "Вконтакті": яким соцмережам
віддають перевагу українці
14.11.2019

Відвідуваність соцмереж "Вконтакті" та "Однокласники" в Україні
впала у три-п'ять разів, а Facebook та Instagram набирають обертів. ЕП
вивчила, як змінилися мережеві пріоритети українців.
За останні три роки відвідуваність соцмережі "Вконтакті" в Україні впала більш ніж у
п'ять разів, а соцмережі "Однокласники" - більш ніж утричі. Ці дві соцмережі, колись найпопулярніші в країні, зараз відвідують 10% українських інтернет-користувачів. Разом з тим,
за цей час виросла відвідуваність Facebook та особливо Instagram. Відвідуваність російських
соцмереж в Україні обрушилася після указу експрезидента Петра Порошенка про санкції
проти російських юридичних осіб. Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські
спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх
спеціальних операціях інтернет-ресурси "Вконтакті", "Однокласники", Mail.ru. Згідно з
указом, українські інтернет-провайдери зобов'язані блокувати доступ до російських
інтернет-ресурсів, що потрапили до списку санкцій. ЕП вивчила, як помінялися уподобання
українців стосовно соцмереж, і що думають представники нової влади з приводу заборони.
Чому в Україні заборонили російські соцмережі. Про те, що інтернет, соціальні
мережі та мобільні телефони перетворилися на ефективний інструмент внутрішньої і
міжнародної політики, президент РФ Володимир Путін писав у статті "Росія і мінливий світ"
за 2 роки до розв'язання агресивної війни проти України - у лютому 2012 р. "Дедалі частіше
звучить поняття "м'яка сила" - комплекс інструментів і методів досягнення зовнішньополітичних цілей без застосування зброї, за допомогою інформаційних та інших важелів
впливу", - писав Путін. За його словами, ці методи використовуються для підживлення і
провокування екстремізму, сепаратизму, націоналізму, маніпулювання суспільною
свідомістю, втручання у внутрішню політику суверенних держав. Показовим прикладом
втручання Росії у внутрішню політику суверенної держави за допомогою соцмережі
"Вконтакті" став запит ФСБ гендиректору соцмережі Павлу Дурову з проханням надати
реєстраційні дані авторів та адміністраторів проукраїнських груп. Тоді Дуров відмовив
спецслужбі, але через місяць він був змушений продати свою частку в соціальній мережі
"через конфлікт з ФСБ". Згодом мережа "Вконтакті" була повністю викуплена другом Путіна
Алішером Усмановим, співвласником "Однокласників" та Mail.ru Group. Російський закон
про інформаційні технології зобов'язує місцеві соціальні мережі зберігати весь
згенерований користувачами контент від шести місяців до року. Соцмережі зобов'язані
надавати цей контент на вимогу федеральних органів виконавчої влади.
Як за чотири роки змінилася відвідуваність соцмереж. За даними Інтернетасоціації України, з вересня 2016 року по вересень 2019 року частка українських інтернеткористувачів, які щодня відвідують "Вконтакті", упала з 54% до 10%. Якщо судити за
щорічною динамікою, у 2020 році падіння триватиме. За той же період щоденна частка
українських відвідувачів "Однокласників" знизилася з 35% до 10%. Водночас зростала
відвідуваність Facebook та Instagram. Охоплення (кількість інтернет-користувачів, які
відвідали ресурс хоча б раз на місяць) російськими соціальними мережами інтернеткористувачів України за три роки впало утричі. При цьому охоплення Facebook та Instagram
росло меншими темпами. У підсумку позиції соцмереж РФ у рейтингу 25 найбільш
відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні знизилися, а позиції ресурсів інших країн - зросли.
Українських користувачів Android-пристроїв соціальна мережа "Вконтакті" з кожним роком
цікавить все менше, тоді як Facebook та Instagram показують незначну позитивну динаміку.
Facebook в Україні: в дослідженні української аудиторії Facebook комунікаційне агентство
PlusOne стверджує, що американська соцмережа в Україні динамічно зростає. На початку
2019 року мережу використовували 13 млн українців. У 2018 році їх кількість зросла на 3
млн або на 30%, а за п'ять років - на 9,8 млн або на 306,2%. "Facebook став одним з
найважливіших каналів комунікацій в Україні. Це стосується як бізнесу, так і політичного
сегменту", - стверджують у PlusOne. 8,8 млн українців заходять у соцмережу тільки з
мобільного, 1,2 млн - лише з комп'ютера і 3 млн - з комп'ютера і мобільного. У віковій групі
18-24 роки мережею користуються 2,1 млн осіб, 25-35 років - 4,6 млн, 36-45 років - 3 млн.
Ще Україна лідер у світі за часткою жінок-користувачів Facebook - 59%. Найпопулярніші
бренди смартфонів серед українських Facebook-користувачів - Samsung (3,9 млн), Xiaomi
(2,7 млн) та iPhone (2,5 млн). Instagram в Україні динамічно зростає, відзначають експерти
PlusOne. Якщо у 2017 році мережею користувалися 3,8 млн осіб, то у 2018 році - уже 7,3 млн.
У 2018 році кількість користувачів зросла на 50,7% - із 7,3 млн до 11 млн, а мобільний
додаток Instagram посів перше місце в країні за кількістю завантажень серед додатків
соціальних мереж. У березні 2019 року мережею користувалися ті ж 11 млн жителів.
Instagram зростає значно швидше, ніж Facebook. Якщо темпи зростання української
аудиторії Instagram збережуться, то до кінця 2019 року ця соцмережа в Україні впритул
наблизиться за обсягами аудиторії до Facebook. За рівнем проникнення Instagram Україна
досягла показників Франції та Німеччини. Якщо тренд збережеться, то до кінця 2019 року
Україна їх випередить. Цікаво, що за рівнем проникнення Instagram Чернівці випереджають
Київ. Зате з точки зору використання мобільного додатку трійка передовиків виглядає
логічно: Київська, Одеська та Харківська обл. 2,6 млн користувачів заходять в Instagram з
мобільних пристроїв на операційній системі iOS, 8,5 млн - на Android, 100 тис - з двох
систем. Популярність брендів мобільних пристроїв розподілена так: 3 млн - Samsung, 2,5
млн - iPhone, 2,5 млн - Xiaomi, 1,6 млн - Huawei.
Месенджери наступають на п'яти >>>
© Всеволод Некрасов
За матеріалами epravda.com.ua
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Первый инвестиционный банк назначил и.о.
предправления Колесник
11.11.2019

Первый инвестиционный банк (Киев) назначил исполняющей
обязанности председателя правления Ирину Колесник вместо Владислава
Кравца. Об этом говорится в сообщении банка.
Колесник назначена на неопределенный срок. Акциями банка она не владеет. Ранее
она занимала должность председателя правления, а также члена правления Первого
инвестиционного банка. Кравец пребывал в должности 1 месяц. Акциями банка он не
владеет. Также решением наблюдательного совета освобождена от обязанностей
зампредправления Первого инвестиционного банка Ирина Давыдова. Данное решение
было принято 7 ноября. Акциями банка Давыдова не владеет.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Экс-министр энергетики Тополов увеличит капитал
своего банка на 74 миллиона
13.11.2019

Банк "Земельный капитал" увеличивает уставный капитал на 73,5
млн грн или на 32,5% – до 300 млн грн путем дополнительного выпуска
акций. Об этом сообщает портал biz.censor.net.ua
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, акционеры
утвердили увеличение капитала на общем собрании 8 ноября, передает БизнесЦензор со
ссылкой на Интерфакс-Украина. Банк проведет размещение простых именных акций без
осуществления публичного предложения. Цена размещения составит 100 грн за акцию, что
равняется ее номинальной стоимости и выше ее рыночной стоимости (95,65 грн). АО "КБ
"Земельный капитал" основан в 1994 году. Согласно данным НБУ на 1 января 2019 года,
бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций
банка, который он приобрел в 2016 году. По данным НБУ, на 1 октября 2019 года по
размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 66 место (731,22 млн грн)
среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Альтбанк увеличил капитал
до 305 млн грн
13.11.2019

АО «Альтбанк» сообщило об увеличении уставного капитала на более
чем 77,222 млн грн и эмиссии более 386 млн акций, принятом на
внеочередном общем собрании акционеров 11 ноября.
Как сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР,
увеличение уставного капитала финучреждения до 305 млн грн провели путем
размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет
дополнительных взносов. «Акционеры приняли решение увеличить уставный капитал
Банка на 77 222 222,20 путем размещения дополнительных акций существующей
номинальной стоимости за счет дополнительных взносов», - говорится в сообщении. Также
акционеры приняли решение об эмиссии 386,111 млн простых именных акций банка
номинальной стоимостью 0,2 грн каждая. Акции были размещены лишь акционерами
Альтбанка и без осуществления публичного предложения. Соотношение общей
номинальной стоимости акций, на которое они размещаются, к размеру уставного
капитала банка на дату принятия этого решения составляет 33,90%. Соотношение общей
номинальной стоимости ценных бумаг банка, находящихся в обращении, к размеру
уставного капитала Альтбанка на дату принятия этого решения составляет 100%. Отметим,
что до этого уставный капитал Альтбанка составлял 227,777 млн грн. Таким образом, при
увеличении капитала на 77,22 млн грн, его размер увеличился до 304, 999 млн грн.
Напомним, что Национальный банк перенес с 11 июля 2020 года до 1 января 2021 года
крайний срок повышения банками размера минимального уставного и регулятивного
капитала до 300 млн грн. Нацбанк также готовит ряд изменений в закон о банках, в первую
очередь, освобождение банков от докапитализации до 500 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Собственник "Альфа-Банка" разместил
облигации на $50 млн
14.11.2019

Компания ABH Ukraine Ltd осуществила новый выпуск еврооблигаций на $50 млн с датой погашения 15.04.2023 г. и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых.
Облигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии
по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.
Данный выпуск еврооблигаций стал семнадцатым для компании ABH Ukraine Limited с
начала 2015 г. Сейчас в обращении находится 11 выпусков еврооблигаций ABH Ukraine Ltd,
среди которых два выпуска в евро и девять в долларах, шесть выпусков погашено. Как
сообщалось, НБУ 24 октября отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из
государственного реестра банков. 15 октября "Альфа-Банк" завершил реорганизацию
"Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре. Главой объединенного
банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей
Генерального менеджера "Альфа-Банка" Украины, заменив на этой позиции чеха Ивана
Свитека. "Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у
UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings
S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH
Holdings S.A. (ABHH). Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26
млрд грн. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих
активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24
млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. "Альфа-Групп" Михаила Фридмана,
Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и
приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор
"Киевстар" (через Veon). На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан
указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского
"Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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

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

В Австрії відкликали ліцензію у банку, через який
з України вивели 20 млрд грн

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

15.11.2019

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав банківську ліцензію
у Anglo Austrian AAB Bank AG (Австрія), який до 2019 року називався Meinl
Bank. Про це повідомляє nv.ua
Рішення було прийнято 14 листопада 2019 року і підлягає негайному виконанню з
сьогоднішнього дня. Однак власники банку мають право оскаржити рішення ЄЦБ,
повідомляють австрійські ЗМІ. І уточнюють, що адвокати власника банку Юліуса Майнла V,
швидше за все, так і зроблять. Meinl Bank був заснований в 1923 році Юліусом Майнлом II,
як ощадна і кредитна асоціація друзів і співробітників Julius Meinl AG. Meinl Bank фігурував
в різних розслідуваннях, пов’язаних з виведенням грошей з рахунків в українських банках.
У лютому цього року Deutsche Welle повідомляла, що австрійська прокуратура в рамках
розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб. Імена
фігурантів слідство не називало, але відомо, що серед них є громадяни України. У
кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків
українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських
рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і 75 млн євро. Ці гроші були
спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в
2014—2015 роках: як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки
тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників,
більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим. Через Meinl Bank вивели $ 38
млн з Південкомбанку, $ 40 млн з Терра Банку, $ 39,5 млн з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з
Міського комерційного банку і $ 44 млн з банку «Київська Русь». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

ЄБРР став співвласником трьох українських
страхових компаній
21.11.2019

Європейський банк реконструкції та розвитку увійшов у капітал FFH
Ukraine Hpldings, яка контролює 3 страхові компанії України: «АРКС», «АРКС
Лайф» (раніш AXA «AXA страхування життя») та «Універсальна».
Загалом ЄБРР викупив 30% акцій холдингу. Решту 70% контролює канадська
фінансова компанія Fairfax Financial Holdings Limited. У ЄБРР зазначають, що така операція
має «сприяти консолідації на сильно фрагментованому ринку України, підтримці ринкової
конкуренції та зростанню». Зазначимо, що раніше страхові компанії «АРКС» та «АРКС Лайф»
належали до французької фінансової групи AXA. Вони перейменувалися у липні 2019 року у
зв'язку зі зміною власника. Нагадаємо, що компанія AXA оголосила про вихід з українського
ринку та продаж своїх українських страхових компаній 23 жовтня 2018 року. Покупцем
«AXA Страхування» та «AXA Страхування життя» стала канадська фінансова компанія
Fairfax Financial Holdings Limited. Зазначимо, що компанія «АРКС» є однією з найбільших
страхових компаній України. Станом на 2018 рік там обслуговується близько 500 тисяч
українців. Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited зі штабквартирою в Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням
інвестиціями з 1985 року. Холдинг працює в 40 країнах світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua


Укрэксимбанк объявил конкурс на
пост главы правления

РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

Лизинговый портфель: новые продукты
для наполнения

19.11.2019

Наблюдательный совет Государственного экспортно-импортного
банка Украины 15 ноября решил объявить конкурс на должность
председателя правления. Об этом пишет finance.liga.net
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, прием документов начался 18
ноября и продлится до 2 декабря. Действующий глава банка Александр Гриценко
находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через
госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича. Напомним, Служба безопасности
Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему
выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и эксминистра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом
общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн. В этот же день Гриценко
выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с
возможностью внести залог в размере 100 млн грн. В Укрэксимбанке заверили, что
задержание Гриценко не повлияет на работу банка. Отметим, Государственный экспортноимпортный банк Украины успешно завершил привлечение субординированного долга на
международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму $100 млн. Как сообщает прессслужба финучреждения, деньги, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения
облигаций на сумму $100 млн со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять
лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Срок погашения
10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лидменеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Общая книга заявок для нового выпуска
включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $300
млн. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария — 30%,
Великобритания — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по
географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хеджфонды — 21%,
банки и частные банки — 18% по типу инвесторов. "В условиях текущей операционной
среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию, учитывая срок и
субординированую природу. Размещение осуществлено не с целью получения
дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью
замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем
выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция
соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно
укрепить капитал второго уровня", — отметил член правления АО "Укрэксимбанк"
Александр Щур. Эта транзакция является первым выпуском субординированных
еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отмечают в банке.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
В этом году ожидаем прибыль Укргазбанка
более 1 млрд грн - Дубровин
19.11.2019

По итогам года ожидается прибыль в размере 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 гг. Такие планы утвердила Наблюдательный совет банка.
"Мы четко следуем стратегии развития Укргазбанка, поэтому планируем увеличить
его прибыль в 1 млрд грн. К тому же банк также улучшает и свою эффективность, и по
результатам 2019 года, мы ожидаем, что рентабельность капитала составит 15,8% по
соотношению к 13,8% по итогам 2018 года", - отметил при утверждении отчета правления
Укргазбанка первый заместитель председателя правления Александр Дубровин. Кроме
этого, по его словам, в банке ожидается улучшение показателя соотношения
административных и прочих операционных расходов к операционному доходу до резервов
(CIR) с 57% в 2018 г. до 55% в 2019. Отметим, IFC (Международная финансовая корпорация)
рассматривает возможность предоставления "Укргазбанку" доприватизационного
конвертируемого долгового інструмента. Об этом в интервью LIGA.net рассказал
руководитель офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пеллмар. По его словам,
IFC рассматривает возможность долгосрочного партнерства с "Укргазбанком" в рамках
Глобальной программы торгового финансирования (GTFP). "Недавно лимит GTFP банка
увеличился в несколько раз, до $70 млн. Мы начали с консалтинга, в частности,
консультировали по вопросам кредитования, довольны, что "Укргазбанк" стал намного
более конкурентоспособным - сейчас это четвертый по размеру госбанк в стране.
Следующий этап - приватизация", - отметил он. Джейсон Пеллмар также добавил, что в
данный момент IFC работает над привлечением в "Укргазбанк" "сильного стратегического
инвестора". В свою очередь, директор IFC по Climate Business Альжбета Клайн отмечает, что
"Укргазбанк" уже перешел в "зеленую экономику". "У Украины есть возможность создавать
зеленые устойчивые инвестиции особенно в агробизнесе и банковском секторе... Мы не
можем заставить их (банки - прим.ред.) перейти в зеленый бизнес, но можем объяснить,
что это такое, и как можно финансировать энергоэффективность. Со временем они
понимают, что в этом есть бизнес, и дело не в только в "этике", а в "бизнес-предложении".
Дальше они разрабатывают "зеленые" активы, а мы помогаем им выпускать зеленые
облигации. Как правило, банк разрабатывает много других инициатив, связанных с
экологически чистым бизнесом. Все это, в конечном итоге, делает его более
привлекательным для стратегических инвестиций", - говорит Клайн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, dsnews.ua
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18.11.2019

Около 53% от стоимости всех договоров лизинга в I полугодии 2019 г.
формировали две отрасли — сельское хозяйство и транспорт. Однако, и
банковские учреждения, и лизинговые компании уже определяют для себя
новые перспективные направления
Взгляд в будуще. По словам директора департамента торгового финансирования,
лизинговых и факторинговых операций ТАСКОМБАНКА Евгения Махно, если говорить о
юридических лицах, то финансовый лизинг сегодня актуален для всех, кто использует в
своей деятельности основные фонды. "Это особенно востребовано среди логистических
компаний, сельхозпроизводителей, строительной отрасли и промышленных производителей", - отмечает в комментарии Delo.ua Евгений Махно. Среди физических лиц он в
основном отмечает покупателей автомобилей и недвижимости. О том, что на данный
момент лизинг жилой и нежилой недвижимости в Украине малоразвит, но очень перспективен, поскольку большое количество клиентов пользуются рассрочкой от застройщиков,
говорит и.о. директора департамента лизинга АТ "Кредобанк" Валентина Марченкова.
Также она отмечает такие перспективные отрасли для лизинга как медицинское и IT
оборудование, железнодорожный и городской общественный транспорт. "На сегодняшний
день основными клиентами в нашем портфеле являются с/х производители, но мы также
наращиваем объёмы по работе с клиентами из транспортной и строительной отраслей. В
следующем году планируем начать финансирование железнодорожного транспорта", говорит Валентина Марченкова. В первую очередь, она считает лизинг интересным малому
и среднему бизнесу и ФЛП как альтернатива кредиту или рассрочки от продавцов техники,
транспорта, других основных средств. Из новых направлений ТАСКОМБАНК планирует
развивать финансовый лизинг недвижимости, партнерские программы по лизингу
специализированного оборудования. "Мы первыми из банков создали в 2019 году продукт
"финансовый лизинг с привязкой к курсу иностранной валюты" - это будет интересно
компаниям, имеющим источники валютной выручки", - отмечает Евгений Махно. Тем
временем "ОТП Лизинг" начал финансировать локомотивы "Если откроется рынок частной
тяги - будем на нем первыми", - говорит Delo.ua генеральный директор ООО "ОТП Лизинг"
Андрей Павлушин. Также в конце октября этого года IFC (подразделение Группы Всемирного банка) предоставила компании "ОТП Лизинг" в Украине пакет финансирования в
размере эквивалентном 50 млн долларов на увеличение инвестиций в "зеленую
энергетику", особенно для малых и средних предприятий. Первый проект IFC "зеленого"
лизинга в Украине, по словам регионального вице-президента IFC, Европа и Латинская
Америка Джиоржины Бейкер, должен стимулировать рост лизингового сектора страны,
особенно среди малых аграрных игроков и предпринимателей и помочь привлечь других
инвесторов. "Это в конечном счете укрепит рынок климатического финансирования в
Украине, улучшит доступ к финансированию и создаст новые рабочие места. Инвестиции в
минимизацию последствий изменения климата и устойчивый рост - это одно из
приоритетных направлений деятельности IFC в Украине, - говорит Джиоржина Бейкер.
Сконцентрирована на альтернативной, "зелёной" энергетике сегодня и лизинговая
компания "ЭСКА капитал". "По рынку энергетики - энергосберегающие технологии,
альтернативная энергетика - мы сейчас рассматриваем существующие возможности и
формируем новые продукты по разным направлениям - обновление котелен, биогазовых
установок и т.д. При этом наша компания сконцентрирована на альтернативной, "зелёной"
энергетике - мы стремимся к тому, чтобы это был определённый вклад ещё и в охрану
окружающей среды. Также предлагаем новые установки по переработке мусора и отходов превращения их в энергию", - говорит управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА
капитал" Сергей Васьков. В этом направлении недостатка в клиентах "ЭСКА капитал" не
ощущает. Однако, в компании говорят о недостатке финансирования для таких сделок.
"Рынок в Украине узкий и фондирование очень сложно искать. Большинство людей держат
деньги "под матрасами". Соответственно это усложняет поиск длинных денег в Украине", отмечает Сергей Васьков. Самым недофинансированным сегодня в "ЭСКА капитал" назвают микро и малый бизнес. "С другой стороны, если мы посмотрим на структуру техники,
оборудования по всем сегментам в Украине, то можно сказать, что в лизинге нуждаются все
- от мала до велика. Если у аграриев ситуация не такая катастрофическая с техникой, как
было лет 6-7 назад, то, например, энергетический сектор очень нуждается в обновлении
оборудования", - говорит Сергей Васьков. Тем временем, рынок легковых автомобилей в
"ЭСКА капитал" называют таковым, что наименее нуждается в финансировании. "В этом
сегменте очень большое количество предложений. Большинство лизинговых компаний и
банков присутствуют на этом рынке", - аргументирует позицию компании Сергей Васьков.
Большое падение спроса в "ЭСКА капитал" отмечают со стороны аграриев. Многие
эксперты, дилеры, игроки рынка связывают это с планируемым открытием рынка земли средства, которые приходят аграриям в ходе реализации урожая, сейчас откладываются
ими с намерением скопить определённый ресурс для покупки земли. Новыми направлениями, которые в перспективе могут быть интересны для лизинга в "ЭСКА капитал"
называют энергетическое оборудование, биогазовые установки для производства тепловой и электрической энергии из отходов пищевой промышленности и АПК, установки по
переработке мусора, а также медицинское оборудование. …
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Корпорація «АТБ» займає 17,2% в роздрібному товарообігу
підприємств роздрібної торгівлі

Новини FMCG за жовтень: визнання Сільпо, масштабування
Metro і зростання показників АТБ
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Маркети Сільпо увійшли в топ-25 європейських магазинів, Metro
повернувся до масштабування торгової мережі, АМКУ відкрив розслідування проти Novus, Файно-маркет і Делікат, а також інші новини FMCG-рітейлу.
Визнання Сільпо. Відразу декілька українських супермаркетів мережі Сільпо
увійшли в список Europe’s Finest Store 2019 – топ-25 кращих інноваційних дизайнів
європейських магазинів. Найбільш вражаючі дизайнерські концепції магазинів, які були
відкриті чи оновлені на європейському ринку рітейлу, щорічно вибирає профільний
журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM). Як повідомила прессслужба компанії Fozzy Group, в 2019 році Сільпо став єдиним українським рітейлером,
магазини якого потрапили в європейський список видання. У компанії уточнили, що в
Europe’s Finest Store 2019 увійшли три супермаркети: в стилі «стімпанк», відкритий в
березні 2019-го в Вишгороді (Київська область), в стилі Дикого Заходу, відкритий в липні
цього року в селі Стоянка (Київська область) і в стилі космосу, відкритий в грудні 2018-го в
Харкові. Відзначимо, що Сільпо почав розробляти власний авторський дизайн для окремих
супермаркетів ще п’ять років тому, а в 2018 році поширив експеримент на всю мережу.
Тепер індивідуальний дизайн отримує кожен новий супермаркет Сільпо й оновлювані
торгові точки. У жовтні компанія відкрила ще один супермаркет з унікальним дизайном
інтер’єру. Для нового магазину рітейлера у Луцьку були використані мотиви популярного в
середині минулого століття художнього стилю «поп-арт».
Масштабування Metro. Після довгої перерви український підрозділ німецького
концерну Metro AG знову почав відкривати торгові точки. Останній раз Metro запускав
новий торговий об’єкт в далекому 2011 році в Житомирі. З тих пір німецький рітейлер
тільки оновлював свої магазини, як, наприклад, в Києві на Петрівці й у Полтаві. Через вісім
років Metro знову повернувся до масштабування торгової мережі, відкривши в жовтні
новий магазин в Чернігові. При цьому навіть зараз німці не поспішають вкладати в Україну
значні суми і відкривати класичні торговельні центри оптової торгівлі. В даному випадку
вони обмежилися відкриттям порівняно невеликого магазину під брендом «Бери-Вези»
загальною площею 1560 кв. м, а торговою – 1155. Як виглядає і що пропонує новий
торговий об’єкт Metro Cash & Carry Ukraine – в докладному фоторепортажі RAU.
Расследование АМКУ. Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд
справи про узгоджені дії у вигляді виконання умов договору про спільну діяльність між
компаніями «Новус Україна», «Вересень Плюс» (Кропивницький), «Делікат Рітейл»
(Черкаси). Як повідомив БізнесЦензор з посиланням на прес-служба АМКУ, можливими
наслідками укладення зазначених договорів може бути координація дій між учасниками
ринку оптової та роздрібної торгівлі. У зв’язку з цим АМКУ просить направляти зауваження
і пропозиції за вказаними узгодженими діями. Нагадаємо, в серпні Антимонопольний
комітет дозволив «Новус Україна» (мережа Novus), черкаській «Делікат Рітейл» (мережа
Делікат) і Кропивницькому «Вересень Плюс» (мережі Файно Маркет і Вересень) створити
спільне підприємство – ТОВ «Асоціація регіональних мереж».
Новий формат Чудо Маркет. У середині жовтня в Харкові за адресою просп.
Перемоги, 62 розпочав роботу супермаркет Чудо Маркет в новому форматі. Відповідно до
актуальних тенденцій в рітейлі, магазин оптимізував зонування, спростив навігацію,
поліпшив викладку товарів. Особливу увагу приділили інтер’єру, виконаному в чорнопомаранчевих тонах, відповідних фірмовому стилю мережі. В асортименті магазину
представлено близько 12 000 найменувань товарів, включаючи продукти харчування,
побутову хімію, промгруппу. Щоб зробити процес покупки ще більш приємним, в Чудо
Маркет облаштовано невелике кафе, де гості можуть відпочити, спробувати продукцію
пекарні мережі й випити кави. Для зручності відвідувачів працює 13 кас, в тому числі 4 каси
самообслуговування. Фотоогляд нового супермаркету доступний за посиланням.
Нагадаємо, торговельна мережа Чудо Маркет заснована в 2012 році й представлена 25-ма
супермаркетами в Харкові, Харківській і Донецькій областях.
Плани М’ясторії. Мережа магазинів М’ясторія найближчим часом зосередиться на
масштабуванні нового формату, який в компанії назвали «Стейкова подорож». Про це в ході
клубної зустрічі шведського проекту DYB [Develop Your Business] ВАРТІСТЬ ОПТИМІЗМУ
розповів співвласник М’ясторії Андрій Усенко. За його словами, за чотири місяці існування
проекту компанія реалізувала вже більше 60 точок продажів цього формату в Києві та
передмісті, а до кінця року планує мати 100-120 точок. «Говорити про якісь результати
проекту «Стейкова подорож» поки що рано, проте ми спостерігаємо позитивну динаміку
продажів і плануємо розвивати проект. Уже в 2020 році плануємо йти в регіони й
представити наш продукт в інших містах України. У перспективі, до кінця наступного року
можемо мати до 300 таких точок», – поділився планами Андрій Усенко. Детальніше про
новий проект і його особливості читайте в розширеному матеріалі RAU.
Фуршет йде в онлайн. Мережа Фуршет розпочала співпрацю з сервісом Zakaz.ua. Як
повідомила RAU прес-служба Zakaz.ua, поки що компанія буде доставляти товари лише з
одного магазину Фуршет, який знаходиться за адресою вул. Інженерна, 1. Однак при цьому
доставка буде охоплювати Дарницький, Дніпровський і Печерський райони Києва. Послуга
дозволить замовити весь асортимент товарів супермаркетів Фуршет, який включає понад
20 000 SKU. «Фуршет обрав абсолютного лідера сегменту онлайн-замовлень продуктів
харчування додому, відтепер покупка продуктів стала ще більш комфортною та зручною
для наших клієнтів», – прокоментувала домовленості директор з маркетингу мережі
супермаркетів Фуршет Наталія Литвинчук. Нагадаємо, Zakaz.ua також співпрацює з низкою
інших великих продуктових мереж України, серед яких Metro, Auchan, Novus, Fozzy і
Мегамаркет. Зараз сервіс здійснює доставку продуктів у восьми містах країни: Києві,
Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці та Житомирі.
Зростання продажів GoodWine. Компанія GoodWine розраховує збільшити виручку
в 2019 р. більш ніж на 20% в порівнянні з минулим роком. Про це в інтерв’ю розповів
співвласник холдингу Дмитро Кримський. «У цьому році зростання виторгу буде більше ніж
на 20%. Якщо говорити про винний напрямок – то в пляшках ростемо менше, в грошах –
більше. Впливає інфляційна складова – вино в усьому світі дорожчає», – сказав бізнесмен,
уточнивши, що по всій компанії очікується виручка в розмірі 130 млн євро. Він також
висловив упевненість, що в київському магазині GoodWine на Мечникова спостерігаються
найбільші в країні продажі на квадратний метр. «Середній чек – більше 1000 грн. Це наш
флагман. На нього припадає від 40% до 50% від загальної виручки», – додав Кримський.
Інші найбільш цікаві тези з інтерв’ю бізнесмена можна прочитати за посиланням.
Оплата обличчям у Велика Кишеня. Мережа магазинів Велика Кишеня почала
тестувати оплату за допомогою системи розпізнавання обличчя. Про це на своїй сторінці в
соціальній мережі Facebook повідомив менеджер Visa по роботі з торговельно-сервісними
підприємствами Олексій Власенко. В основі сервісу – технологія FaceID від ПриватБанку.
Щоб почати нею користуватися, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 і прив’язати
до фото свою банківську карту Visa. При розрахунку на касі камера сканує обличчя покупця
і порівнює зображення з наявними зразками в базі даних. При цьому точність
розпізнавання обличчя становить 99,3%. Нагадаємо, раніше рішення, що дозволяє
оплачувати покупки з використанням системи розпізнавання обличчя, спільно з
компаніями Visa і ПриватБанк запустив онлайн-рітейлер Kasta.
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Упродовж поточного року Корпорація «АТБ» стабільно утримує
провідну позицію в роздрібному товарообігу підприємств роздрібної
торгівлі України та нарощує показники.
У першому півріччі результат загальнонаціонального товарообігу підприємств
роздрібної торгівлі склав 363,2 млрд грн, де частка Корпорації «АТБ» дорівнювала 59,4
млрд грн, або 16,3% від загального обсягу галузі. За результатами 9 місяців роздрібний
товарообіг склав 501,5 млрд грн. Фінансовий результат товарообігу «АТБ» за цей період
становить 86,3 млрд грн, або 17,2%. Зростання загального товарообігу Корпорації
зумовлено збільшенням мережі магазинів, кількість яких наразі складає 1030 одиниць в
усіх областях країни, експериментального оновлення формату магазину «АТБ»,
впровадження сучасних маркетингових технологій, наявності сучасної логістичної
інфраструктури. Це дозволяє понад 3,5 млн українців щодня зручно та вигідно здійснювати
покупки в мережі магазинів «АТБ». У 2018 році Корпорація «АТБ» досягла рекордного
обсягу товарообігу у 103,9 млрд грн. Високі поточні темпи зростання товарообігу дають
підстави для оптимістичних прогнозів щодо кінцевого результату й цього року, вважають у
Корпорації. Відзначимо, за результатами роботи магазинів торговельної мережі «АТБ» у
січні-вересні поточного року зафіксовано зростання середнього чеку у кількісному та
грошовому вимірах. У Корпорації повідомили, що цей показник склав 103,9 грн проти 90,33
грн за аналогічний період минулого року. Таким чином, загальне зростання середнього
чеку становить 13,46 грн або 14,9%. Це відображає реалізацію стратегії збільшення
товарообігу компанії, який вона стабільно демонструє упродовж останніх років, що
дозволило Корпорації «АТБ» отримати 17,2% обсягу ринку роздрібного товарообігу
підприємств роздрібної торгівлі в Україні. При цьому спостерігається зростання частини
товарів середнього цінового сегменту у загальному товарообігу на тлі загального
покращення індексу споживацьких настроїв українців, який у вересні склав 97,47 пунктів з
200 можливих проти 65 пунктів на початку року. За словами голови Ради директорів,
Генерального директора Корпорації «АТБ» Бориса Маркова, зростання товарообігу та
середнього чеку є результатом масштабної реконструкції та модернізації торговельної
мережі, що здійснюється в межах ухваленої стратегії розвитку компанії. Відзначимо, частка
продукції власних торгових марок (ВТМ) у загальному товарообігу Корпорації «АТБ»
впродовж дев’яти місяців поточного року склала 17,5 %, а з урахуванням власного імпорту –
20,6 %. Ці показники перевищують результати за аналогічний період минулого року на
15,8% та 18,1% відповідно, повідомили в Корпорації «АТБ». У даний час компанія має
чотири власні торгівельні марки: ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», ТМ «Спецзамовлення
"АТБ”», ТМ «Своя лінія», ТМ «Розумний вибір» різних цінових категорій, які орієнтовані на
цільові групи споживачів. Із загального обсягу асортиментного ряду мережі (понад 3500
позицій) 900 найменувань – це товари власних торгових марок Корпорації «АТБ». У
поточному році компанія збільшила перелік інноваційних продуктів у категорії «фреш»,
зросла лінійка молочних та ковбасних продуктів ТМ «Спецзамовлення "АТБ”», оновлюється
преміальний асортимент ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected». За словами голови Ради
директорів, Генерального директора Корпорації «АТБ» Бориса Маркова, розширення
існуючої мережі та створення нових власних торговельних марок відповідає загальній
стратегії розвитку компанії, впровадження на ринку українського ритейлу європейських
стандартів якості товарів та послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «АТБ»
Мережа Novus відкриває новий магазин
в передмісті Києва
11.11.2019

Нова торгова точка мережі супермаркетів Novus розпочне роботу в
середині листопада в селі Новосілки під Києвом. Про це повідомляє служба
новин порталу rau.ua
Магазин розташується на території житлового комплексу «Нові Теремки», до складу
якого буде входити 25 житлових будинків, а також об’єкти комерційної нерухомості. Novus
відкриє тут магазин формату Express. Його загальна площа складе 476 кв. м, а торгова – 388
кв. м. Для обслуговування обладнано три каси. Відзначимо, що магазин в Новосілках стане
вже третім для мережі Novus, відкритим в 2019 р. На початку року компанія відкрила новий
маркет в Ірпені Київської обл., а у вересні – флагманський магазин в ТРЦ Sky Mall. У Novus
також повідомили, що до кінця поточного року заплановано відкриття ще одного маркету в
Київському регіоні. Novus представлений на українському ринку з 2008 р. З тих пір мережа
магазинів рітейлера зросла до 43-х маркетів загальною площею понад 170 000 м². Компанія
розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 400 до 7000 м², в тому числі –
франчайзингові. Більшість торгових точок мережі працює в Києві та обл. Магазини також
представлені в Рівному, Черкасах, Тернополі, Миколаєві та місті Корець (Рівненська обл).
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
До управлінської команди Varus приєднався
колишній топ-менеджер WOG
11.11.2019

На пост директора з цифрової трансформації мережі магазинів Varus
призначено Андрія Боброва, який раніше обіймав посаду заступника
директора з IT в мережі автозаправних комплексів WOG.
Як повідомила RAU прес-служба компанії, Андрій має значний досвід роботи в
рітейлі на керівних посадах – понад 15-ти років. На попередньому місці роботи – в компанії
WOG – він відповідав за розробку, впровадження, експлуатацію та тотальну діджиталізацію
всіх процесів. За його безпосередньої участі було розроблено і успішно впроваджено безліч
інноваційних рішень, серед яких сервіс заправки авто «в один клік» – WOG PAY, система
лояльності та мобільний додаток PRIDE, система управління b2b-продажами
нафтопродуктів і багато інших сервісів. «Varus – це не тільки компанія з величезним
потенціалом можливостей, але ще і сильна, дружна команда професіоналів і однодумців.
Мені поставлені серйозні і амбітні завдання, в тому числі зі скорочення часу
обслуговування клієнтів до мінімально можливого; роботизація і переклад всіх можливих
виробничих та бізнес-процесів в цифрове поле, а також максимальний розвиток технології
Self-Service», – прокоментував своє призначення Андрій Бобров. За його словами, команда
Varus вже досить успішно працює в цьому напрямку. Зокрема, до десяти разів було
скорочено час розрахунку з використанням банківських карт в більшості супермаркетів
мережі, запущені тотальні процеси оцифровки карт лояльності та комунікацій на ботплатформах. Також готується реліз оновленого мобільного додатку з віртуальною картою і
зручним функціоналом та багато іншого. «Для мене роздрібний продуктовий рітейл – це
новий виклик і величезна відповідальність перед нашими клієнтами», – додав Бобров. У
компанії також висловили впевненість в тому, що приєднання Андрія до команди Varus,
його досвід і знання дозволять досягти поставлених цілей з розвитку мережі, надавши
клієнтам сервіс високої цифрової якості на рівні кращих світових Digital-стандартів. …
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

Банкротство с ликвидацией: Почему компания Рината Ахметова
решила закрыть торговую сеть Брусничка
11.11.2019

Компания Украинский ритейл Рината Ахметова закрывает свою сеть
продуктовых магазинов Брусничка. Как выяснил НВ Бизнес, месяц назад
стартовала процедура банкротства компании.
ООО Украинский ритейл (принадлежит кипрской Юр Юнайтед Ритейлез Лимитед,
конечный бенефициар владелец Группы СКМ Ринат Ахметов), которой принадлежит сеть
Брусничка, решила закрыть свои магазины. Об этом рассказали НВ Бизнес три источника —
два директора торговых сетей и руководитель девелоперской компании. «Окончательное
решение о закрытии бизнеса уже принято, магазины постепенно закрывают», — сообщил
НВ Бизнес директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным. Факт ухода сети с
рынка подтвердил и директор компании Украинский ритейл Евгений Хворостянко.
Брусничка — это вторая украинская сеть после Амстора Вадима Новинского, которая
закрывается после начала войны на Донбассе.
Бумеранг войны. Самый богатый украинец Ринат Ахметов решил инвестировать
средства в новый для себя бизнес — ритейл, в 2007 году. Тогда компания Украинский
ритейл открыла свои первые магазины в Донецке, после чего начала выходить в другие
регионы страны. Сеть развивалась быстрыми темпами и уже спустя четыре года управляла
78 магазинами в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской
областях. Еще через три года, в 2014 году, сеть насчитывала уже 135 магазинов. Проблемы
у ритейлеров начались после начала военных действий на востоке страны. «У сети были
очень хорошие магазины и собственные помещения на территориях, которые сейчас не
подконтрольны Украине», — признает директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. Уход
Украинского ритейла — это взвешенное бизнес-решение, основанное на комплексе
объективных факторов, признает руководитель компании Евгений Хворостянко. «Сеть
Брусничка изначально создавалась как региональная с фокусом на Донецкую и Луганскую
области. С момента начала военного конфликта на Донбассе Украинский ритейл лишился
53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были самые крупные
магазины в сети Брусничка, приносившие 80% всей прибыли», — говорит он. Сеть
переехала в Днепр и попыталась развиваться, но ничего не получалось. «Все самые лучшие
места уже заняли конкуренты, например, АТБ», — говорит Игорь Гугля. Компания боролась
и последующие пять лет делала все возможное для сохранения и развития бизнеса,
включая дополнительные инвестиции в поддержание ликвидности, добавляет Евгений
Хворостянко. «Однако, последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались
критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджменту Украинского ритейла, в
результате чего было принято решение об уходе компании с рынка», — уточняет он.
Тихое банкротство и большие долги. Но, как удалось выяснить НВ Бизнес, уход с
рынка торговой сети Рината Ахметова может оказаться не слишком простым и тихим. В
середине октября Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру
банкротства компании Украинский ритейл по заявлению ее генерального директора.
Общая кредиторская задолженность компании составляет 1,098 млрд грн, сказано в
определении суда. Банкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам — 6,5 млн
грн. Но самая большая задолженность, в размере 652 млн грн у ритейлера перед
поставщиками. «Для большинства сетей нормальным является долг перед поставщиками в
размере 20?30 млн грн, если речь идет о задолженности в 100 млн грн — это уже плохой
сигнал. В данном случае, сумма просто огромная и превышает 600 млн грн. Это
свидетельствует о том, что у сети огромные проблемы и скорее всего, ее ожидает
процедура банкротства», — сообщил НВ Бизнес директор Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Активов компании не хватит, чтобы
рассчитаться со всеми долгами. Балансовая стоимость активов Украинского ритейла
составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности — около 34 млн грн.
«У них уже давно есть проблемы по расчетам с поставщиками. Я работаю через
дистрибьютора, но все время приходится напоминать о себе, чтобы получить хоть часть
оплаты за поставленный товар. Лучше всего работают угрозы обратиться в суд или
силовые органы. Создается впечатление, что менеджеры компании получают какой-то
бонус за то, чтобы увеличить отсрочку платежа», — рассказал НВ Бизнес на условиях
анонимности владелец компании — производителя соусов, сотрудничающий с сетью
Брусничка. По его словам, такие сложности у торговой сети начались еще в 2014—2015 гг.
Читать полностью >>>
© Артем Ильин, Александра Некращук
По материалам nv.ua
Як мережа Basket планує стати одним з лідерів
продуктового рітейлу Харкова
13.11.2019

Засновник харківської мережі продуктових маркетів Basket про
заснування та становлення компанії, помилки при масштабуванні бізнесу, а
також новий форматі магазинів, його ефективність і плани розвитку.
Заснування проекту та перші невдачі. Локальна мережа магазинів Basket –
порівняно невеликий, але досить помітний гравець харківського ринку продуктового
рітейлу. Компанія постійно розвивається, експериментуючи з асортиментом і форматами
магазинів. Харківський підприємець, випускник DYB / Advisory Board, Вадим Кубіца,
заснував роздрібний бізнес в 2011 році. А тепер мережа Basket об’єднує дев’ять магазинів
площею від 200 до 700 кв. м. Проект Basket почався більше семи років тому і з’явився він
швидше неусвідомлено. У мене було порожнє приміщення в Харкові, тому я розглядав різні
варіанти його використання. У підсумку вирішив зробити магазин і розраховував на те, що
це буде інвестиційний проект, який швидко окупиться та буде приносити хороші гроші.
Однак дуже скоро після відкриття першого магазину я зрозумів, що якщо не займатися ним
серйозно, то вкладені в запуск $200 000 там і залишаться. На той момент у мене був інший
успішний бізнес – піцерія. Втім, я бачив потенціал роздрібного проекту, тому вирішив
сконцентруватися на його розвитку. Незабаром відкрив ще один магазин, потім третій. Всі
вони були успішними й прибутковими, тому ми продовжили розвиток мережі.
Переосмислення помилок і новий міні-формат. Однак більше інвестицій не
принесли нам більше прибутку. Продажі виявилися меншими, ніж ми розраховували,
довелося розбиратися, чому так відбувається. Як з’ясувалося, головна проблема була в
тому, що аудиторія в спальних масивах істотно відрізняється від покупців центральних
районів і локацій з високим трафіком. Те, що ми навчилися робити в перших магазинах
мережі, в «спальниках» виявилося нікому не потрібно. Для того, щоб успішно там
працювати, потрібні площі від 800 кв. м, а наші об’єкти займали всього 350-500 кв. м. Крім
того, для цих магазинів ми неправильно сформували асортимент. У центральних локаціях
люди часто купують якусь швидкоїжу, добре продається сегмент food to go. А в житлових
районах клієнти купують їжу до холодильника, закуповуються на тиждень і т. д. На щастя,
ми вчасно це зрозуміли, переглянули асортимент і стабілізували роботу цих магазинів.
Однак зараз я розумію, що ми з самого початку не були готові до настільки швидкого
масштабування, ані з людських ресурсів, ані з фінансових. Цей ривок створив масу
внутрішніх проблем і насправді затримав наш розвиток. З іншого боку, ми отримали
безцінний досвід, який підказав нам шлях подальшого розвитку. З огляду на невдачу в
спальних районах, вирішили повернутися в центр. Після захисту стратегії розвитку в
Стокгольмі на програмі DYB | Advisory Board, ми розробили формат, який я називаю
«кардинально маленький магазин» з площею до 100 кв. м. …
Підвищення ефективності та масштабування бізнесу >>>
За матеріалами rau.ua
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BILLA запускает программу лояльности
«ВигоДа»
15.11.2019

В сети супермаркетов BILLA Украина запустилась программа
лояльности, гарантированно предоставляет низкие цены владельцам карт.
Об этом сообщает портал allretail.ua
Благодаря программе лояльности «выгода» каждый ее участник получает
возможность покупать любимые продукты по очень привлекательным ценам. Теперь,
клиентам BILLA больше не нужно тратить время в поисках выгодных ценовых
предложений на полках магазинов, ведь зарегистрировавшись в программе «выгода»
можно приобрести более 500 товаров самых популярных торговых марок по
гарантированно низкой цене, которые легко можно найти с помощью специальных
зеленых ценников. Постоянные предложения скидок также будут доступны на сайте
компании: www.billa.ua. Важным показателем честной выгоды для участников, станет то,
что BILLA позволит приобрести товар по цене дешевле указанной, если покупатель такую
найдет. Программа лояльности базируется на принципе персонализированных
предложений. В CRM-системе сети BILLA благодаря анализу покупательского поведения и
предпочтений пользователей карты «выгоды», будет сформирован профиль каждого
потребителя. Кроме персонализированных предложений, участников программы «выгода»
ждут постоянные скидки до 25% на категории любимых товаров и скидка в размере 10% в
день рождения, если его дата была указана при заполнении анкеты. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Rozetka відкрила пункт
в Чернігові
18.11.2019

Марктеплейс Rozetka запустив точку видачі товарів у Чернігові. Це
перший пункт видачі компанії за межами міст-мільйонників, повідомляє
БІЗНЕС із посиланням на сайт інтернет-магазину.
Пункт розташований за адресою: вул. Кирпоноса, 26. Для доставки товару на цю
точку потрібно вибрати опцію Самовивіз з міні-відділень Rozetka + Justin. Замовити можна
товари Rozetka вагою до 30 кг з довжиною сторони до 90 см — крім алкогольних напоїв.
Якщо сума замовлення перевищує 290 грн, доставка буде безкоштовною. Наразі у Rozetka
працює сумарно 26 міні-відділень видачі в Чернігові, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Києві.
Нагадаємо, у вересні 2019 року інтернет-мережа Rozetka вийшла на ринок Молдови.
Інтернет-магазин Rozetka був запущений у 2005 році в Києві як онлайн-майданчик продажу
електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася в
мультикатегорійний онлайн-супермаркет. Зараз Rozetka.ua — один із найбільших інтернетмагазинів в Україні, який пропонує близько 145 тис. доступних до покупки товарів і налічує
10 млн користувачів сайту.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Керувати магазинами мережі WOG буде колишній
топ-менеджер Коло, Фуршет і ЕКО маркет
18.11.2019

Посаду керівника дирекції управління магазинами мережі
автозаправних комплексів WOG з 15 листопада зайняв Павло Шибаєв. Він
буде відповідати за розвиток непаливного бізнесу компанії.
Практично весь професійний шлях Шибаєва пов’язаний з ринком рітейлу. Більше 15ти років Павло займався управлінням закупівлями і категорійним менеджментом,
працюючи як в національних продуктових мережах (ЕКО маркет, Фуршет), так і в
регіональних проектах (МД-Рітейл, Бі-маркет). Топ-менеджер також брав участь в розробці
й запуску проекту магазинів ультрамалого формату Коло, де відповідав за організацію
комерційної діяльності компанії. У коментарі для прес-служби WOG Шибаев зазначив, що
серед першочергових кроків на новій посаді буде проведення аудиту існуючих процесів в
області асортименту й ціноутворення. «Основним завданням моїм та моєї команди вважаю
детальне і комплексне опрацювання максимальної кількості потенційних потреб клієнтів.
Не меншу увагу варто приділити формуванню асортименту. Клієнт проводить на станції
значно менше часу, ніж в супермаркеті, і рішення про покупку він повинен прийняти
набагато оперативніше. Відповідно, і діяти необхідно на зовсім іншому рівні раціональності
й емоцій: унікальні торгові марки, висока частка імпульсного товару, оптимальне
зонування торгового залу, власна торгова марка, нестандартні для рітейлу товарні
категорії та послуги», – зазначив Павло Шибаєв. За його словами, розмір мережі дозволяє
експериментувати в багатьох асортиментних рішеннях без ризиків для товарообігу і
зниження оборотності в масштабах всієї компанії. Ще одним стратегічним напрямком
рітейл-бізнесу компанії буде розвиток власної торгової марки. «Однозначно будемо
працювати над збільшенням частки ВТМ в товарообігу. В яких категоріях і яких товарах –
покаже час, обсяги попиту. Але точно можна сказати, що товарні категорії, попит в яких має
малу прив’язку до бренду, повинні максимально розкривати свій потенціал через якісно
виконані проекти у ВТМ », – додав топ-менеджер. Нагадаємо, раніше у WOG заявляли, що
частка WOG Market і WOG Cafe в обороті компанії складає близько 20%. У планах компанії
було досягти співвідношення з паливними продажами 30% на 70% вже до кінця 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Київська влада працює над проєктом створення мережі
з 200 об'єктів роздрібної торгівлі хлібом
19.11.2019

На офіційному порталі Києва навели слова заступника голови КМДА
Миколи Поворозника, який розкрив плани КМДА щодо задоволення попиту
киян у необхідних продуктах харчування.
Повідомляється, що в Києві заплановані до роботи 200 об'єктів роздрібної торгівлі
хлібом, хлібобулочними виробами та супутніми товарами, які користуються високим
споживчим попитом у Києві. За результатами перших конкурсів переможцем визначено АТ
"Київхліб". Таким чином, в 200 об'єктах роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними
виробами в Києві можна буде придбати, в тому числі, кондитерські вироби, цукор, чай, каву,
какао, борошно, крупи, макаронні вироби, сухі продукти дитячого харчування і харчові
концентрати, кавові напої , мед, варення, повидло, джем, безалкогольні напої і гарячі напої
(чай і кава). Основною умовою для інвестора є реалізація в мережі так званих соціальних
видів хліба - батона нарізного "Київський", житньо-пшеничного подового "Український" і
хліба пшеничного I сорту "Пшеничний" - за спеціальною системою знижок. "Йдеться про
надання пільговим і не пільговим категоріям киян - власникам муніципальної картки
"Картка киянина" спеціальних знижок. Розмір знижок для пільгових категорій встановлено
від 70% до 25%. Для не пільгових категорій власників муніципальної картки киянина на
соціальні види хліба буде діяти знижка 20%", - зазначив Микола Поворозник.
Читати повністю >>>
За матеріалами aspi.com.ua

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

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

Fozzy Group открыла крупнейший "Сильпо" в Украине, планирует
до конца 2019 г запустить еще 6-7 магазинов

 HOUSEHOLD RETAIL

20.11.2019

Fozzy Group официально открыла крупнейший магазин сети "Сильпо"
в Украине, торговая точка общей площадью около 9 тыс. кв. м (торговая – 5,7
тыс. кв. м) в стиле Вселенной анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня"
разместилась в новом киевском ТРЦ Blokbuster Mall на пр. Бандеры.
"Мы начали открывать "Сильпо" в авторских дизайнерских форматах пять лет назад.
Это был эксперимент, в результате которого мы решили каждый новый "Сильпо"
открывать в индивидуальном концепте. Мы – один из немногих в мире сетевых
ритейлеров, который пошел на такой шаг. До конца года планируем открыть еще минимум
шесть-семь дизайнерских магазинов", - сообщила во время пресс-брифинга во вторник
директор по маркетингу сети "Сильпо" Катерина Огуряева. Магазин в ТРЦ Blokbuster стал
249 супермаркетом в сети "Сильпо" и 14 объектом, открытым ритейлером с начала года.
Дизайн торговой точки создан в коллаборации с украинской студией Animagrad (FILM.UA
Group). Пространство и интерьер магазина отражают автентику анимационного фильма,
который находится на стадии производства. Инфраструктура магазина, помимо торгового
пространства, включает фудкорт с рыбным и мясным ресторанами, пиццерию, дзяо-бар,
суши-зону с блюдами на вынос, а также новый для сети "Вега-бар". Помимо этого, в нем
разместилась собственные сыроварня, коптильни, пекарня, винная комната и винный бар,
а на втором этаже – зона для лекций, дегустаций и мастер-классов. Как уточнили агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе ритейлера, новые магазины "Сильпо" до конца года
появятся в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. По словам Огуряевой, в ближайшей перспективе
ритейлер намерен сконцентрироваться на открытиях в таких регионах, как Харьков, Днепр,
и продолжить развитие в Киеве. Она отметила высокий потенциал для расширения сети
"Сильпо" на украинском рынке. "Потенциал достаточно высокий. Когда мы открываем
новые магазины на месте старых, делаем реновацию, то привлекаем новых гостей, которых
не охватывали до этого. Рынок у нас еще довольно не насыщен", - сказала Огуряева. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

В ближайшие полтора-два года Brocard планирует
открыть 10-12 магазинов
18.11.2019

О планах развития сети Brocard на ближайшие годы рассказала в
интервью изданию Деловая столица директор сети Людмила Севрюк. Об
этом сообщает служба новостей портала allretail.ua
По ее словам, сейчас у компании самое большое портфолио в люксовом сегменте
косметики и парфюмерии: более 350 брендов, в том числе 70 нишевых. Кроме сети Brocard,
компания развивает бренды M.A.C. и Kiehl’s. За два десятилетия в Украине компания стала
лидером парфюмерно-косметического рынка Украины в премиальном сегменте: магазины
сети работают в каждом крупном и среднем городе Украины, в каждом областном центре.
«В ближайшие полтора-два года планируем открыть еще 10-12 магазинов», — сообщила
директор компании. Как поясняет Людмила, рост числа магазинов напрямую связан с
ростом коммерческой недвижимости в Украине, так как сеть открывает магазины во всех
топовых торговых центрах. Учитывая, что потенциал для такого роста ограничен,
компания делает акцент на усиление доли онлайн-продаж и внедрение омниканальности.
«Товар можно заказать онлайн, а забрать его в любом магазине или попробовать продукт в
магазине, а доставку заказать курьером. Внедрение этой модели — на данный момент наш
приоритет», — говорит Людмила Севрюк.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА)

Новини дитячих магазинів: Чудо Острів, MYplay,
Будинок іграшок, Happy Kid’s Park та інші
13.11.2019

Серед нових торгових точок мереж товарів для дітей: два нових Чудо
Острів, Будинок іграшок в Харкові, сьомий торгово-ігровий простір мережі
MYplay, дитячий парк розваг Happy kid’s Park в Києві та інші.
MYplay в ТРЦ Cascade Plaza. Мережа торгово-ігрових просторів для дітей MYplay
поповнилася сьомою торговою точкою. Відкриття об’єкту відбулося на бульварі
Катеринославському, 1, у Дніпрі – на другому поверсі ТРЦ Cascade Plaza. Площа магазина
склала 216 кв. м. В асортименті представлені тільки топ-товари, в тому числі робототехніка,
ігрові приставки, квадрокоптери, смарт-годинники та інші інноваційні іграшки. З новинок –
в мережі вперше продають комікси. “Для MYplay це перший простір в ТРЦ преміум-класу. З
“фішок” магазину – відкриті іграшки для тестування, фото-зона, VR-зона та зона упаковки
подарунків. Трафік в магазині невеликий, але цільовий, і, як наслідок, конверсія та середній
чек вища, ніж по всій мережі”, – розповіли RAU в компанії.
Будинок іграшок в ТРЦ Французький Бульвар. 16 листопада українська мережа
Будинок іграшок відкриє магазин в харківському ТРЦ Французький Бульвар. Об’єкт почне
свою роботу на другому поверсі торгового центру, розташованого за адресою: вул.
Академіка Павлова, 44 Б. Нагадаємо, за словами e-commerce директора Будинок іграшок
Дмитра Бондаренка, за рік компанія збільшила частку онлайн-продажів з 2 до 12%. При
цьому чек онлайн-покупців на 30% більший, ніж у покупців в “цегляному” роздробі.
Детальніше можна прочитати в матеріалі RAU. Будинок іграшок — найбільша українська
мережа магазинів іграшок із двадцятирічним досвідом роботи на ринку. В даний час в 15-ти
містах України працює понад 50 магазинів оператора.
Happy kid’s Park в ТРЦ Dream Town. Як розповіла прес-служба ТРЦ, відкриття
дитячого парку розваг Happy kid’s Park відбулося на третьому поверсі ТРЦ в атріумі
«Франція». Площа об’єкту — 2800 кв. м. Серед розваг, представлених в парку: лабіринт,
інтерактивна кімната, скеледром, ніндзя-парк, зона для творчості та зона відпочинку.
Також в Happy kid’s Park розташований великий дитячий фуд-корт і окремі кімнати для
проведення свят і днів народження.
Чудо Острів у Херсоні та Харкові. Магазин Чудо Острів став орендарем третьої
черги херсонського ТРЦ Fabrika. Як розказала RAU прес-служба торгово-розважального
центру, загальна площа магазина склала 290 кв. м. В асортименті можна знайти велику
кількість іграшок, дитячого одягу, товарів для спорту, дитячий транспорт, меблі та інше.
Також Чудо Острів відкрив оновлений магазин товарів для дітей в харківському ТРЦ
Французький Бульвар. Площа локації становить 830 кв. м. Особливостями магазину стали
виділені розважальні зони та зони тестування. Крім того, в об’єкті працює дитяча
перукарня із зоною очікування. “Традиційними форматами магазинів важко здивувати
сучасного покупця, саме тому ми знаходимося в постійному пошуку, і в нашій конкурентній
стратегії робимо ставку на нові концепції та форми наших торгових закладів”, – зазначив
директор з розвитку мережі Чудо Острів Ігор Мороз. Історія мережі дитячих супермаркетів
Чудо Острів почалася з відкриття першого магазину в Харкові в 2011 році. На даний момент
мережа налічує більше 35-ти торгових точок в 29-ти містах України.
Обсяг ринку іграшок України. 6 листопада в Києві на IV конференції “Ринок
іграшок” президент Української Асоціації індустрії іграшок (УАІІ) Павло Овчинніков
презентував підсумки року для даного сегмента українського ринку роздрібної торгівлі.
Згідно з дослідженням УАІІ, з минулого року обсяг ринку іграшок України збільшився на
10%, досягнувши $687 млн. Для порівняння: в 2018-му ринок склав $624,7 млн (+13,2%), а
роком раніше – $552 млн. Експорт іграшок з України залишився практично на тому ж рівні,
що в 2018-му, і складе до кінця року $33 млн: прогнозований приріст становитиме лише
0,7%. Відзначимо, згідно з дослідженням ринку іграшок, проведеним для УАІІ, в першій трійці
найбільш популярних онлайн-рітейлерів іграшок України Rozetka, Panama.ua і Bi.ua.
Читати повністю >>>
© Николай Маранчак
За матеріалами rau.ua
Керівником розвитку мережі Master Zoo призначений
колишній менеджер Сільпо і UTG

Цитрус відкрив перший магазин у Чернігові, а також
об’єкти в Одесі та Херсоні
20.11.2019

Мережа магазинів гаджетів і електроніки Цитрус відкрила магазини в
Одесі та Херсоні, а 22 листопада поповниться торговою точкою в
чернігівському ТРЦ Hollywood – ювілейною для компанії.
Як повідомила RAU прес-служба торгово-розважального центру Hollywood, магазин
Цитрус в Чернігові відкриється на площі 574 кв. м. Крім традиційних зон зі смартфонами,
ноутбуками, планшетами та TV, будуть облаштовані зони системи “розумний будинок”,
фітнесу та здоров’я, персонального електротранспорту, геймінга, акустики і beauty-товарів.
Також в магазині буде дитячий майданчик, масажна зона і місце для відпочинку. “Відкриття
першого магазину в Чернігові для нас знакове, – зазначають у Цитрус. – По-перше, це 60-й
магазин в Україні. По-друге, тут ми зібрали кращий досвід для покупців і готові ним
ділитися. Смартфони, ноутбуки, телевізори, товари для розумного будинку – все можна
тестувати, а не просто розглядати як музейні експонати під склом”. Ще по одному магазину
Цитрус відкрив у Херсоні та Одесі. Херсонський знаходиться в будівлі кінотеатру Україна на
проспекті Ушакова, 45, Одеський – в ТРЦ City Center на проспекті Небесної Сотні, 2. В
асортименті торгових точок: акустичні засоби, планшети та ноутбуки, навушники,
смартфони, товари для фітнесу та здоров’я, персональний транспорт, телевізори та інше.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Реформат одного магазина Фокстрот обходится
в 3-6 млн грн в - пресс-служба ГК
21.11.2019

Сеть «Фокстрот» открыла новый магазин площадью 1,1 тыс. кв. м в
Луцке и обновила магазин в Николаеве, сообщила Группа Компаний (ГК)
Фокстрот в пресс-релизе.
“В среднем объём инвестиций на один объект составляет 3-6 млн грн, но часть
инвестиций не привязана к конкретной торговой точке: это инвестиции в новые
технологии и сервисы, скорость доставки и выдачи, доступ к виртуальной полке (товару от
поставщика, например). Поэтому правильнее говорить об инвестициях в комплексе. В
таком темпе планируем за 2-3 года обновить всю сеть”, - передает пресс-служба слова
исполнительного директора сети Фокстрот Алексея Зозули. Реформат сети начался летом
2019 года с магазинов в больших городах и в наиболее конкурентных локациях. К середине
ноября обновлено 16 магазинов в формате новой коммуникационной платформы «Живи
наживо». Обновление сети включает реформатирование торговых точек, интернетмагазина, креативной составляющей, а также общей стратегии развития и базовых
внутренних процессов (логистика, коммуникация, сервисы). ГК "Фокстрот" планировала в
2019 году вложить в обновление сети до 360 млн грн. По состоянию на конец 2019 года
сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркетов в 90 городах Украины
торговой площадью 153 тыс. кв. м. В компании работает более 5 тыс. сотрудников. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Мережа магазинів Master Zoo ввела посаду керівника розвитку
мережі. Цей пост посів Сергій Антонов, який раніше обіймав посаду
заступника голови департаменту розвитку в Сільпо.
Як розповів Сергій в коментарі RAU, зміни в керівництві спрямовані на посилення
ключових позицій компанії. У 2020 році Master Zoo продовжить розширення мережі
магазинів, а також реформат торгових точок. «Серед моїх ключових завдань будуть
збереження лідерства мережі в сфері рітейлу товарів для тварин, а також масштабування і
збільшення мережі зоомаркетів до 130 одиниць за три роки. Пріоритетом для розвитку
мережі будуть міста-мільйонники: Київ, Харків, Львів, Дніпро і Одеса. При цьому будуть
розглядатися вдалі локації для відкриття і в інших містах», – зазначив Антонов. Його досвід
роботи в сфері рітейлу і торговельної нерухомості становить понад десяти років. До
приходу в Master Zoo Сергій сім років займався розвитком мережі супермаркетів Сільпо на
посаді заступника голови департаменту розвитку. А до цього працював у консалтинговій
компанії UTG, де в тому числі займався брокериджем столичного ТРЦ Ocean Plaza,
сімферопольського ТРЦ Меганом, набором операторів громадського харчування та дьютіфрі в аеропорту Київ (Жуляни). Нагадаємо, MasterZoo – найбільша мережа зоомаркетів в
Україні. Компанія постійно розширює свою присутність у великих містах й регіонах країни і
зараз налічує більше 85 торгових об’єктів. У 2018 році мережа MasterZoo провела реформат:
поміняла айдентику, змінила написання бренду і корпоративні кольори, логотип і слоган. З
метою поліпшення комфорту покупок в маркетах також змінили інтер’єр, реалізувавши в
торгових залах світлий дизайн, широкий простір, навігацію і fashion-зони.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Beyond Meat в Україні: Американський стартап продаватиме
свої бургери в українських закладах

Торговая недвижимость и ритейл в процессе
трансформации – итоги RETAIL EXPO
13.11.2019

Основной темой дискуссии «Формула успеха в розничной торговле»,
которая состоялась в рамках конгресса, стало обсуждение перестройки
бизнес-процессов и способов развития операторов торговли и ТЦ/ТРЦ.
По словам собственников и директоров крупнейших компаний на рынке торговой
недвижимости, в 2019 году практически все операторы занимались усовершенствованием
стратегий работы в русле последних тенденций на рынке. Так, по словам Александра
Савилова, генерального директора и сооснователя Salateira, в этом году компания наладила
собственный импорт продуктов из Испании. Еще дальше пошел украинский ритейлер
VOVK. «В этом году мы открыли две новых фабрики, тем самым значительно увеличили
производственные мощности и скорость обработки заказов», – сообщила Татьяна
Семенченко, генеральный директор и совладелец компании VOVK. Другие ритейлеры
также развивают свои сети. В частности, по словам Ануш Товмасян, генерального
директора компании Empair, управляющего сетью ISEI, в этом году начали работу два
магазина сети корейской косметики под новым брендом Missha. От ритейлеров в скорости
развития не отстают и девелоперы, консультанты и управляющие компании рынка
коммерческой недвижимости. Как отметил Александр Фащевский, генеральный директор
«Киев Молл Менеджмент», в нынешнем году на фоне роста конкуренции на рынке в ТРЦ
Ocean Plaza (Киев) проведена перестройка бизнес-процессов. Изменения произошли также
в еще одном крупнейшем ТРЦ столицы – SKY MALL. По словам Юлии Ванченко, директора
ТРЦ SKY MALL, в объекте проведена смена якорного арендатора – на месте супермаркета
«АШАН» разместился NOVUS. Существенную трансформацию компании отметила и Евгения
Локтионова, директор UTG. По ее словам, в этом году компания стала холдингом, в который
входят лизинговая, консалтинговая и девелоперская компания, а также два направления,
специализирующиеся на рынке жилья и рынке офисной недвижимости. Резюмируя
результаты диалога, модератор дискуссии Алексей Кравец, сооснователь сети магазинов
«МОРЕ ПИВА» и бренда HOP HEY, подчеркнул растущую конкуренцию на рынке
коммерческой недвижимости и ритейла в Украине и особенно в столице. …
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Огляд торговельної нерухомості Києва за ІІІ квартал 2019-го:
масштабні реформати, нові об’єкти, стабільні ставки
18.11.2019

Міжнародна консалтингова компанія Colliers International Україна
презентувала чергове дослідження ринку торговельної нерухомості столиці
та визначила ключові тенденції розвитку цієї сфери.
В умовах стабілізації економічної ситуації в країні та зростання індексу споживчих
настроїв до рівня 2007 року, ринок торговельної нерухомості Києва готується до суттєвого
насичення якісними об’єктами протягом 2019-22 років. За заявами девелоперів, у
найближчі три роки обсяг якісних торговельних площ в столиці може збільшитись на 40%,
що спричинить зростання конкуренції та призведе до перерозподілу потоків відвідувачів
діючих об’єктів. Разом з тим об’єкти зі зручною локацією та вдалою концепцією
викликають активний інтерес серед відвідувачів та орендарів. Наприклад, в ТРЦ River Mall,
Дніпровська Набережна, 12 (GLA близько 55 500 кв. м), який було введено в експлуатацію в
серпні цього року, вже розпочали свою роботу понад 88% орендарів. Ринок в очікуванні
відкриття ще двох об’єктів: ТРЦ Retroville (GLA біля 92 000 кв. м) – анонсована дата
відкриття І квартал 2020 року, та ТРЦ Blockbuster Mall (GLA приблизно 157 000 кв. м) – за
заявою девелопера, відкриття очікується протягом IV кварталу 2019 року. Деякі об’єкти, які
було відкрито більш ніж десять років тому, в умовах зростаючої конкуренції проводять або
вже закінчили процес реновації або реформату (ТЦ Караван, ТРЦ Dream Town 2-а черга, ТЦ
Піраміда, ТЦ Квадрат-Лук’янівка та інші). Протягом ІІІ кварталу на ринок України вийшов
американський бренд The North Face, що відкрив свій перший магазин площею 130 кв. м в
ТРЦ River Mall. Рітейлери продовжують тестувати нові формати. Оновлений і найбільший у
світі магазин Sinsay (2300 кв. м) відкрився в ТРЦ Lavina Mall, мультибрендовий магазин
українських дизайнерів Всі.Свої (1064 кв. м) продовжує свій розвиток в рамках ТРЦ.
Флагманський супермаркет мережі Novus відкрився в ТРЦ SkyMall площею близько 12 000
кв. м. Окремо варто відзначити вихід класичних рітейлерів в онлайн. Протягом ІІІ кварталу
про запуск інтернет-магазинів в Україні оголосили Inditex (бренд Zara), LPP (Reserved,
Sinsay, Mohito) та Puma. Онлайн-рітейлери продовжують посилювати свою присутність
офлайн. Інтернет-гіпермаркет Rozetka відкрив свою дев’яту локацію в ТРЦ Aladdin, а
найбільший в Україні книжковий інтернет-магазин Yakaboo, вперше відкрився в офлайнформаті в приміщенні Головпоштамту, на Хрещатику.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua
 E-COMMERCE

Justin запускає міжнародну доставку: замовити товари можна з Amazon,
eBay, Aliexpress та інших інтернет-магазинів
22.1.2019

Поштовий оператор Justin починає розвивати напрямок міжнародної
доставки, співпрацюючи з рядом закордонних компаній: з Польщі, Китаю та
США. Про це повідомляє rau.ua
Як повідомили RAU у прес-службі компанії, в рамках цього проекту Justin планує
тісно співпрацювати з логістичними гігантами: американським UPS, китайським SF Express
та польським InPost. При цьому українцям буде доступна сучасна доставка у відділення з
Amazon, eBay, Aliexpress, H&M, Nike та багатьох інших відомих магазинів. Вже відомо, що
товари з США будуть доставлені за 6-7 днів, це коштуватиме від $4,5 за відправлення, з
Китаю за 8-9 днів (від $5), з Польщі за 3-4 дні (від 2,99 євро). Термін доставки вказаний з
моменту отримання товару компанією Justin. «Для нас важливо, щоб кожен клієнт відчував
увагу та отримував якісний сервіс кожного разу, коли користується нашими послугами. Для
нас важливе кожне відправлення з будь-якої точки світу, де доступна доставка нашим
оператором», – прокоментував старт проекту генеральний директор Justin Юрій Авдиш.
Відзначимо, що Justin створив сайт міжнародної доставки https://international.justin.ua/, де
можна відслідкувати своє замовлення. Також в компанії зауважили, що підібрали
професійну команду із великим досвідом у міжнародній логістиці. Нагадаємо, поштова
служба Justin розпочала роботу восени минулого року. Тепер вона об’єднує близько 500
відділень, переважно розташованих в магазинах найбільших українських FMCG–операторів:
Сільпо, Фора, Фуршет, Thrash!, Ашан та інших, а також в торгових центрах і центральних
вулицях. У пунктах видачі замовлень можна забрати покупки з понад 30 інтернет–
магазинів, а також отримати повний спектр супутніх послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
ю
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Читайте також: В чому особливості
партнерських відділень Rozetka та Justin >>>

13.11.2019

Продукція із рослинного м’яса від компанії Beyond Meat, а саме
бургерні котлети та ковбаски, стануть доступними і для українських
покупців. Американський стартап вирішив вийти на український ринок.
Дистриб’ютором продукції виступає компанія Станіслава Луцковіча й Олександра
Корзуна “Вест Мілз”. Як зазначив виданню ресторатор Діма Борисов, з липня цього року він
у своїх закладах уже продавав бургери з таким м’ясом. “Його завозили в Україну самостійно,
а бургер за ціною не відрізнявся від стандартного: 198 грн. Наскільки мені відомо, ми перші,
хто запропонував це в Україні”, – зазначив він. І додав, що його мережа наразі веде
переговори з компанією “Вест Мілз” щодо обсягів і цін на постачання. Спочатку рослинне
м’ясо з’явиться у закладах ЖЗЛ, Queen, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal,
Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, мережі Star Burger і закладах Діми
Борисова. Пізніше таке м’ясо пропонуватимуть в меню учнів школи Midgard, у коворкінгу
IZONE, у кейтерингових компаніях і службах доставки їжі. Згодом компанія планує
продавати його і в супермаркетах. Якими будуть ціни на продукт наразі невідомо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Дмитро Борисов: Як smart casual змінює
ресторанний ринок
14.11.2019

Спеціально для НВ Бізнес співвласник компанії «Сім’я ресторанів Діми
Борисова» написав колонку про розвиток формату smart casual закладів,
секрет успіху мережі Білий Налив і подальші плани.
Про мережу закладів Білий Налив. Ми відкрили перший Білий Налив півтора роки
тому. Було дуже сильне бажання зробити круте місце на головній вулиці міста, справжній
must visit, абсолютно доступний для всіх. Підготовка тривала довго — ми з самого початку
планували розвивати цей бренд по франшизі, треба було налагодити всі логістичні
ланцюжки, продумати універсальну технологію, створити продукт, за якість якого ми
змогли б нести відповідальність у будь-якій з франчайзингових точок. За два тижні до
старту ми повністю поміняли брендинг і позиціонування. За два дні до старту прийняли
фінальне рішення на рахунок ціни. Прорахували модель: для отримання запланованого
прибутку нам потрібно було 500 гостей в день. В перший же день після відкриття було
1000. Вже зараз можна прийти за сидром або парою устриць в Білий Налив у Харкові, Одесі,
Львові, Вінниці, Сумах, Кропивницькому та інших містах. Крім того, ми створили ще чотири
бренди в smart casual сегменті: DOGZ&BURGERZ, Mushlya Bar, VarenykyNow.Ua і БПШ. І я
можу назвати десятки ресторанів по країні, які так чи інакше «надихнулися» нашим
прикладом. Нам не шкода. Чим більше хороших місць, тим краще. Ринок сам вирішить, які
заклади будуть затребувані, а які закриються через півроку.
Що таке smart casual і чому це глобальний тренд. Часто зустрічаю помилкову
думку на рахунок того, що поява таких форматів — специфіка суто українських реалій. Це
не так. Fast casual або smart casual формати – це тренд в світі, що найбільш динамічно
розвивається, частка таких проектів на ринку постійно зростає. Навіть найбільш зоряні
шефи поступово виходять за межі світу fine dining, щоб без накрохмалених скатертин і дрескоду готувати делікатесні продукти для максимально широкого кола осіб. Ядро цільової
аудиторії таких проектів — гості 20-30-ти років. Це люди, які люблять пробувати нове, вони
вважають себе «фуді», але при цьому їм некомфортно в закладах з високим чеком і зайвою
помпезністю. Так, іноді чудово підбирати плаття і костюм для спеціального виходу в
ресторан, чудово виділяти на цей похід кілька годин, але люди так роблять пару раз на рік.
А якщо мова йде про щоденний візит, то гості хочуть, щоб було “вау”, смачно і швидко. І щоб
була постійна можливість пробувати щось нове. Тім Карман, журналіст Washington Post в
одному зі своїх оглядів написав: «America, it appears, is no longer a fast food nation. It’s a fast
casual nation». Все частіше делікатесні продукти, які раніше можна було знайти в меню
дорогих ресторанів, з’являються в крафтовому посуді в невеликому ресторанчику з
самообслуговуванням. І немає ніяких підстав припускати, що ця тенденція піде на спад. Так
що ми бачимо в Україні прояв глобального тренда з поправкою на те, що порівняно з США
або країнами ЄС у наших людей просто немає традиції їсти поза домом. І даючи гостям
можливість з’їсти за 49 гривень каструлю мідій у вершковому соусі і з багетом, замовити за
29 гривень устрицю або ход-доги, а за 39, наприклад, – отримати порцію тигрових креветок,
ми просто приводимо в ресторани тих людей, які раніше в них не ходили. Ми створили
новий ринок замість того, щоб змагатися за увагу тієї невеликої кількості гостей, які
можуть дозволити собі заплатити за вечерю більше тисячі гривень просто так, а не «на
честь свята». Тому тим більш дивними мені здаються історії про те, що такі формати у
когось забирають гостей. Все з точністю навпаки: ми приводимо в ресторани нових гостей,
створюємо новий сегмент, обсягу якого вистачить ще для безлічі ресторанів.
Анатомія формату: як це працює >>>
За матеріалами rau.ua
WOG CAFE подвел итоги 1300 дней работы
в поездах Интерсити
14.11.2019

Уже как 3,5 года (начиная с марта 2016 г.) питание для пассажиров 14ти скоростных поездов предоставляет WOG CAFE. По данным компании, почти
каждый второй пассажир совершает покупку в WOG CAFE.
Так, за все время пассажиры выпили почти 6 млн порций кофейных напитков и чая,
съели 3 млн хот-догов, сэндвичей и круассанов, около 600 тыс. десертов, более 500 тыс.
порций каш, сырников, бульона и булгура, а также купили более 1 млн единиц другой
продукции. Все это сеть кафе реализовала под собственной торговой маркой. Кроме того,
пассажиры приобрели товары других брендов, представленных в WOG CAFE в поездах
Интерсити: 2,8 млн напитков и табачных изделий, 2 млн пачек сока, воды и газировки, 720
тыс. бутылок пива и других слабоалкогольных напитков, а также более 900 тыс. других
товаров. Всего за указанный период пассажиры совершили покупки в WOG CAFE 7,3 млн
раз. При этом, пассажиропоток на поездах Интерсити и Интерсити+ за период с 2016 по
2018 года включительно составил 15 млн человек. То есть, покупку в WOG CAFE совершил
почти каждый второй пассажир Интерсити. Количество обслуживающего персонала WOG
CAFE составляет 200 чел. Чтобы разгрузить очередь возле базы кафе, за время следования
рейса стюарды минимум трижды проводят обслуживание в каждом вагоне. Весной 2019 г.
WOG CAFE и «Укрзалізниця» запустили услугу заказа и оплаты продуктовых наборов при
приобретении проездных документов. Уже с 1 декабря пассажиры, приобретая билеты на
поезд, смогут купить горячие блюда, а в ближайшем будущем и блюда вегетарианского
меню. Отметим, сейчас в стоимость билета входит чай. «Сегодня уже сложно представить
современную железную дорогу без натурального дрип-кофе, капучино, сэндвичей и хотдогов. Наше меню учитывает предпочтения всех путешественников, в том числе
вегетарианцев», - говорит директор дирекции общественного питания WOG АЗК WOG.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Часто потрібні великі інвестиції, щоб стати
постачальником МакДональдз

 HOTEL & RESORTS
15.11.2019

Генеральний директор МакДональдз в Україні Юлія Бадрітдінова
розповіла про тенденції на ресторанному ринку, нові технології та доставку.
Про це повідомляє портал nv.ua
МакДональдз — це найбільша мережа ресторанів, яка працює в Україні в одному й
тому самому форматі. Останні декілька років по всьому світу мережа впроваджує інновації:
гості можуть самостійно замовляти страви та змінювати їх рецепти, отримувати
замовлення за столиком чи встановити додаток. Компанія придбала стартапи Dynamic Yield
Ltd та Apprente, які допомагають працювати на McDrive. Що відбувається в українських
ресторанах мережі? Чи зростає кількість відвідувачів, чи планує компанія працювати по
франчайзингу та які інновації впроваджує — в інтерв'ю НВ Бізнес розказала генеральний
директор Макдональдз в Україні Юлія Бадрітдінова.
- Два роки тому в київських ресторанах зафіксували зростання кількості відвідувачів.
Ця тенденція відбувається і цього року. Чи відчули ви цей тренд?
- Кількість відвідувачів збільшується, продажі зростають помірно. На жаль, ми не
можемо ділитися цифрами. Однак, якщо побачити, скільки людей у наших закладах зараз,
то навіть помірне зростання — це дуже багато людей. Індекс споживчих настроїв зараз
рекордний за останні роки. Це відкриває багато можливостей для бізнесу. Зрозуміло, якщо
у людей кращий настрій, вони частіше ходять у ресторани і, зокрема, до нас. А це значить,
що ми більше виробляємо, більше платимо податків. Усім добре. Знаєте, МакДональдз
ніколи не припиняв вкладати кошти в Україну. Однак зараз плануємо ще більше
використовувати той потенціал, який бачимо в країні. Плануємо ділитися нашими
практиками ведення бізнесу, наприклад, через Американську торгову палату.
- На київському ресторанному ринку постійно змінюються тенденції. П’ять років
тому почали з’являтися бургерні, а зараз мода на них поступово вщухає. Бургери — одна з
основних страв у вашому меню. Як пристосовуєтесь до нових тенденцій?
- Бургери в нашій мережі — це не страва на один день. Це наш бізнес, у якому ми вже
більше 70 років. Тренди проходять, і ми їх використовуємо, скоріше, для сезонних
пропозицій. Наприклад, нові інгредієнти, булочки виготовлені за спеціальними рецептами.
Однак класичні страви в наших закладах — поза часом. Люди люблять нас за цей
унікальний смак. МакДональдз — це не тільки їжа, це ще й сервіс. З кожним роком у нас все
менше часу. І тому МакДональдз, як ніколи, зараз в тренді. Ми робимо все, щоб люди змогли
отримати усе швидше — запускаємо доставку, McDrive. Нещодавно робили акцію: якщо за
45 секунд відвідувача не обслужили на McDrive, то він отримував чізбургер в подарунок.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

© Олександра Нєкращук

Топ-менеджер Subway: Будемо шукати партнерів
для розвитку в Україні. Роки через два
19.11.2019

Одна з найбільших в світі фаст-фуд мереж в найближчі два роки не
збирається відкривати ресторани в Україні. Про це розповів регіональний
директор з розвитку Subway Саша Стокіч.
«Деякі речі повинні відбутися перед тим як ми будемо готові відкривати ресторани в
Україні. Цього не трапиться в 2020-му чи 2021-му. Ми повинні провести домашню роботу,
щоб зробити це можливим. Потім будемо шукати партнерів для розвитку в Україні, тому що
ми франчайзингова компанія і ресторанами керують власники франшизи, а не ми», – сказав
топ-менеджер Subway. За його словами, компанія буде готова до виходу в Україну лише
після ретельного вивчення ринку, його особливостей і юридичних нюансів. У свою чергу,
менеджер департаменту оренди Subway Том Стігтер назвав кілька ключових аспектів, які
потрібні компанії перед відкриттям закладів в країні. «Нам потрібні партнери в Україні, які
захочуть розвивати франшизу. Нам потрібно вибудувати логістику і ланцюги поставок, що
займає багато часу. А також потрібні продукти, які відповідають нашим стандартам», –
уточнив він. Слід зазначити, що представники Subway уникали конкретики, відповідаючи
на питання про головні причини відсутності інтересу компанії до України. У той же час,
один з топ-менеджерів Subway в розмові згадав про деякі «державні проблеми», через які
компанія поки не розглядає можливість експансії в країні. Нагадаємо, Subway – найбільша в
світі мережа закладів швидкого харчування, яка налічує близько 43 000 точок продажів в
більш ніж 100 країнах світу. Велика частина закладів компанії знаходиться в США (≈24 000),
однак компанія також активно розвивається в Європі. У тому числі у Великобританії
(близько 2500 закладів), РФ (більше 500 закладів) і Франції (понад 400 закладів). …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Портал в сучасну Японію, або реалії
нової «Сушия»

Аналіз ринку елітних готелів Одеси: Південній Пальмірі
все ще не до шику
12.11.2019

Аналітиками Pro-Consulting проведено дослідження ринку елітних
готелів Одеси, в результаті якого визначено його ємність, особливості
надання послуг та спрогнозовані можливі тенденції розвитку.
Одеса є найбільшим діловим, культурним і курортним центром нашої країни,
пропускає через себе величезні потоки туристів, відпочиваючих і відрядних. Тому не дивно,
що Одеська обл. посідає 3-є місце серед регіонів України за кількістю готелів, поступаючись
лише столиці і Львівській обл. У процесі аналізу ринку елітних готелів Одеси були виявлені
наступні особливості готельної сфери даного регіону: зменшення кількості готелів в період
2017-2019 р. через наслідки економічної кризи в Україні, що почалася в 2014 р.; збільшення
числа клієнтів готелів приблизно вдвічі за період 2015-2018 років; зростання цін на
послуги готелів, викликаний інфляційними процесами в українській економіці; активний
розвиток ринку альтернативних засобів розміщення - хостелів, міні-готелів, короткострокової оренди квартир і приватних будинків. Невисока купівельна спроможність населення
нашої країни стримує попит на послуги дорогих готелів. Більшість потенційних постояльців шукають для розміщення більш бюджетні варіанти. Ті ж, хто звик до елітного рівня
обслуговування, часто відзначають невідповідність якості роботи одеських готелів заявленої категорії. За підсумками дослідження можна сміливо прогнозувати прискорення його
розвитку в середньостроковій перспективі. Каталізаторами цього процесу будуть
збільшення туристичного потоку з-за кордону, а також зростання ділової активності та
прошарку наших співвітчизників з високим рівнем достатку. Додатковим стимулом для
вкладення коштів в готельну галузь може стати створення державою більш сприятливого
економічного середовища для функціонування малого та середнього бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Pro-Consulting
Украинская сеть Premier выходит на
европейский рынок
15.11.2019

Гстиничный оператор Premier откроет четырехзвездочный отель
Premier Hotel Miskolc в венгерском городе Мишкольц. Он станет первым
объектом оператора за пределами Украины.
Гостиница расположится в торгово-офисном центре Macropolis. Она примет первых
посетителей уже в феврале 2020 г. Для размещения будет доступно 27 номеров вместительностью до 50 гостей, конференц-зал на 70 человек, отдельный паркинг. К середине
2020 г. планируется запуск еще 20 апарт-номеров и расширение конференц-возможностей.
Особенностью отеля станет система доступа в номер: открыть и закрыть его, управлять
электроприборами будет возможно с помощью мобильного приложения через смартфон.
Зону ресепшн было принято объединить с баром, что сделает время регистрации и
ожидания номера более комфортным. «Это наш первый зарубежный проект, с которого
сеть планирует освоение в ближайшие несколько лет новых туристических направлений
вне Украины», – отмечает Олег Болотов, генеральный директор сети. Premier – украинская
гостиничная сеть, состоящая из 17 отелей в Украине и Венгрии.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Укрпрофоздоровниця має намір впроваджувати нові оздоровчі
продукти та виходити на закордонні ринки
18.11.2019

Нові оздоровчі продукти та вихід на закордонні ринки стануть
стратегічними цілями розвитку системи профспілкових санаторіїв ПрАТ
"Укрпрофоздоровниця", повідомляє interfax.com.ua
"Стратегічним завданням "Укрпрофоздоровниці" стане впровадження нових
оздоровчих продуктів, які санаторії пропонуватимуть відпочивальникам, а також вихід на
нові міжнародні ринки продажу", - сказав голова наглядової ради "Укрпрофоздоровниці"
Володимир Саєнко. Він наголосив, що "Укрпрофоздоровниця" розпочинає управлінську
реформу. З 2020 року більшість санаторіїв проведуть ребрендинг, буде розроблено єдиний
корпоративний стиль і введено систему бронювання. Крім того, всі санаторії з 2020 року
переходять на єдині міжнародні стандарти фінзвітності, що дасть змогу максимально
прозоро показувати витрати та доходи всіх підприємств, що входять у систему
"Укрпрофоздоровниці". "Укрпрофоздоровниця" планує також у 2020 р. збільшити продаж
путівок до своїх санаторіїв на 50% і збільшити прибутковість цих медзакладів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

21.11.2019

Що змусило 13-ти річну мережу ресторанів так стрімко
репозиціонувати бренд ми дізналися у генерального директора мережі
Антона Ходиська і маркетинг директора Дмитра Демидова.
«2019 рік розпочався для нас з питань: чого хоче наш гість? Що він отримує?» коментує Антон Ходисько, генеральний директор мережі ресторанів «Сушия». У «Сушия»
вірять, що японська кухня - це в першу чергу смак і баланс. Тому в році, що минає,
присвятили багато сил і енергії саме продукту: пропрацювали і поліпшили смак кожної
страви, грунтуючись на сучасних трендах японської кухні. Зараз вони активно зайнялися
виведенням на ринок нового проекту - «Сушия Express», де кожен зможе оплатити і забрати
замовлення всього за 4 хвилини. Це міський формат для сучасного темпу життя, особливо
мегаполісів, де зрозумілим очікуванням гостей є швидка подача страв. Такі точки вже
працюють у БЦ «Астарта» на Подолі, в Сушия на Георгія Кірпи 3, в ЖК «Варшавський» на
проспекті Правди, а також в опанованому компанією цього року молодіжному передмісті
Києва - Бучі. Кілька проектів реалізовано у форматі «Dark kitchen», це скоротило час
доставки в особливо густонаселених районах Києва. «Завдяки експрес-форматам наші гості
отримали можливість зайти, швидко взяти страви, які їм подобаються, і розплатитися на
касі самообслуговування або через касира і вже через 4 хвилини насолодитися їжею. Це
дозволило нам більш якісно покрити Київ і передмістя для нашої зростаючої доставки. На
сьогодні ми домоглися відмінних результатів: 94% всіх замовлень доставки ми здійснюємо
в межах 1 години, і нашою метою є вже у 2020 р. доставляти 96% всіх замовлень доставки в
межах 50 хвилин. Упевнений, це однозначно зробить нас найшвидшою доставкою
японської кухні в Україні», - продовжив Антон. «Цього року нам вдалося зробити перші
кроки до репозиціонування бренду як „порталу в Сучасну Японію“: ми створили абсолютно
нову комунікаційну платформу навколо ідеального поєднання 5 класичних японських
смаків. Це дозволило нам створити унікальну історію для РR. Звичайно, ролики можуть
викликати спірні емоції, але вони вже точно не залишаться без уваги, про що може
говорити те, що ми зібрали 1,5 млн переглядів всього за 2 дні. А якщо коротко, то в боротьбі
за серце споживача ми вирішили йти шляхом поліпшення продукту, сервісу, абсолютно
нових для ринку комунікаційних рішень та інновацій. Безумовно, це більш складний
процес, але саме це нас і драйвить», - коментує Дмитро Демидов, маркетинг директор
мережі «Сушия». Статус ньюсмейкера року підтверджується і вдалими колабораціями….
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Фонд госимущества продал "Украину туристическую"
за 60 миллионов гривен
19.11.2019

ООО "Строительный союз "Монолит" приобрел на аукционе
государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО
"Украина туристическая" за 60,5 млн грн.
Согласно объявлению о торгах в "ProZorro.Продажи", стартовая цена лота составила
44,8 млн грн, что вдвое ниже цены на первых торгах (89,6 млн грн). Другими участниками
аукциона были ООО "Пиканте", ООО "Спецавтоинвест" и ООО "Ремедио". В лот вошел госпакет акций в размере 100% уставного капитала АО "Украина туристическая". Кроме того,
"Украина туристическая", основной вид деятельности которой – работа туроператоров и
турагентств, владеет 81,02% акций ПАО "Туристический комплекс "Пролисок", расположенного на просп. Победы, 139 в Киеве. Площадь туркомплекса "Пролисок" составляет 9,6 тыс.
кв. м. В пользовании также находится земельный участок площадью 18 га. Гостиница
включает 120 номеров, коттедж на шесть мест и кемпинг, ресторан с тремя залами от 45 до
120 мест, конференц-зал. Как сообщалось, изначально ФГИ выставил в сентябре на продажу
100% уставного капитала АО "Украина туристическая" за 89,6 млн грн. Экс-глава Фонда
госимущества Виталий Трубаров отмечал, по состоянию на 1 июля 2019 г. просроченная
кредиторская задолженность АО "Украина туристическая" составила 472,2 тыс. грн,
задолженность по зарплате – 9,4 тыс. грн, перед бюджетом – 1,7 тыс. грн. Согласно
условиям продажи, покупатель пакета акций обязан в течение одного года обеспечить
сохранение видов деятельности АО, а в течение шести месяцев погасить все
задолженности. По данным Фонда, АО "Украина туристическая" по итогам 2018 года
увеличило чистый убыток в 1,7 раза по сравнению с 2017 г. – до 142,6 тыс. грн. По итогам
первого квартала-2019 чистый убыток составил почти 20 тыс. грн. ООО "Строительный
союз "Монолит" создано в 2008 г. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей собственником является ООО "Евробудгарант" (100%). Конечным
бенефициаром указан Игорь Гуда. Он также владеет стройкомпаниями "Креатор-Буд" и
"Строительный Альянс-Плюс", реализующими проекты в Тернополе, Львове и Киеве. В
столице "Креатор-Буд" намерен реализовать проект жилого комплекса Creator City по ул.
Дегтяревской, 17-19 в Шевченковском районе, включающий восемь 24-этажных домов на
1,9 тыс. квартир. Зарегистрированный капитал ООО составляет 52 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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АМКУ заборонив Київраді замовляти за кошт киян послуги з
охорони комунальних об’єктів в обхід конкурсів
14.11.2019

Deloitte змінила керуючого партнера
української компанії
21.11.2019

Аудиторська компанія «Делойт в Україні» призначила Сергія Кулика
на посаду керуючого партнера компанії. Андрій Булах залишив цю посаду,
повідомили FinClub у пресслужбі аудиткомпанії.
Наразі Кулик очолює департамент аудиторських послуг та входить до складу
управлінського комітету «Делойт» в Україні. Сергій Кулик є членом Методологічної ради з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та повноправним членом
Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Має майже 20-річний досвід з
аудиту міжнародних, великих державних і приватних компаній нафтогазового сектору,
інфраструктури, сільського господарства, телекомунікацій, FMCG. Під його керівництвом
аудиторська практика «Делойт» була двічі визнана кращою в Україні (2017, 2018 рр.) за
версією Corporate INTL Global Awards. «Для мене велика честь бути призначеним на посаду
керуючого партнера та очолити українське представництво «Делойт». Я продовжу працювати над розвитком практики для надання нашим клієнтам послуг найвищої якості», –
коментує Сергій Кулик своє призначення. Він зазначив, що продовжить підтримувати
інноваційний курс і зростання бізнесу компанії, а також тримати вектор на вплив, що має
значення – making impact that matters. Андрій Булах залишить компанію наприкінці грудня
2019 року, після 5 років на посаді керуючого партнера та 17 років роботи у компанії, щоб
реалізувати свій досвід в українському бізнесі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Астерс підтримала запуск нової бакалаврської
програми з права УКУ
21.11.2019

Астерс, найбільша юридична фірма України, підтримала запуск
бакалаврської програми Школи права Українського католицького
університету (УКУ), який було анонсовано 20 листопада 2019 р.
Астерс є генеральним партнером Школи права Українського католицького
університету (УКУ). Нова освітня програма триватиме чотири роки, за підсумками яких
випускники отримають диплом державного зразка. Над створенням і розробкою
бакалаврату тривалий час працювала команда Школи права УКУ разом із правничою
спільнотою та міжнародними організаціями. Перший набір заплановано на 2020 рік.
"Програма органічно доповнить академічний профіль УКУ та буде відповідати тим високим
стандартам, які були реалізовані в рамках існуючих програм, - розповів Іван Городиський,
директор Школи права УКУ. - Наша мета – готувати юристів із ціннісним світоглядом, який
формуватиметься на основі глибокого вивчення та розуміння професійної етики правника,
католицького соціального вчення, верховенства права та прав людини. Правника, який не
просто знає норми права, а й володіє справді юридичним мисленням". "Це, напевно,
найбільша новина для українського юридичного ринку за останній час, - зазначив Маркіян
Ключковський, партнер Астерс, член Дорадчої ради Школи права УКУ. – Університет і
Школа права - це знак якості. Для нас важливо, щоб люди, які приходять в професію, мали
не тільки потужну теоретичну базу юридичних знань, а й етичний і ціннісний фундамент".
Читати повністю >>>
За матеріалами Астерс
 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК)

Publicis Groupe запустила в Україні ексклюзивне
аудиторне дослідження PACE panel
21.11.2019

Зараз на українському ринку користуються кількома індустріальними
дослідженнями для вивчення поведінки споживачів. Про це повідомляє
служба новин порталу mmr.ua
Однак, цієї інформації не завжди достатньо для виявлення найтонших відмінностей
між цільовими аудиторіями та формування їх детального портрету для вирішення задач
клієнтів. Допомагають власні клієнтські дослідження, але такі можливості є не у всіх
клієнтів. Щоб покращити стратегічні можливості групи та кожної із агенцій зокрема,
Publicis Groupe Ukraine інвестували в ексклюзивне онлайн-дослідження, PACE panel у
кооперації з GlobalWebIndex. «Дані PACE panel – це високоякісне пальне для стратегів усіх
агенцій групи, оскільки воно дозволяє більш детально зрозуміти аудиторію, знайти нові
інсайти і визначити, які канали комунікації найкраще використовувати в залежності від
цілей бренду. Наша група використовує PACE panel на багатьох ринках по всьому світу, що
відкриває можливості для додаткового порівняльного аналізу та впровадження найбільш
сучасних стандартів у плануванні». – зазначив Олексій Осадчий, Chief Strategy Officer Publicis
Groupe Ukraine. На даному етапі панель налічує 1 500 респондентів, що репрезентують
онлайн-населення України (без Криму та Донецької і Луганської областей). GlobalWebIndex
– це дослідницька компанія, заснована у 2009 році. Вона забезпечує своїх клієнтів даними
щодо профайлів споживачів по усьому світові.
Читати повністю >>>
За матеріалами mmr.ua
Havas Media Ukraine запускає в Україні новітню
глобальну розробку Mx System
21.11.2019

Mx, Media Experience - наш новий спосіб активації найбільш значущих
для аудиторії медіа, коли зв'язок з аудиторією встановлюється з
урахуванням специфіки контексту, у якому опинився бренд.
Метод заснований на інструментах, які вже добре зарекомендували себе та які ми
використовуємо і в Україні (дослідження CONNECT, Meaningful Brands, софти POLARIS,
аналітичний підхід OSEP та інші), об'єднуючи їх результати і допомагаючи будувати більш
цілісну картину. Mx System це 4-фазна система: Аналіз культурного та конкурентного
середовища, глибоке занурення у сприйняття і ставлення споживача до бренду; На етапі
брифа ми об'єднуємо всі сторони (клієнт, креатив, медіа), керуючись ідеєю бренду
(Meaningful Brand Idea) - нашою стратегічною платформою, а також комунікаційною
архітектурою і KPI; Потім ми розробляємо Mx (Media Experience), заснований на інтересах і
поведінці аудиторії; І, нарешті, ми оцінюємо стандартні показники (отримані KPIs) і
показники залученості, щоб визначити, як Mx змінює сприйняття цільової аудиторії.
Особливу увагу ми приділяємо першій фазі. Intelligence послідовно розкриває інформацію
про культуру, споживача, бренд і категорії, проте необхідний більш глибокий підхід для
медіа. У медіа ми розширюємо фокус для пошуку тачпоінтів, які допоможуть достукатися
до цільової. Ми починаємо з гіпотези про споживача і виробляємо чітке розуміння того, з
ким нам слід говорити, ЯК, КОЛИ і ДЕ, щоб це було найбільш ефективно. Загалом можна з
упевненістю сказати, що Mx сфокусований навколо створення правильних комунікаційних
рішень, зосереджуючи увагу на відносинах між цільовою аудиторією і контентом, а також
на медіа, які найбільш важливі для них.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Київське територіальне відділення АМКУ зобов’язало Київську міську
раду забрати у КП «Муніципальна охорона» ексклюзивне право охороняти
238 об’єктів комунальної власності за бюджетні кошти.
Комунальне підприємство раніше отримало цей дозвіл без будь-якого конкурсу.
Відтак в АМКУ вирішили, що відсутність конкурентних умов відбору суб’єктів
господарювання, які діють на ринку охоронних послуг Києва, може призвести до
негативних наслідків для конкуренції на ринку. Йдеться про тих учасників ринку, котрі
мають необхідні ліцензії для провадження діяльності, але обмежені у доступі до переліку
комунальних об’єктів, охоронні послуги для яких міськрада замовляє без організації
конкурсів. Розглянувши матеріали справи, Відділення вирішило, що не затвердивши
конкурентних умов відбору охоронних компаній, Київська міська рада порушила
конкурентне законодавство. Антимонопольники зобов’язали припинити порушення у
строк до одного місяця з дня отримання рішення у справі. Зокрема, міська рада повинна
внести зміни до пункту 2.2. рішення від 20 грудня 2018 року «Про деякі заходи щодо
охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва» в
частині визначення через відкритий прозорий конкурсний відбір надавачів охоронних
послуг щодо об’єктів комунальної власності. Спірним рішення Київська міська рада
вирішила визначити адресний перелік об’єктів, які належать до комунальної власності та
забезпечити їх охорону силами КП «Муніципальна охорона» на договірних засадах. Уже в
березні 2019 р. було прийняте розпорядження із адресним переліком комунальних об’єктів,
які потребують охорони – спершу виокремили 181 об’єкт, а влітку список зріс до 238
об’єктів. Таким чином, внаслідок прийняття спірного рішення, «Муніципальна охорона»
отримала ексклюзивне право надавати охоронні послуги щодо певного переліку об’єктів на
договірних засадах, при тому, що ринок охоронних послуг Києва є конкурентним.
Наприклад, протягом 2018 р. на ньому діяли 255-276 підприємств. Більше того, спеціалісти
Відділення встановили, що вартість послуг підприємства визначається у договорах, які
можуть бути змінені сторонами у будь-який час незалежно від запланованого розміру
держфінансування. А це може призвести до надмірного витрачання бюджетних коштів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
MEDIA & ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Голова Укрексімбанку діяв на користь Курченка, Арбузова для забезпечення
інтересів Ложкіна, Порошенка, Філатова
19.11.2019

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється
у сприянні зняттю арештів з депозитів і застав за виданим банком
кредитом у розмірі $160 млн на купівлю холдингу UMH.
Він фігурує в справі від 31 січня 2013 р. за фактом створення в лютому 2010-го року
колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням злочинної організації.
Прокурор заявила в суді, що, намагаючись забезпечити інтереси екс-глави Адміністрації
президента і екс-власника UMH Бориса Ложкіна, п’ятого президента України Петра
Порошенка, екс-заступника голови АП Олексія Філатова і колишнього першого віцепрезидента UMH Григорія Шверка, Гриценко у вересні 2014 р. «вирішив використовувати
свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення в його
користь активів групи компаній UMH і заставного майна на суму $506 млн, тим самим
приєднався до злочинної організації». За її словами, йдеться про один з епізодів справи про
легалізацію $406 млн екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-головою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом купівлі холдингу
UMH. «Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 р. Арбузов і Курченко, діючи за
попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної
організації, запропонували Ложкіну та іншим бенефіціарним власникам групи компаній
UMH сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь у легалізації належних їй
коштів у розмірі більше $406 млн шляхом складання низки угод з купівлі групи компаній
UMH», — заявила прокурор. За інформацією слідства, Ложкін та інші бенефіціари UMH
достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка й інших осіб у
складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності. У
прокуратурі додали, що в рамках угоди ТОВ Ветек Медіа Інвест отримало в державному
Укрексімбанку за контрактом від жовтня 2013 р. кредит у розмірі $160 млн. Як
забезпечення за кредитом були низка депозитів на $50 млн і казначейські зобов’язання на
$50 млн, нерухомість і обладнання. Без твердого забезпечення залишалася сума в розмірі
$45,27 млн. У 2014 р. суд з ініціативи ГПУ заарештував ці депозити і казначейські зобов’язання, а в середини серпня того року Гриценко став головою правління. «Намагаючись
продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для
недопущення обігу належних їй активів сумою $506 млн на користь Укрексімбанку, в серпні
2014 р. Курченко запропонував… Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого
злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом
України Порошенком», — сказала прокурор. За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на «Наше Радіо». За словами прокурора, вищевказані
учасники вирішили схилити до участі в злочині Гриценка і співробітників прокуратури. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
RECYCLING

На Вінниччині запрацювала нова
сміттєсортувальна лінія
11.11.2019

На Вінниччині в Козятинському р-ні запрацювала сміттєсортувальна
лінія в комплексі “Чисте місто”. Про це повідомляє служба новин он-лайн
порталу новин vezha.vn.ua
Будівництво комплексу обійшлося в 14 млн грн, які порівну виділили з міського
бюджету та обласного екологічного фонду. Як йдеться в сюжеті телеканалу “ВІТА”, в
Козятині продукують 10 тисяч тонн сміття на рік, а потужності станції дозволяють
переробляти вчетверо більше. Відтак поки що сюди звозять сміття з Козятина, а невдовзі
почнуть привозити з навколишніх сіл. З усієї маси сміття, що потрапляє на станцію, в
спеціальному барабані відсіюється органіка, а решта потрапляє на конвеєр для ручного
сортування. Вже там працівники відбирають за фракціями в окремі ємності пляшки,
картон, папір, метал тощо. Відсортоване сміття продаватимуть через сайт публічних
закупівель ProZoro. Тариф для населення визначать в найближчі два місяці, коли повністю
завершать обрахунок витрат. Окрім власне сортування та створення нових робочих місць,
планують привести до ладу санітарний стан міста та зменшити навантаження на “тіло”
місцевого полігону, оскільки відбуватиметься захоронення тільки органічних залишків. ...
Читати повністю (фотозвіт) >>>
© Юлія Плахтій
За матеріалами vezha.vn.ua
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ІНТЕРВ’Ю

Василий Хмельницкий: Биллу Гейтсу я бы дал
землю бесплатно. И даже доплатил

 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Найбільші бізнесові асоціації виступили проти законопроектів
про "податковий терор"
22.11.2019

Проти законопроектів 1210 і 1210-1 вже виступили Американська
торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація, Український союз
промисловців і підприємців, Федерація роботодавців, Спілка українських
підприємців, Рада підприємців при Кабміні та багато інших.
Американська торгова палата виступила проти законопроектів 1210 і 1210-1, які
передбачають суттєве посилення податкового і адміністративного тиску на український
бізнес. На думку АСС, законопроекти порушують два базові принципи податкової політики розсудливість і передбачуваність. "Бізнес-спільнота висловила суттєве занепокоєння щодо
нинішньої редакції законопроектів №1210 та 1210-1 та закликає Раду не розглядати ці
законодавчі ініціативи без значного вдосконалення," – заявили в Американській торговій
палаті. Про недотримання цих базових принципів у поданих податкових законопроектах
заявила і Європейська Бізнес Асоціація. ЕВА. яка раніше вже виступала проти згаданих
ініціатив, зробила повторну заяву, в якій наголосила на необхідності дотримання
стабільності податкового законодавства, яка порушується законопроектами 1210 і 1210-1.
"Пропоновані строки запровадження законопроектів (негайно після опублікування або з 1
січня 2020 року) є неприйнятними", – наголосили в Європейській Бізнес Асоціації. Проти
законопроектів 1210 і 1210-1 виступили і в Українському союзі промисловців і підприємців
законопроектів. "Найбільші недоліки документу – нові підходи до адміністрування,
введення поняття "провини", "умислу". Ми ж розуміємо, що встановлення податковими
органами провини і наміру вже в актах перевірок прокладає пряму дорогу, щоб далі
формувалися кримінальні справи, якщо тільки суми донарахування будуть великі. Тобто
чим більше бізнес, тим більше шансів, що при встановленні такого наміру будуть виникати
додаткові проблеми у відповідних підприємств," – наголошує віце-президент Українського
союзу промисловців і підприємців Юлія Дроговоз. В УСПП наполягають: податкова сфера
повинна бути прогнозована, і закликають виключити із законодавчої практики подібні
"новації", що містять значні корупційні ризики. У Федерації роботодавців України також
вважають, що згадані законопроекти створюють суттєві ризики погіршення умов
діяльності для бізнесу та для економіки. Зокрема, у ФРУ розкритикували обмеження на
врахування у витратах відсотків по боргових зобов’язаннях, фактичне впровадження
практики оподаткування курсових різниць, які виникають через коливання валютного
курсу, різке підвищення акцизів на окремі товари (зокрема, на деякі тютюнові вироби).
"Запропоноване збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією
податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань
не має економічного сенсу та несе виключено фіскально-каральне навантаження", зазначив директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців Сергій
Салівон. У Спілці українських підприємців розкритикували ускладнення адміністрування
податку на прибуток та трансферне ціноутворення, посилення податкового і
адміністративного тиску на окремі галузі із порушенням принципу стабільності
законодавства. Також у СУП категорично не погодилися із виключенням з Податкового
кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів у разі
необґрунтованого нарахування податків і зборів. Нагадаємо, раніше проти законопроектів
1210 і 1210-1 виступили і у Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, назвавши
подані законопроекти "податковим терором проти сумлінних платників податків".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Более 90% CEO ожидают роста своих компаний
в 3-летней перспективе
11.11.2019

Руководители украинских компаний назвали среди главных преград
для ведения бизнеса в 2019 году нехватку рабочей силы, но 92% из них
прогнозируют рост своего бизнеса в перспективе трех лет.
Согласно данным исследования Global CEO Outlook in Ukraine, в ходе которого были
опрошены 130 глав компаний, 35% CEO планируют увеличить инвестиции в инновации в
ближайшие три года, тогда как среди глав мировых компаний о таких планах заявили 69%.
При этом только 39% руководителей украинских компаний считают свой бизнес
подготовленным к кибератакам, а 31% затруднились оценить свой бизнес относительно
кибербезопасности, указывается в материалах. При этом 52% руководителей назвали
повышение квалификации сотрудников ключевой стратегией для подготовки компании к
будущему, 57% предпочли бы инвестировать в рабочую силу, чем в технологии. Однако
глобальный опрос показывает другую тенденцию – только 32% опрошенных глав мировых
компаний отдают предпочтение инвестициям в кадровый потенциал по сравнению с
вложениями в технологии. Только 16% организаций во всем мире внедрили искусственный
интеллект в автоматизацию некоторых своих бизнес-процессов. В Украине, учитывая
низкие затраты на рабочую силу, генеральные директора рассматривают достижение
рентабельности инвестиций в ИИ и автоматизацию процессов как отдаленную
перспективу. Среди рисков для развития бизнеса главы украинских компаний отмечали,
помимо нехватки рабочей силы, регуляционные и операционные риски, а также возврат к
экономическому национализму.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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За 20 лет в бизнесе Василий Хмельницкий прошел необычный
путь. В прошлом остались характерные для украинского олигархата
энергетика, металлургия и депутатство в Верховной Раде.

В. ХМЕЛЬНИЦКИЙ

У Хмельницкого нет личной яхты и самолета. Но он по прежнему один из самых
интересных и успешных бизнесменов страны. Его группа UFuture объединяет компании из
самых разных сфер: недвижимости, инфраструктуры, фармацевтики, "зеленой" энергетики,
IT. А сам Хмельницкий продолжает учиться, в том числе в Силиконовой долине, куда возит
и своих топ-менеджеров. Максимальная публичность и реноме технологического предпринимателя работают на имидж даже лучше, чем ноу-хау других топ-бизнесменов. Например,
страсть к футболу у Рината Ахметова или любовь к современном искусству у Виктора
Пинчука. Хмельницкий - нарасхват. До интервью - встреча с делегацией Харьковского
политеха, после - с экс-депутатом и политтехнологом Петра Порошенко Игорем Грынивым.
Двумя неделями ранее журналисты LIGA.net встретили в UNIT.City депутата и экс-главу 1+1
Александра Ткаченко. "Всем интересно посмотреть на UNIT", - объясняет бизнесмен. В
беседе с LIGA.net Хмельницкий рассказывает, в чем разница между строительством бизнесцентров и созданием экосистемы, почему благополучие местных предпринимателей для
экономики важнее, чем приход иностранных, как устроено партнерство с Игорем
Никоновым в UNIT.City и сколько ему приносит аэропорт "Жуляны".
- Недавно состоялся инвестфорум в Мариуполе при участии президента. Для
инвесторов подготовили 112 проектов. Вы знакомились с ними?
- Честно говоря, при всем уважении к Мариуполю, меня смущает, что он был в
Мариуполе. Чтобы инвестпроекты кто-то посмотрел, нужно, чтобы было много
иностранцев. Они и в Киев с опаской ездят. А в Мариуполь… Надо посмотреть, сколько было
иностранных компаний. Если туда приехали крутые инвесторы – это позитив.
- Из иностранных были в основном институциональные партнеры.
- Я позитивно отношусь к любым действиям правительства, которые улучшают наш
инвестиционный климат. Даже если бы форум прошел в селе, но пришла пара инвесторов, я
все равно это поддерживаю. Но [в Украине] не хватает какого-то мощного форума. Надо
позвать какого-то условного Билла Гейтса, чтобы показать потенциал Украины. Нам нужны
лидеры мнений, которые будут по миру говорить, что Украина – это круто. Сейчас, к сожалению, Украину боятся из-за рисков. Есть какие-то сдвиги, но все идет очень медленно.
- В Украину недавно приезжала делегация Apple. Они с вами не встречались?
- Не встречались. Смотрите, в целом сейчас есть продвижение – больше инвесторов
едут в Украину, ищут возможности. Это крутая тема, ее надо продолжать. Поэтому любые
форумы, где президент говорит о защите предпринимателей, об открытости – это хорошо.
Только есть нюанс. Все думают, что хорошо привлечь иностранного инвестора. А здесь
ошибка. Сначала надо думать об украинском предпринимателе. Создать ему условия. И
когда он начнет зарабатывать и круто себя чувствовать, то придут и иностранцы. Потому
что иностранные инвесторы смотрят: а как там живут местные предприниматели.
- Как раз интересно: вы видели эти инвестпроекты? Одним из них стал ваш
технопарк в Белой Церкви.
- Какая у меня философия: я иду своим путем, строю экосистему. Если мне помогают
– большое спасибо. Если не мешают – тоже большое спасибо. Мы строим парк, строим заводы, у нас есть инвесторы – это будет очень крутой индустриальный парк. Если государство
будет чем-то помогать, мы открыты. Более того, мы готовы обучить других. Знаете, почему
у нас нет индустриальных парков в стране, хотя вообще это правильный подход?
- Какое производство в итоге будет в Белой Церкви?
- Много будет. Сейчас построили завод и выпускаем 30 видов электрофурнитуры,
которая в Украине не выпускается. Но знаете, что самое страшное? В обычной розетке есть
всего 10 элементов. И только одну вещь мы покупаем по экспорту – полипропиленовая
гранула, остальное все можем делать в Украине. Заказывая, допустим, у винницкого или
черниговского завода какую-то маленькую штучку, мы поднимаем экономику – он
начинает больше производить, а мы – продавать. Так вот, две вещи Украина не производит
уже 10 лет. У нас даже экспертов этих нет. И мне для маленькой розетки надо сделать еще
два вида продукции, которую мы потеряли. И самое главное – потеряли специалистов.
- Так вы не сможете делать розетки?
- Мы можем. Закупили оборудование, точно будем делать розетки и выключатели.
Мы все гонимся за быстрыми результатами, а у нас рушится производство, и уходят люди.
И теперь я решил что-то восстановить, а уже нет производства, и люди уехали в Польшу. И
мне надо заново все запускать, отправлять в институты людей, покупать новую технику. Я
это делаю как частный предприниматель, но это должна быть государственная программа.
А ее нет.
- ОК, фурнитура – ясно. Что там еще будет?
- Сейчас на выходе завод, который будет выпускать упаковочную пленку. У нас уже
есть завод, который делает композит – это заместитель железа. Из песка делается нитка, а
нитка вместе со специальной смолой образует трубы, уголки. Они не ржавеют и дешевле,
чем железо. Мы будем делать все, что Украина на данный момент не делает. В этом очень
большое преимущество, большой вызов, и здесь можно зарабатывать деньги.
- Это же ваш бизнес?
- Пока мой. На самом деле я хочу создать площадку, на которую будут приходить
инвесторы и строить свой завод. Но им нужен пример, они боятся. Вот как UNIT.City. Я
построил три здания, ко мне приходят люди и говорят: "Мы тоже хотим". А когда я раньше
показывал им чистое поле, никто ничего не хотел.
- Еще вернемся к UNIT.City. Вы ездите за границу, расскажите, что говорят об
Украине иностранные инвесторы.
- Будем откровенны. Если я езжу в Силиконовую долину, то там Украину почти не
знают. А если знают, то только благодаря нашим специалистам, которые туда уже
переехали и там работают. Диалог примерно такой: "Украина – это где, возле Мексики? Нет, в Европе!". Нет у нас программы репутационного продвижения Украины. К сожалению,
все думают: Украина – это Чернобыль, война. Да нет, ребята, у нас суперлокация, аграрный
кластер, талантливые люди! Нам нужно сделать крутой репутационный блок, и мы должны
быть готовы, что этим надо заниматься 3-5 лет. Украину должны видеть позитивной!
Поэтому, честно скажу, говорить, что люди за границей думают, как прийти в Украину и что
здесь есть супервозможности, такого нет. Это наша задача – им донести. Теперь, по
производству. Китай как поднялся? Сделал много производств и дешевых рабочих мест. Я
продвигаю парк, приезжаю в Германию. Говорю: я владелец, земля в собственности,
проведу вам коммуникации, получу все разрешения, стройте производство. И мне отвечает
владелец завода с оборотом 70 млн евро: "Производство? Я сейчас применяю
робототехнику, новые технологии, работают всего 24 человека. Что я у вас сэкономлю? Тем
более риски". Понимаете, какой вызов? Инновации поджимают. Так как раньше Китай
поднялся, мы уже не поднимемся. ...
Читать полностью >>>
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Про різницю між Порошенком і Берлусконі, бомбу ПриватБанку і
умови для інвестицій - інтерв'ю з Джованні Сальветті

БЛОГ

Оптимізм Зеленського в його обіцянках не
підтверджується на практиці

14.11.2019

Глава Rothschild & Co СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю
виданню nv.ua розповів про сліпі трасти, оцінив ситуацію з
ПриватБанком і дав рекомендації на випадок світової кризи.

12.11.2019

ДЖ. САЛЬВЕТТІ

Фінансово-холдингова компанія Rothschild & Co контролюється французькою і
англійською гілками сім'ї Ротшильдів. Вона є флагманом банківського дому Ротшильдів,
який бере свій початок з 1838 року. З весни 2018 року компанію очолив єдиний син Давида
де Ротшильда — Александр Гі Франсеск де Ротшильд. У минулому році дохід холдингу
склав майже 2 млрд євро. В Україні і країнах СНД інтереси Rothschild & Co більше 10 років
представляє Джованні Сальветті. За цей час компанія взяла участь в Україні в угодах
загальним обсягом $20 млрд. Серед недавніх проектів — реструктуризації боргу Метінвест і
ДТЕК Ріната Ахметова на майже $3 млрд і $2,5 млрд відповідно. У минулому році Rothschild
реструктуризував борг, а потім продав великий агрохолдинг Мрія. Rothschild консультував
Міністерство фінансів України щодо випуску єврооблігацій на суму $3 млрд. Зараз Сальветті
бере участь в проекті Нафтогазу з партнерства з Укртрансгазом і ще десяток інших проектів
в Україні. Голова Rothschild & Co в Україні та СНД Джованні Сальветті, який у вільний від
роботи час створює книги для дітей, рідко дає інтерв'ю українським ЗМІ. Журналісту НВ
Бізнес вдалося з ним зустрінеться під час Київського економічного форуму. Сальветті в
інтерв'ю НВ Бізнес відповів на запитання про сліпий траст Порошенка, про те, чому такий
інструмент популярний серед політиків, про поточні проекти в Україні, окреслив основні
ризики для країни, висловив свою позицію у справі ПриватБанку і дав пораду Україні на
випадок початку світової економічної рецесії. Як виявилося, трастовий бізнес Rothschild був
проданий неназваним приватним інвесторам жовтні 2018 року і відтоді компанія не мала
відношення до управління активами Петра Порошенка.
Про сліпий траст Порошенка
- Як сліпий траст може захистити бізнес українських політиків? Наприклад, у
колишнього президента України Петра Порошенка є зараз конфлікт інтересів в Україні?
- Перш за все, я думаю, ви знаєте, що Rothschild & Co — це загальнодоступна
інформація — продав трастовий бізнес в минулому році. Rothschild & Co більше не надає
трастових послуг. Ми не пов’язані з цим конкретним випадком, який ви згадали, тому що
ми вийшли з цього бізнесу. При цьому траст є англосаксонською правовою структурою, яка
в основному використовується для того, щоб відокремити право власності на активи від
його бенефіціарів. Я думаю, що це було гарне рішення для бізнесмена з великими активами,
який вирішив піти в політику. Ви залишаєтеся бенефіціаром, економічним бенефіціаром
зараз, але ви бізнесом не керуєте. Ви не приймаєте рішення за таким активом. Також у
Берлусконі, коли він став політиком, була ідея, що він покладе свої активи в траст.
Про проекти в Україні, ризик ПриватБанку, держборг і світову кризу
- Якими проектами ви зараз займаєтеся в Україні?
- У нас зараз багато проектів в Україні. За останні 10 років ми проконсультували
більше транзакцій, ніж будь-який інший міжнародний інвестиційний банк в Україні. Ми
проконсультували транзакцій на більш ніж $20 млрд за вказаний період. Зараз в Україну
заходить багато іноземних інвестицій. Досить значущих. Ми не можемо конкретно розповісти які транзакції зараз тут консультуємо, оскільки це конфіденційна інформація. У нас є
мандат від Нафтогазу на Укртрансгаз, також мандат від Міністерства фінансів. Ми продаємо
зараз в Україні один з сільськогосподарських бізнесів. У 2018 році, ми продали агрохолдинг
Мрія. В цьому році ми працюємо над іншим проектом. Ми консультуємо з питань
придбання банківських портфелів. Ми працюємо над деякими угодами у фармацевтичній
індустрії. Ми працюємо з проектами з поновлюваних джерел енергії. У нас приблизно 10
активних проектів в Україні — це ринок, на якому я особисто дуже сфокусований.
- Ви згадали про Міністерство фінансів України. Що ви думаєте про ситуацію з
українським держборгом?
- Ротшильд зараз є радником, тож я не можу вдаватися в подробиці. Але можу вам
сказати, що ситуація із зовнішнім боргом в Україні дуже хороша. І це підтверджується тим,
що на українські боргові єврооблігації один з найвищих попитів серед іноземних інвесторів
у світі. Тому що динаміка боргу насправді позитивна в розрізі його зниження щодо ВВП.
Міністерство (Мінфін України — ред.) було дуже точним і уважним в балансуванні кривої
платежів. Раніше були роки, коли відбувалися стрибки погашення боргу. Тепер з новими
емісіями і продажами ці моменти були згладжені. Погашення розподілено на довшій кривій,
немає великих платежів. Таким чином, борг зменшується, і він більш стійкий. І він також
став дешевше. Я б сказав, що в цілому Міністерство фінансів виконало дуже хорошу роботу.
- Як ви думаєте, які основні ризики зараз для економіки України? У НБУ вважають, що
це конфлікт навколо ПриватБанку і затягування входження в програму МВФ.
- Я більше впевнений у тому, що основними і більш реальними ризиками для
України є економічні чинники. Якщо буде сильне уповільнення світової економіки і КНР, то
рівень попиту на с/г продукцію знизиться, що негативно відіб'ється на українській економіці. Історія з ПриватБанком - це політична ситуація. У неї немає прямого економічного
впливу на економіку і бізнес України. Але справа ПриватБанку важлива, тому що для
іноземних інвесторів - це сигнал про те, як в Україні ведуться справи. Я не вірю в сценарій,
що ПриватБанк буде повернуто колишнім акціонерам. Чим швидше Україна вирішить цю
ситуацію, тим краще, знову-таки вона швидше політична, ніж економічна. Як мінімум, це не
економічна бомба. Я переконаний, що продовження програми з МВФ дуже важливо для
України. Це безперечно дуже важливо для України, не тому, що в України немає іншого
джерела фінансування, тому що я вже згадував, що існує великий попит на український
борг. Але тому що МВФ є сигналом для наших інвесторів, що Україна робить правильні речі.
Тому продовження співпраці з МВФ є політично і фінансово дуже важливим.
- Які ваші очікування від нової влади України?
- Я працюю в Україні 10 років. Я бачив різних президентів і різні уряди. Всі вони
починають з ентузіазмом. Я можу судити тільки, коли бачу завершення факти. Декларація
завжди важлива, але без результатів це не має значення. Мені дуже сподобалася ідея
земельної реформи. Я думаю, що це дуже хороший спосіб залучити іноземні інвестиції. Але
коли я читаю, що деякі політики-популісти можуть обмежити можливість іноземців
інвестувати в Україну, то це трохи розчаровує, тому що продаж навіть 5% української землі
компаніям з іноземним капіталом в сільськогосподарських цілях не становить загрози для
країни. Підтримка президента дуже сильна, я сподіваюся, що він буде менш чутливий до
короткострокового рейтингу. Тому що, коли ви дійсно хочете змінити країну і провести
реальні реформи, ви повинні робити речі, які можуть викликати сильний протест. І, якщо
протест відбувається, то ви робите правильні кроки.
- Нині багато аналітиків говорять про прийдешню економічну кризу. Коли ви очікуєте
початку нової економічної рецесії?
- Прогнозування кризи — це езотерика. Схоже на ворожіння з кулею, яку
використовують ворожки, коли в неї дивляться і намагаються дізнатися майбутнє. Ніхто не
знає, коли настане чергова світова економічна криза. Занадто багато різних змінних —
фінансових, соціальних, економічних, геополітичних. Тому кожен раз, коли трапляється
криза, ті, хто її передбачив, кажуть, що вони Гудіні, що передбачив кризу.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

54

© Петро Шевченко

Президент Володимир Зеленський з перших днів взявся за реформи в
Україні, обіцяючи стрімке зростання економіки і швидке закінчення
конфлікту на Донбасі, але передумови як до одного, так і до іншого,
виглядають дуже скромними. Про це пише Московський центр Карнегі.
Економічний курс Зеленського виявляється таким же суперечливим, як і
політичний. Різнорідні обіцянки в діапазоні від либертарианских реформ до класичного
соціального популізму заважають проводити осмислену політику, від багатьох мрій вже
доводиться відмовлятися. Після політичного бліцкригу команди Зеленського, який
забезпечив новому президенту однопартійну більшість в Раді і уряд який спирається на
нього, нова українська влада приступила до виконання своїх соціально-економічних
обіцянок. Кабмін Гончарука обіцяє українській економіці небувале зростання, проте
передумови до нього виглядають дуже скромними. Лібертаріанські підходи молодих
реформаторів погано поєднуються з соціальним популізмом президента, а оптимізм і
ентузіазм "команди Зе" змінюється спробами втриматися на плаву.
Нескінченні борги. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, вступаючи в посаду, пообіцяв
забезпечити економіці України проривне зростання на 5–8% в рік. Оптимізм глави уряду
поки не підтверджується практикою: у проекті бюджету на 2020 рік заплановані більш
скромні показники на рівні 3,3%. Приблизно таким же бачить зростання української
економіки у своєму прогнозі МВФ. В останні роки економіка України дійсно зростає – в 2018
році зростання реального ВВП прискорилося з 2,5% до 3,3%, а у другому кварталі 2019-го –
до 4,6% у річному вираженні. Однак українська економіка надто залежить від експорту і
світових цін на сировину, щоб вийти на довгострокові й стійкі темпи росту, як це обіцяють
у команді Зеленського. Через торгової війни між США і Китаєм намічається спад на ринку
металу і залізної руди, а це основні статті експорту української промисловості. Якщо сюди
додасться зниження цін на ринку зерна – інша важлива частина експорту України, то це
негативно позначиться і на ВВП, і на курсі національної валюти. Але поки що уряду
вдається зміцнити курс гривні, що захищає українців принаймні від росту цін на імпортні
товари. Важкою проблемою українських фінансів залишається великий зовнішній борг. На
цей рік доводиться пік виплат за попереднім запозиченням. В 2020-му на виплати піде
майже третина видаткової частини бюджету ("кожна третя гривня", за висловом
Гончарука). Однак альтернативи зовнішнім позиками поки немає, і уряд готується
прийняти нову кредитну програму від МВФ у розмірі $5–10 млрд на три-чотири роки. Поки
що переговори з МВФ йдуть для нової влади не дуже успішно: у травні та вересні візити
міжнародних фінансистів ні до чого не привели – проблеми викликає близькість команди
Зеленського до одіозного олігарха Коломойського, добивающемуся перегляду
націоналізації "Приватбанку" (схваленої МВФ). Також від України вимагають посилити
боротьбу з корупцією і провести судову реформу, а в економічному плані – розпочати
масштабну приватизацію і відкрити ринок землі.
Великий розпродаж. Проведення масштабної приватизації не тільки вимога МВФ,
але і одна з передвиборчих обіцянок Зеленського. Українська держава не самий
ефективний власник, а держкомпанії – джерело корупції. За планами Зеленського та
Гончарука перші конкурси повинні пройти навесні 2020 року. У число об'єктів на продаж
вже увійшли Одеський припортовий завод, "Центренерго", ряд обласних енергетичних
компаній, хімічних і машинобудівних підприємств. У перспективі в цей перелік можуть
потрапити державні банки, газотранспортна система, державна залізнична компанія
"Укрзалізниця". У тому, що процес приватизації буде непростим, можна переконатися на
прикладі Одеського припортового заводу, найбільшого виробника аміаку і карбаміду. Його
вже двічі виставляли на продаж – у 2009 році завод придбав Ігор Коломойський, але
тодішній прем'єр Юлія Тимошенко скасувала угоду, угледівши в ній злочинну змову зі
зниження ціни. В 2015-му Одеський завод знову спробували продати, але в черговий раз
виник корупційний скандал – губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі звинуватив
керівництво заводу в кримінальних схемах при закупівлі газу у структур олігарха Дмитра
Фірташа (Фірташ намагався штучно збанкрутувати підприємство і забрати за безцінь). У
результаті через борги перед структурами Фірташа завод довгий час пустував і запрацював
знову тільки в 2019 році. Від програми приватизації в 2020 році уряд планує виручити до 12
млрд гривень – близько $0,5 млрд. У число потенційних зовнішніх покупців, зацікавлених в
українських активах, входить Китай, в цьому році випередевши Росію як головного
зовнішньоторговельного партнера України. Посилення китайського інтересу до української
економіки може здаватися владі перспективним напрямком, але таке партнерство загрожує
політичними ускладненнями з США, які зацікавлені у стримуванні свого головного
конкурента. Яскравий приклад – боротьба за контроль над запорізьким заводом "Мотор
Січ", виробником авіаційних двигунів. Власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав
контрольний пакет китайським компаніям Skyrizon і Xinwei Group, однак СБУ і АМКУ
заблокували угоду як таку, що суперечить інтересам безпеки України. У свою чергу, Вашингтон під час візиту Джона Болтона, тодішнього радника президента США з національної
безпеки, дав зрозуміти, що не схвалює перехід стратегічної компанії під контроль Китаю.
Боротьба за контроль над заводом триває: китайці обіцяють передати безоплатно 25%
акцій державного "Укроборонпрому", а The Wall Street Journal пишет, що компанію хоче
перекупити засновник знаменитої американської ПВК Blackwater Ерік Прінс.
У пошуках інвестицій. Ще одна надія команди Зеленського – приплив у країну
іноземних інвестицій. На інвестиційному форумі в Маріуполі президент порівняв Україну з
компанією Apple, що починала роботу в гаражі, і гарантував захист кожному інвестору.
Завдяки введенню спрощених процедур для ведення бізнесу і захисних механізмів для
міноритарних акціонерів Україна піднялася в рейтингу Світового банку Doing Business з 71го на 64-е місце. Прем'єр Гончарук заявив, що "підвищення рейтингу України в Doing
Business 2020 відразу на сім позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це
позитивний сигнал для українських підприємців і зелене світло для іноземних інвесторів".
Однак іноземні інвестори поки що не дуже охоче йдуть в Україну. За першу половину 2019
року обсяг прямих інвестицій склав близько $1,3 млрд, за підсумками 2018 року – $2,4 млрд.
Внесок іноземних інвесторів поки сильно відстає від основних донорів української
економіки – гастарбайтерів. За подсчетам Міністерства економіки, їх грошові перекази за
підсумками 2019 року можуть скласти $12 млрд (в минулому році – $11 млрд). На
інвестиційному форумі в Маріуполі уряд України представив список з 112 об'єктів для
інвестицій, в основному в галузі туристичного бізнесу, інноваційних технопарків,
інфраструктури. Тоді ж Україна уклала ряд угод з кредиторами – Європейський банк
реконструкції і розвитку обіцяє перший транш на 300 млн євро на українські дороги, всього
від ЄБРР очікується до мільярда євро вливань. Міністр інфраструктури і транспорту
Владислав Криклій за ці гроші обіцяє реформу "Укрзалізниці". Але спершу новій владі
належить очистити транспортного монополіста від огорнувших його корупційних схем.
Один з найгучніших корупційних скандалів останнього часу – кримінальну справу проти
народного депутата Ярослава Дубневича, пов'язаного з махінаціями при проведенні
тендерів "Укрзалізниці". Характерно, що Дубневич минулого скликання входив в
порошенківську більшість, а в новому скликанні знайшов заступника в особі олігарха Ігоря
Коломойського. Проколомойскі депутати всередині фракції "Слуги народу" ледь не
завадили позбавити Дубневича депутатської недоторканності. Лобізм, що триває в
парламенті, заважає Україні і в роботі з іноземними партнерами. …
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Як Росія веде проти України
економічну війну
13.11.2019

Росія здійснює економічний тиск на Україну, поставивши її в залежність
від імпорту природного газу, вугілля, нафтопродуктів та азотних добрив.
Паралельно РФ обмежує ввезення з України товарів з доданою вартістю.

Ще в 2013 р., шість років тому, Росія була найбільшим торгівельним партнером
України. Але через анексію українського Криму, окупацію частини Донбасу та війну більшість торгових зав'язків було розірвано. В результаті, торговельний оборот між Україною і
Росією з 2013 по 2018 рр. впав на 226% або на $26,6 млрд. Водночас, не зважаючи на
відкриту військову та політичну агресію зі сторони Росії, Україна була і залишається для неї
важливим ринком збуту. Як і в довоєнний період, так і зараз, країна-агресор продає нам
товарів більше, ніж купує у нас. На графіку нижче видно, що динаміка торгового сальдо між
Україною та РФ всі останні роки була на користь останньої. З 2017 р. негативне для нас
сальдо торгівлі з РФ зростає. В 2017 р. РФ продала товарів на $3,3 млрд більше, ніж
придбала у нас. В 2018 р. ця різниця виросла до $4,4 млрд. В 2019 р. ця різниця може побити
минулорічний рекорд – в січні-липні цього року негативне сальдо торгівлі з Росією
становило $2,5 млрд. Торгівля РФ та України вигідніша північному сусідові. Адже Україна
була і залишається великим ринком збуту ключових експортних товарів РФ: нафто продуктів, вугілля та ядерного палива. В Україні ці російські товари займають значні частки
ринків, що дає можливість Кремлю шантажувати Україну, обмежуючи їх поставки.
БізнесЦензор зібрав дані щодо російського імпорту в Україну та відповідно експорту
українських товарів в РФ. Найбільшою статтею в імпорті з РФ завжди була поставка вуглеводнів: природного газу, вугілля та нафтопродуктів. Не дивлячись на падіння з 2013 р. на
70%, в 2018 обсяг поставок вуглеводнів становив $4,4 млрд. Імпорт скоротився, в першу
чергу, через відмову України від купівлі російського газу за кабальним газовим контрактом
2009 року, який надавав Уряду РФ право в будь-який момент змінити ціну газу, відмовивши
Україні в знижці. Сьогодні в структурі вуглеводного імпорту з РФ присутні імпорт енергетичного та коксівного вугілля, дизельного пального, зрідженого газу (LPG). Крім того, з
жовтня 2019р. почався імпорт електроенергії з РФ у невеликих обсягах. Імпорт енергоносіїв
– вимушений крок, який здійснюється через відсутність власних ресурсів. Кожен окремий
вид палива має своє пояснення необхідності імпорту та шляхи виходу з цієї залежності.
Газ. Економічний тиск в дії. Імпорт природного газу Україні потрібен через те, що
країна споживає більше, ніж видобуває. Дефіцит газу складає приблизно 10 млрд м³ на рік.
Наприклад, в 2018 р. Україна видобула 21 млрд м³ газу, а спожила 32,3 млрд м³. Щоб
зменшити дефіцит, нам потрібно стимулювати збільшення видобутку власного ресурсу та
впроваджувати технології з енергоефективності. Поки є дефіцит, Україна готова імпортувати газ з РФ. Але "Газпром", який має монополію в експорті газу з РФ в інші країни, не продає його українським компаніям. "Газпром" вимагає додержання газового контракту 2009,
який був відкорегований відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, або його
розторгнення. Сьогодні Україна імпортує російський газ з європейських країн. При цьому
його вартість включає логістичну складову транспортування газу з РФ до європейських
хабів та назад – в Україну. Через це вартість газу для українських підприємств в три рази
перевищує його вартість для російських конкурентів. Відсутність імпорту природного газу
з РФ по ринковим цінам за європейськими правилами – це інструмент політичного тиску.
Вугілля. Залежність зростає. Імпорт коксівного вугілля потрібен українським
металургійним підприємствам для спекання коксу – палива, що використовується для
виробництва чавуну. Його не вистачало і до війни. А після втрат шахт, що його видобувають
на Донбасі, дефіцит став ще більшим. Так, на неконтрольованій території залишилось
"Краснодонвугілля", що входило в Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського –
найбільше об’єднання, що видобувало коксівне вугілля. Сьогодні Україна імпортує
коксівного вугілля приблизно 12 млн т. в рік. 2/3 цього обсягу (близько 8 млн т.) – імпорт з
РФ. Близько 25% імпортується із США. Втім, імпорт з РФ здійснюють декілька десятків
приватних російських компаній. Навіть якщо якась з них припинить поставки, українські
меткомбінати знайдуть ресурс в інших країнах, хоч він і буде дорожчий. Проте, в разі
політичних обмежень імпорту такого вугілля, Уряд РФ вдарить по власних підприємствах.
Російські шахти втратять значний обсяг збуту – 8 млн т. продажів в Україну при видобутку
у 98 млн т. та експорті в 16 млн тон в 2018 р. Це призведе до зменшення виробництва та
втрати робочих місць в РФ. Енергетичне вугілля історично Україна не купувала, а навіть
експортувала сама. Але після окупації проросійськими бойовиками Донбасу та втрати
контролю над вуглевидобувними підприємствами на початку 2017 р., Україна залишилась
без джерел видобутку вугілля антрацитових марок, яке використовувала половина
українських ТЕС. Зокрема в окупованому Донбасі залишилися Шахта "Комсомолець
Донбасу", "Ровенькиантрацит" та "Свердловантрацит" - найбільші вуглевидобувні підприємства, які видобували вугілля антрацитових марок. Всі вони входили в холдинг ДТЕК
Ріната Ахметова. В 2018 р. Україна імпортувала близько 7 млн тон енергетичного вугілля.
2/3 з цього обсягу або 66% було куплено на шахтах в РФ. Але тут ризики набагато вищі, ніж
у випадку з коксівним вугіллям. В 2018 р., в РФ було видобуто 340 млн тон енергетичного
вугілля, з яких на експорт пішло майже 177 млн тон. Тобто, обсяг продажів в Україну цього
виду палива незначний в структурі експорту РФ. На даний час, Кремль використовує цей
інструмент: блокує відвантаження вугілля на Луганську ТЕС українського енергохолдингу
ДТЕК. Використання газу замість вугілля значно збільшило видатки ТЕС, які ДТЕК хоче
перекласти на державу. А головне – це ставить під загрозу живлення електроенергією
півночі Луганської області. Імпорт енергетичного вугілля є слабким місцем для України. І
Кремль на нього вже давить. Потрібно або диверсифікувати його імпорт, або змінювати
структуру генерації електроенергії, зменшуючи частку вугільних ТЕС.
Нафтопродукти. Відносна диверсифікація. Імпорт нафтопродуктів також має
велику диверсифікацію по джерелам надходження. Згідно інформації галузевого видання
EnKorr, в 2018 р. імпорт бензинів в Україну склав 1,01 млн тон, або 57% від загального
споживання – 1,91 млн тон. Найбільше джерело імпорту бензину – Білорусія. Зрідженого
газу (LPG) в 2018 р. імпортовано 1,3 млн тон при споживані 1,73 млн тон. В структурі
імпорту найбільшу частку у 39% займає Білорусь, ще 38% - РФ, ще 20% - Казахстан.
Відносно небезпечною була ситуація з дизельним паливом (ДП). В 2018 р. Україна
імпортувала 5,8 млн тон при споживанні 6,5 млн тон. Половину імпорту ДП прийшлось на
"Роснефть" з РФ. В першу чергу – за рахунок нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс". Його контролює Нісан Моісєєв – партнер нардепа Віктора Медведчука, кума
президента РФ Володимира Путіна. Але в липні 2019 р. Кабмін запровадив мито на рівні 4%
на ДП з продуктопроводу та 3% на LPG з РФ. Це призвело до зменшення частки РФ в
структурі імпорту цих нафтопродуктів. Запровадження імпортного мита на імпорт з РФ –
дієвий інструмент для диверсифікації поставок. Це зводить до мінімуму можливість Кремля
здійснювати тиск на Україну через блокування продажів ресурсу.

Електроенергія. Незначний імпорт. Після запровадження оптового ринку
електроенергії з 1 липня 2019 року, став можливий імпорт електроенергії. До 1 липня для
його здійснення необхідні були рішення Ради Оптового ринку електроенергії (Ради ОРЕ) та
рішення Міненерговугілля. З жовтня компанії Ігоря Коломойського та Сергія Тігіпка почали
здійснювати імпорт електроенергії з РФ. Всього потужності в перетині для імпорту з РФ
викупили п’ять компаній. За інформацією НЕК "Укренерго", на піку перетоків імпорт
електроенергії з РФ становив потужність 0,5 ГВт. З РФ та Білорусі - близько 1 ГВт. Пікове
споживання електроенергії в Україні сягає 15-20 ГВт. Таким чином, імпорт електрики з РФ
не перевищує 1-3% від споживання в жовтні-листопаді. Цей ресурс імпортує компанія
"Юнайтед Енерджі" з групи Приват Ігоря Коломойського та продає його на енергетичній
біржі, так званому ринку на добу наперед. Коломойський зацікавлений в дешевій
електроенергії для своїх Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів. Імпорт
знижує ціну на біржі. Через відсутність договору про співробітництво між Україною і РФ, на
імпорт електроенергії з РФ діє мито на рівні 2%. За потреби його можна збільшити для
обмеження частки російського імпорту в структурі споживання електроенергії. З
сьогоднішніми обсягами імпорту, навіть якщо Кремль різко його зупинить, українська
енергетична система не постраждає.
Ядерне паливо. Технологічна залежність. Другою найбільшою статтею російського імпорту в Україну, після вуглеводнів, є ядерне паливо для АЕС, якими оперує держкомпанія НАЕК "Енергоатом". В Україні їх чотири: Запорізька, Южно-Українська, Хмельницька
та Рівненська. Всі 15 енергоблоків українських АЕС побудовані за радянськими технологгіями під російське паливо компанії "ТВЭЛ", що входить до Концерну "Росатом". Лише в
2008 р., після декількох років випробувань, "Енергоатом" уклав угоду на закупівлю паливних збірок швецької компанії Westinghouse Electric. Частка швецького палива зростала поступово, тому що "Енергоатом" проводив випробування на кожному енергоблоці, додаючи в
реактори швецькі збірки. В 2018 р. імпорт палива зі Швеції в грошовому еквіваленті склав
28%, або $148 млн. В РФ було закуплено ядерного палива на $375 млн. Частка західного
палива, що вже використовується в реакторах – трохи вища. Від цієї залежності з боку
"Росатому" складно позбавитись повністю. Були плани з будівництва в Україні заводу по
виробництву ядерного палива та плани збільшення видобутку уранової руди. Але Україна
не може сама здійснювати повний цикл виробництва тепловидільних збірок (ТВЗ), бо для
цього потрібна технологія збагачення урану. В 1994 р. Україна відмовилась від статусу
ядерної держави під гарантії безпеки з боку РФ та США. Єдине, що може зробити "Енергоатом" в найближчі роки – довести частку використання швецьких ТВЗ до 50%. В цій сфері
РФ не дозволяє собі використовувати тиск, бо політичне втручання в роботу ядерноенергетичного комплексу може призвести до катастрофи планетарного масштабу.
Добрива. Аграрна залежність. Третє місце в структурі імпорту з РФ займають
азотні добрива, сировиною для виробництва яких є природний газ. Фактично, поставки
російських добрив в Україну є поставками газу в переробленому вигляді. Як повідомляв БЦ,
українські хімічні підприємства не можуть конкурувати з російськими через те, що вартість
природного газу в Україні в три рази дорожча, ніж в РФ. Нагадаємо, що РФ не продає газ
Україні по ринкових цінах. Якщо не стримувати імпорт азотних добрив з РФ, українські
хімічні заводи зупиняться. А коли українські аграрії будуть повністю залежати від поставок
добрив з РФ, у Кремля з'явиться один з найпотужніших важелів економічного тиску на
Україну. Для цього в 2017-2018 рр. Кабмін запроваджував загороджувальні мита на імпорт
карбаміду, аміачної селітри та карбамідо-аміачної суміші (КАС) з РФ. А з липня 2019 р. Уряд
повністю заборонив завезення на митну територію України російських добрив. Втім,
російські добрива все одно постачаються в Україну через треті країни та з іншими
товарними кодами. Більшість азотних підприємств в Україні контролюються групою
Ostchem Дмитра Фірташа. Крім того, в країні працюють державний "Одеський припортовий
завод" та "ДніпроАзот" Ігоря Коломойського. Сьогодні країна стоїть перед складним
вибором: отримати неконтрольоване підвищення цін на добрива від заводів Фірташа та
Коломойського після заборони імпорту, або втратити власне виробництво добрив через
дешевизну російських.
Про товари з доданою вартістю. Щороку з Росії в Україну постачаються метали,
електричні машини та пластмаси і полімери на сотні мільйонів доларів. З 2013 року обсяги
російського імпорту почали різко падати. На графіку нижче видно, як в 2016 році
російський імпорт в Україну досягнув дна і почав нарощувати обсяги. В січні-липні 2019
році обсяги поставок ядерного палива, добрив, металів, продукції машинобудування і
пластмас становили $840 млн. Український експорт до Росії також стрімко падав з 2013
року. Але в 2016 році темпи падіння поставок українських товарів до РФ зупинились і не
змінювались протягом 2017-2018 рр. Найбільшими статтями експорту товарів з України до
РФ є: урановий концентрат, з якого виробляються паливні збірки для наших АЕС, метали,
неорганічна хімія, картон та машинобудівне обладнання. Суть торгівельної війни між РФ та
Україною полягає в обмеженні ринків збуту для товарів з доданою вартістю, які виробляє
інша держава. Останнім ворожим заходом Кремля проти української економіки стала
постанова Уряду РФ від 18 квітня 2019 р. про посилення російських санкцій по відношенню
до українських підприємств. Частина цих змін полягала в тому, що російські компанії мають
отримувати квоти в Мінеконорозвитку РФ для імпорту ресурсів в Україну. Таких як вугілля
і нафтопродукти. Важливо, що документом вводилась заборона на ввезення до Росії
окремих груп товарів з України. Це стосується труб та металевого посуду. Ця норма
спрямована проти української металургії. Для прикладу, норму про заборону ввезення
українського посуду, по інформації співбесідників БЦ на металургійному ринку, було
запроваджено в інтересах "Керченського металургійного заводу" в Криму, який виготовляє
емальований посуд. Також заборонено ввезення українського картону та української
машинобудівної продукції. Зокрема – с/г машин. Як вже писав БЦ, адекватною відповіддю з
боку України був би такий самий перелік із забороненими товарами. Слід обмежити ввіз в
Україну тих російських товарів, які в Україні виготовляють більше одного виробника.
Висновки. Україна не може різко відмовитись від енергетичної залежності з боку РФ.
Це все одно, що здійснити економічне самогубство. Але Україна може "розшивати" слабкі
місця економічних взаємовідносин двох країн. Для цього потрібно: заміщати імпорт
власним виробництвом, де це можливо; шукати альтернативні джерела поставок в інших
країнах; запроваджувати інструменти з енергоефективності та нові технології, які
дозволять зменшити споживання енергоносіїв. Важливим інструментом у торговій війні є
обмеження ринків збуту для конкурента та розширення можливостей збуту для власних
компаній, які виготовляють продукцію з великою доданою вартістю. Вочевидь Україні
треба шукати якомога більше нових торгівельних партнерів. Путінська Росія, за допомогою
перерахованих вище економічних важелів, буде блокувати будь-яку спробу України суттєво
покращити свій економічний стан.
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Зе-команда обіцяє зростання економіки: А що там з виплатами
кредиторам за реструктуризацію держборгу?
20.11.2019

Українська економіка продовжує рости не завдяки, а всупереч. Якщо
не брати до уваги структуру базису зростання, все виглядає благополучно:
якщо в першому кварталі 2019-го темпи зростання валового продукту
склали 2,5%, то в другому динаміка ВВП зросла до 4,6%.
В третьому кварталі показники скромніші, але в цілому теж непогано – 4,2%. З
іншого боку, базис зростання не викликає особливого оптимізму: драйверами економіки
стали торгівля, сільське господарство і банківський сектор. Почнемо з першої: високі темпи
зростання
роздрібної
торгівлі
викликані
ефектом
часткового
відновлення
платоспроможності населення після ями в 2014-2015. Роботодавці протягом 2016-2018
років майже вивели середній розмір заробітної плати в доларовому еквіваленті на рівень
2013-го. Також відбулося і частковий зростання соціальних стандартів. Фактором розігріву
сектора торгівлі стали і кошти трудових мігрантів, які вони відсилають на батьківщину. Що
стосується банківського сегмента, то тут зростання відбувається на тлі погіршення всіх
системних елементів банківської трансмісії, тобто моделі взаємозв'язку банків із реальним
сектором економіки через кредитні механізми. Показник проникнення кредитів, який
розраховується як відношення кредитного портфеля до ВВП, постійно знижується: якщо до
кризи 2008-го він перебував на рівні 75%, то до 2013-го знизився до 60%. Зараз цей
індикатор і зовсім впав до позначки 27%, що є не тільки нашим внутрішнім антирекордом,
але і найменшим показником серед країн – регіональних і торгових конкурентів. У
структурі капітальних інвестицій кредитні інструменти складають всього 5-6%, понад 70%
- це внутрішні джерела підприємств, їх обігові кошти. Більше половини прибутків банків –
це внесок державних фінансових установ. Враховуючи, що приблизно третина доходів
банків – це гроші, зароблені ними на ринку ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ, стає ясно,
що внесок банків у зростання ВВП відбувається не за рахунок збільшення кредитноінвестиційного портфеля, а лише з допомогою фінансових спекуляцій. Це герметична
замкнута система, майже "річ у собі" по Канту: держава платить доходи банкам, ті
показують зростання прибутку і платять податки державі. ВВП "зростає". Що стосується
зміни питомої ваги сільського господарства, з одного боку – це відрадний факт, якщо не
враховувати, що аграрний сектор належить до первинного сегмента економіки і
доіндустріального укладу господарювання. Роль сільського господарства в загальній
податковій базі формування бюджету непропорційно мала, а в контексті відшкодування
ПДВ експортерам аграрної сировини – навіть негативна. Те ж саме можна сказати і про
рівень зайнятості в цій галузі. У той же час, індустріальне ядро економіки – промисловість,
знаходиться на нульовому темпі зростання і ось-ось зісковзне в негативну зону, у всякому
разі про майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми ринками збуту, вже повідомили
металурги. По суті, ми маємо гібридне зростання економіки, яке спирається на
непродуктивні фактори і слабшає базис. Резистентність такого зростання до зовнішніх і
внутрішніх шоків надзвичайно слабка, а саме зростання носить нестійкий і нестабільний
характер. Але як казав класик, не важливо, як проходять ті чи інші процеси, важливо, хто
рахує. А сенс правильно "рахувати" вже з'явився. Зовнішні кредитори завмерли в позі
лотоса, адже Україна може занурити їх у "фінансову нірвану" на найближчі кілька десятків
років. Мова йде про так звані VRI або бонуси за "зростання" нашого ВВП. У 2015-му році
відбулася так звана реструктуризація, яка на перевірку виявилася самим масштабним
фінансовим блефом останніх десятиліть: ніхто нам і не думав списувати 20% боргу, просто
п'яту частину заборгованості замінили варантами або "інструментами відновлення
вартості" (VRI) на суму понад 3,239 млрд доларів, які ще називають "ВВП-залежними
облігаціями. Суть цієї заміни полягає в наступному: кредитори "прощають" нам частину
боргу, але натомість отримують інструменти відновлення втраченої вартості у вигляді VRI і
Україна зобов'язана платити по них протягом двадцяти років (!) виплати, розмір яких
залежить від темпів зростання нашого ВВП. Якщо валовий продукт збільшиться в діапазоні
3-4% в рік, то доведеться заплатити 15% від суми приросту ВВП, а якщо динаміка
зростання української економіки прискориться до рівня вище 4%, то 40% зростання ВВП.
Лише на перші п'ять років сума виплат кредиторам обмежена планкою в 1% ВВП.
Нарахування починається з 2019-го року за умови досягнення нашим ВВП валютного
еквіваленту в 125 млрд доларів (критерій вже виконано). А безпосередньо виплати
стартують в 2021-му за підсумками 2019-го і закінчуються в 2040-му за підсумками 2038го. На даний момент зростання ВВП в Україні застигло на "прапорці": за підсумками року
воно може скласти як 3,99%, так і 4,1%. Різниця в десяті частки відсотка, а фінансова
розбіжність по виплатах VRI разюча. У разі, якщо ВВП зросте на 3,99%, кредитори
отримають 15% приросту валового продукту або до 300 млн доларів, а якщо зростання
перевищить 4%, то сума виплат зросте більш ніж в два рази. Якщо наша економіка, згідно з
обіцянками прем'єр-міністра Гончарука, розженеться до рівня 5%+, то щорічні виплати
кредиторам можуть перевищити мільярд доларів у рік. По суті, перед нами податок на
економічне зростання. І котирування на VRI на міжнародних ринках зросли у вереснілистопаді до діапазону 90%-95% від номіналу, хоча раніше котирувалися на рівні 50-60%.
Ми неодноразово писали про цю проблему, але в даному випадку нас цікавить, хто ж
поставить підпис під затвердженими темпами зростання за 2019-й рік. В системі
державного управління повинен бути орган, відповідальний за постановку діагнозу стану
національної економіки. У США – це Національне бюро економічних досліджень США
(NBER), яке уповноважене урядом визначати поточну ситуацію в економіці штатів.
Простими словами – це саме те відомство, яке оголошує про початок або завершення
рецесії, коли реальний ВВП країни послідовно падає або зростає два квартали поспіль.
Наявність такого арбітра – це не тільки ознака прогнозованої країни, але і універсальний
спосіб усунення всіляких спекуляцій на тему економічного зростання, коли на екранах
телебачення численні експерти доводять, що країна успішно розвивається/котиться до
краху, при чому обидва прогнози звучать одночасно. В Україні таким арбітром був
Держстат. За дивним збігом обставин, інтрига зі зростанням ВВП розгортається на тлі
абсолютно незрозумілого "перетрушування" державної статистики. Статус Держстату був
різко знижений – його передали у відання секретаріату Кабміну, під "крило" урядового
"завгоспа" - міністра Кабінету міністрів. І буквально днями Дмитро Дубілет, який займає
зазначену посаду, повідомив про "непросте рішення": скоротити 1770 посад у Державній
службі статистики. Самі статистичні звіти будуть "спрощені", а фахівців замінить
"статистика в смартфоні". У часи "Помаранчевої революції" міністра Кабінету міністрів
Толстоухова називали "міністром-відлюдником", так як саме йому довелося "вартувати"
Кабмін і вислуховувати гру демонстрантів на залізних бочках – "товсті вуха" знадобилися.
Але ця "завхозна" статусність назавжди в минулому: відтепер міністр Кабінету міністрів
буде відповідати і за те, як рахує зростання ВВП вітчизняна статистика, а "рахувати" там
буде вже нікому. Зате, знаючи теорію "великих цифр", можна намалювати темпи зростання
ВВП "як у Китаї": пам'ятається, як у свій час можна було оптимізувати розмір резервів
комерційного банку за рахунок застосування дробових ступенів (степеня з дробовим
показником): суми варіювалися "від і до". В умовах гібридного зростання, коли основним
драйвером стає торгівля і сільське господарство, показник ВВП за "непрямими ознаками"
можна буде щорічно натягувати як "сову на глобус". Кредитори будуть раді. А ці люди
вміють бути "вдячними". Ну а населенню і бізнесу доведеться забезпечувати виплату цього
податку "на зростання". Зате будемо пишатися "темпами", все одно "масло" у вигляді
зростання ВВП ніхто не збирається намазувати на соціальний "бутерброд". Воно піде на
елегантні канапе "з ікрою" для кредиторів.
Читати повністю >>>
© Олексій Кущ, економіст
За матеріалами 112.ua
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Оцени президента. Что думает бизнес о первых шести месяцах
Владимира Зеленского
21.11.2019

Полгода назад, 20 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский
принял присягу и официально стал главой государства. В августе его партия
"Слуга Народа" сформировала монобольшинство в парламенте.
Впервые в истории Украины президент и его команда сосредоточили в своих руках
всю полноту власти. Как Зеленский ей распорядился? Верховная Рада включила режим
принтера и в первые месяцы приняла многое из того, что обещали предшественники. В
актив президентской фракции можно занести голосование в первом чтении за отмену
моратория на продажу земли, демонополизацию спиртовой отрасли и рекорд в сроках
принятия государственного бюджета. Изменения в работе ФОПов, которую затеяли
депутаты, пока неоднозначно воспринимают в обществе. LIGA.net поинтересовалась у
представителей реального украинского бизнеса, как они оценивают работу шестого
президента Украины. Оправдал ли Зеленский их ожидания, чем удивил, и какое из
принятых решений стало для бизнеса самым знаковым. Оценивать работу президента
согласились не все - многие бизнесмены решили не принимать участие в опросе.
Президент МАУ Евгений Дыхне. Мне кажется, украинцам свойственно чересчур
увлекаться культом личности. В странах с устойчивыми демократиями, развитым парламен-таризмом и исторически правильном "партийном строительстве" не приходится
отвечать на подобные вопросы. Граждане и бизнес получают то, за что голосовали, реализацию программы партии или программы кандидата в президенты. Украина парламентско-президентская республика, в которой программу парламентского большинства реализует Кабинет министров. В этом ключе у бизнеса, в том числе авиационного, есть
запросы и ожидания от исполнительной власти. Но я реалист и не верю в "быстрые
победы" в сложных вопросах. А их за годы, пока авиация не была приоритетом профільного министерства, накопилось множество. На вопрос о том, чем меня удивил президент
Зеленский, могу ответить исключительно как гражданин, а не как CEO авиакомпании. Я
вижу в президенте честную эмоцию. Мне как человеку эмоциональному и импульсивному
это близко. По крайней мере, ментальные архаизмы президентства Зеленский уже сломал.
Он "расширил рамки" президентского протокола. Что касается самого важного для бизнеса
решения - в авиации не было ни одного решения государственного уровня, которые бы
повлияли на отрасль. Авиационный рынок их очень ждет. В частности, решений,
направленных на усиление нашего хабового потенциала в аэропорту "Борисполь".
Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко. Предсказуемость
государственной политики и возможность вести диалог с правительством всегда будут
оставаться ключевыми ожиданиями от власти. Мы видим готовность к такому
сотрудничеству, а его эффективность будем оценивать по конкретным результатам работы
исполнительных органов, а также вступившим в силу изменениям в законодательство.
Удивил президент, пожалуй, "турборежимом" в принятии решений и беспрецедентным
пресс-марафоном. Для бизнеса наиболее важными стали антикоррупционные инициативы,
которые были поддержаны Верховной Радой, а также старт приватизации, в контексте
отрасли алкогольных напитков - это, конечно же, работа над демонополизацией и
приватизацией "Укрспирта".
Андрей Худо, совладелец холдинга эмоций !Fest. У меня не было ожиданий
относительно господина Зеленского, поэтому он меня и не разочаровал. Удивил больше
"Украинагейт в США" и то, насколько осведомлены о нем американцы. Я был в октябре в
США и общался с таксистом Uber о Зеленском и Трампе: таксисты отлично разбираются в
ситуации. Относительно позитива для бизнеса - это больше первичные либеральные
декларации и назначения технократического правительства. Но сами решение пока трудно
отметить - 2020 год даст больше конкретики в том, чего эти декларации и назначения
стоят в реальной жизни.
Генеральный директор компании ИМК Алекс Лисситса. Зеленский приятно
удивил. Я вижу большое желание поменять ситуацию в стране, и это не может не радовать.
Сам факт принятия закона о рынке земли в первом чтении показывает серьезность его
настроя. Удивил президент и составом правительства. Очень много молодых,
перспективных и незапятнанных. Среди ключевых решений - правильные инициативы по
земле и по "Укрспирту", да и приватизации всех госкомпаний в целом.
Совладелец логистической группы ZAMMLER Виктор Шевченко. Пока я не увидел
никаких фундаментальных сдвигов, зато хорошо заметен красивый популизм, имитация
борьбы с коррупцией, сомнительные кадровые назначения и громкие заявления. Конечно,
наверное, как и для большинства бизнесменов, наибольшее возмущение вызвали
законопроекты 1073 и 1053-1, которые были подписаны президентом и изрядно
усложняют жизнь малому и среднему бизнесу. Законы приняты якобы для установления
прозрачных правил игры, но зато еще больше загоняют бизнес, в частности ФОПов, в тень
или вообще заставляют закрываться. Получается, что власть провозглашает борьбу с
коррупцией, а по факту создает еще больше условий для ее процветания. Если же
глобально, то в стране до сих пор идет война, а президент начинает прямые переговоры с
врагом и занимается переименованием администрации - в этом абсурдность
происходящего. Мы здорово удивились, когда один из крупных клиентов нашей компании,
British American Tobacco, заявил о приостановлении фабрики в Прилуках из-за инициативы
"Слуг народа". За всю историю независимой Украины впервые абсолютная власть,
законодательная и исполнительная, сосредоточена в одних руках. Есть последствия и, к
сожалению, думаю, это только начало. Я не вижу никаких положительных решений для
бизнеса, которые уже принесли результаты. Так, несомненно, положительным для имиджа
страны среди международных инвесторов является подписание закона о Высшем
антикоррупционном суде, посмотрим, как он будет работать на практике. Ведь вместе с тем
мы видим откровенную связь и влияние олигарха Игоря Коломойского на политику главы
государства, кадровые назначения на высокие государственные должности по принципу
кумовства. Если же говорить не о бизнесе, то, конечно, достижением является возвращение
домой наших моряков и части политзаключенных.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Один из великих сказал:
исторические события надо оценивать через 100 лет. На таком временном промежутке еще
рано говорить о победах и разочарованиях, надеюсь победы еще впереди. Чем удивил
Зеленский? Назначением меня в наблюдательный совет Укроборонпрома. Раньше меня
обычно хотели снять, а не назначить. Если говорить о положительных решениях для
бизнеса, то для нас - это поддержка закона о возможности привлечения стратегического
инвестора в Укрпошту.
CEO и соучредитель Getmancar Тарас Гетьманский. Я за новое и прогрессивное,
но я не был фанатом Зеленского. Я не рассчитывал, не ожидал и не жду каких-либо
изменений от президента. Изменения происходят в нас самих, мы делаем их сами.
Президент должен просто вести государство по утвержденному курсу и следить, чтобы
каждый матрос на этом корабле следовал курсу и улучшал свои навыки. Однако удивил
меня Зеленский простотой, иногда от нее идут мурашки. Наверное, это хорошо и близко к
людям, но все же он президент и должен быть примером для нации. Я не могу назвать
какого-либо решения, которое повлияло позитивно на бизнес. Возможно, еще не время,
хотя пока не могу сказать, что видел бы проект изменений. Упрощения для ведения
бизнеса, которые происходят, - супер. Но упрощения - это лишь часть необходимых
изменений. А если говорить глобально, то не стоит строить иллюзий или питать надежд.
Страну делает каждый человек, а президент - лишь наше воплощение. Какие мы, такой и
президент. Зеленский - реально народный президент. Поэтому не ждите, действуйте сами!
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
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Moody's ухудшило прогнозы роста мирового
ВВП на следующие два года
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Страны БРИКС выразили беспокойство проблемами, с
которыми столкнулись МВФ и ВТО
15.11.2019

Страны БРИКС в декларации по итогам бразильского саммита
выразили беспокойство проблемами, с которыми столкнулись два
ключевых института глобальной экономики - МВФ и ВТО.
МВФ в ходе недавней осенней встречи официально признал безрезультатность
своих усилий по 15-му пересмотру квот и увеличению квотного капитала. Теперь вопрос о
квотах будет рассматриваться в рамках 16-го общего пересмотра до конца 2023 года. Квоты
определяют размеры взносов стран, за счет которых формируется капитал МВФ (квоты
выражаются в специальных правах заимствования - СДР, расчетной единице МВФ), а также
право голоса страны-участницы при принятии решений фонда, помимо этого, на основе
квоты определяется сумма финансирования, которую государство может получить от
фонда. "Мы глубоко разочарованы тем, что 15-й общий обзор квот МВФ не привел к
повышению квот фонда или корректировке долей квот, и призываем МВФ ускорить в
ближайшее время работу по вопросу квот государств-членов, в том числе в пользу
государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, которые по-прежнему
недостаточно представлены в фонде. Мы также выступаем в поддержку усиления голоса
наименее развитых членов МВФ. Мы призываем МВФ приступить в рамках 16-ого общего
обзора квот МВФ к работе по реформированию системы квот и системы управления на
основе согласованных в 2010 году принципов со всей серьезностью и завершить ее в
отведенные сроки", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС. С гораздо более
серьезными проблемами столкнулась в последнее время Всемирная торговая организация:
из-за блокировки со стороны США назначения новых членов в апелляционный орган по
разрешению споров с 10 декабря система апелляции в ВТО может перестать
функционировать. "Мы подчеркиваем важность механизма урегулирования споров ВТО и
его двухэтапной обязательной системы рассмотрения споров. Апелляционный орган ВТО
имеет существенное значение для эффективного функционирования организации в
нормальном режиме и выполнения ее правил. Мы подчеркиваем необходимость выхода из
тупика, в который зашел процесс отбора новых членов Апелляционного органа ВТО, и
призываем всех членов согласиться приступить к процессу отбора в оперативном порядке",
- сказано в декларации. Также страны БРИКС отметили "дальнейшие шаги, направленные
на обеспечение операционной готовности Пула условных валютных резервов".
"Приветствуем завершение второго тестирования, с дополнительными элементами
сложности - способности данного механизма по предоставлению средств, которые
доступны стране-участнице Пула без наличия согласованной с МВФ стабилизационной
программы, включая обналичивание средств", - сказано в декларации. Кроме того, в
документе отмечен прогресс в деле создания Фонда облигаций в национальных валютах
стран БРИКС. "Мы поддерживаем текущее сотрудничество в области развития рынков
облигаций в национальных валютах. Мы продолжим контакты по другим возможным
областям сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом Центрального
банка каждой страны", - сказано в декларации.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Що чекає на українську і європейську
економіку через рік?
15.11.2019

Зростання економіки України відповідає тенденціям, які є у її
західних сусідів. На це вказує новий звіт МВФ про економічні тенденції
регіону. Про це повідомляє radiosvoboda.org
Болгарія, Хорватія, Румунія, Польща показують цього року зростання ВВП на понад
3%. Оцінка для України – 3% ВВП. На схід від України Білорусь і Росія цього року покажуть
зростання слабке – не вище ніж 1,5%, переважно через структурні проблеми, мовиться у
звіті. Розвинені країни-лідери регіону, такі, як Франція, Німеччина, Британія, зіткнулись із
уповільненням зростання здебільшого через світові тенденції в торгівлі та виробництві.
«Голос Америки» поговорив із директором управління МВФ у справах Європи Полом
Томсеном про основні тенденції економіки європейського регіону, Україну, Росію і про те,
як МВФ і ЄС поділили між собою підтримку європейських країн.
– Що стоїть за різницею в оцінках для розвинених країн Європи і європейських країн,
економіка яких розвивається?
– Країни Європи, економіка яких розвивається, продовжують показувати дуже
гарний результат, хоча ми бачимо істотне уповільнення лідерів Європи. Історія свідчить,
що уповільнення позначиться і на європейських країнах, економіка яких розвивається.
Зараз це виглядає як різноспрямований рух, але не думаємо, що це триватиме. Причиною
такої різноспрямованості може бути затримка у впливі подій, що відбуваються у
розвиненій Європі. Також країни Європи з економікою, що розвиваються, зростали з
випередженням потенціалу. Через це ми також очікуємо уповільнення. Все ж у цьому
регіоні зростання перевищує 3%. Це дуже потужно. І тому, незважаючи на негативний
вплив у процесах у країнах-лідерах регіону, ми очікуємо, що країни, що постають,
почуватимуться дуже добре.
– Який вплив має ситуація з автомобілебудуванням?
– Падіння автомобілебудування відіграло велику роль у сповільненні зростання
економік розвинених країн Європи. Цікаво, що це вплинуло поки переважно на розвинені
країни Європи, а не на мережі постачання в Центральній і Східній Європі. Видається, що
деякі моделі машин, які найбільше постраждали, виробляються в Німеччині і в просунутій
Європі. Але, звичайно, якщо проблеми триватимуть, ми побачимо негативний вплив.
– Якими є найбільші ризики для країн Європи з економіками, що розвиваються?
– Гадаю, найбільш нагальний ризик для Європи – це інтенсифікація напруги в
торгівлі і ризики «твердого Брекзиту». Це вплине і на країни Європи, що розвиваються,
опосередковано через розвинені країни. Це нагальний ризик, але якщо подивитись на
середню і довгострокову перспективу, гадаю, основним викликом перед Центральною і
Східною Європою буде продовження нарощування продуктивності. Багато країн зіткнулись
з обмеженнями на ринку праці. Щоб підвищити продуктивність, потрібно більше долучати
жінок і краще навчати працівників. Це питання стає все більш важливим для цієї частини
світу, бо ми бачимо, що нестача працівників все більше впливає на діяльність економіки.
– Наскільки важливою є проблема міграції?
– Це справді серйозний виклик для країн у Центральній і Східній Європі. Декілька
років тому ми проводили дослідження, яке показало, що розрив у ВВП на душу населення у
розвинених країнах Європи і нових країнах-членах ЄС був би меншим на 8 відсотків, якщо б
не втрата освіченої й навченої робочої сили. Зараз це проблема для країн Центральної і
Східної Європи. З огляду на це, добре, що починають зростати зарплати, хоча через це і
втрачається конкурентоздатність. Але в середній та довгостроковій перспективі потрібно
розвивати інституції, надавати кращі державні послуги, щоб працівники залишались вдома.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Рост мировой экономики за следующие два года останется
медленным, спрогнозировали специалисты международного рейтингового
агентства Moody's. Об этом пишет bin.ua
"Рост мировой экономики продолжает замедляться, двигаясь к более низкому
долгосрочному тренду, деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым в
условиях неопределенности в отношении торговой политики. Мы не ожидаем рецессии в
глобальной экономике в 2020 или 2021 гг. Однако текущая экономическая среда
характеризуется структурно низким ростом, низкой инфляцией и ограниченным
пространством для маневра в плане политики, что делает экономику более уязвимой при
негативных событиях", - отмечается в обзоре Moody's. В агентстве спрогнозировали, что
ВВП стран G20 ("Большой двадцатки") в 2020 г. вырастет на 2,6% в годовом выражении,
такими же темпами показатель вырастет по итогам 2019 г. В 2021 г. рост, как ожидается,
ускорится до 2,8%. В августовском обзоре Moody's прогнозировался подъем на 2,7%, как в
текущем, так и в следующем годах. Moody's ожидает замедления роста в двух крупнейших
экономиках мира - США и Китае в 2020 г.: в США темпы роста в следующем году сократятся
до 1,7% с 2,3% в 2019 г., в Китае - до 5,8% с 6,2%. В 2021 г. рост американского ВВП
ускорится до 1,9%, китайского - замедлится до 5,7%, прогнозирует Moody's. Экономический
подъем в развитых странах G20, по оценкам Moody's, составит 1,6% в 2019 г., 1,4% - в 2020
году и 1,6% в 2021 году. Рост ВВП еврозоны составит соответственно 1,1%, 1,2% и 1,4% в
2019, 2020 и 2021 гг., германская экономика увеличится на 0,6%, 1% и 1,3%, ожидают в
Moody's. В развивающихся странах экономическая активность стабилизируется или даже
усилится в 2020 и 2021 гг., прогнозируют эксперты агентства. "Мы ожидаем, что
экономический подъем в развивающихся странах G20 в 2019 г. составит 4,3% и будет
минимальным с 2009 г. В 2020 г. рост, как ожидается, ускорится до 4,6%, в 2021 г. - до 4,8%.
Из 10 стран, входящих в эту группу, Аргентина является единственной, где ожидается
снижение ВВП в этом и следующем годах", - говорится в обзоре. Moody's подтвердило
прогноз роста ВВП России на 1,2% в 2019 г. и 1,5% - в 2020 г. В 2021 г. темпы
экономического подъема в РФ, как ожидается, ускорятся до 1,7%. Среди ключевых рисков
для мировой экономики - возможность эскалации торговых споров, отмечается в обзоре
агентства. "Несмотря на то что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем
будет означать прогресс в сокращении напряженности, это вряд ли существенно уменьшит
неопределенность, негативно сказывающуюся на принятии решений бизнесом", говорится в обзоре. Эксперты агентства отмечают, что ослабление экономического роста
привело к одновременному принятию мер для стимулирования экономики рядом мировых
центробанков. "Центробанки - как в развитых, так и в развивающихся странах - смягчили
свою политику, и это должно улучшить финансовые условия во многих странах. Несмотря
на то что возможности монетарной политики в развитых странах становятся все более
ограниченными, снижение процентных ставок поддержит рост в emerging markets за счет
увеличения кредитования", - говорится в обзоре.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Торговельну війну між США та Китаєм
можуть закінчити у 2020 р.
21.11.2019

У китайському уряді повідомили, що планують підписати
торговельну угоду зі США, яка закінчить торговельну війну між країнами,
найближчим часом. Про це повідомляє hromadske.ua
Однак там не виключають, що це станеться у 2020 р., пише Reuters, посилаючись на
представника міністерства торгівлі Китаю. Нова торговельна угода має унормувати умови
торгівлі між КНР та США, на яких наполягав Трамп, зокрема питання мит, державних
субсидій промисловості тощо. Водночас, як повідомляє Reuters, підписання «першої фази»
торговельної угоди відкладається, оскільки у КНР хочуть скасування мит на більш широкий
спектр товарів, ніж у США, в той час як адміністрація Трампа розширює свої вимоги до
Китаю. 7 листопада стало відомо, що США та Китай домовилися поступово скасувати мита
на товари одне одного, закінчивши торговельну війну. «Торговельна війна розпочалася із
запровадження мит, тому вона має закінчитися скасуванням цих мит», - повідомив речник
китайського Мінекономіки Ґао Фенґ. Він зазначив, що протягом попередніх двох тижнів
тривали насичені та конструктивні переговори про умови завершення торговельної війни.
Скасування мит буде відбуватися паралельно та одночасно Китаєм та США у рівних
пропорціях. Раніше у МВФ підрахували, що через торговельну війну світова економіка може
втратити близько 700 мільярдів доларів у 2020 р. - це сума, еквівалентна ВВП Швейцарії.
Нагадаємо, торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року,
коли США запровадили низку нових мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу,
а потім на визначені категорії китайської продукції, що ввозиться до США. Протягом року
Вашингтон тричі підвищував мита до 25% на товари з КНР від сумочок до залізничного
обладнання. Китай у відповідь накладав від 5 до 25% митних зборів на товари, імпортовані
зі Сполучених Штатів. За приблизними даними, загальна вартість китайського імпорту,
проти якого адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250 мільярдів доларів на рік.
Торговельна війна у 2018 році мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема,
протягом китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків
зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували
найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років. У грудні 2018-го — березні
2019 року обидві держави погодилися припинити торговельну війну та сісти за стіл
переговорів. Однак тоді домовленостей досягти не вдалося, і взаємні обмеження на імпорт
продовжилися. Спроби закінчити торговельну війну відновилися у жовтні 2019 року, коли
країни домовилися тимчасово не запроваджувати мита.
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