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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Давос-2020: що обговорювали наймогутніші люди світу
і чим здивувала Україна
24.01.2020

Клімат в фокусі, Трамп з "передивиборною промовою", голова МВФ
із "крахом ринків", мертвий капіталізм, цифровий податок і казус України
з Deutsche Bahn. Чим запам'ятався економічний форум в Давосі.

Фінанси – ніщо, екологія – все. Ювілейний, 50–й за рахунком, Всесвітній
економічний форум в Давосі пройшов під фокусом кліматичних проблем. Незважаючи на
такі загрози, як уповільнення темпів зростання світової економіки і торгівлі, зростання
боргів та фінансові бульбашки, дискусії в Швейцарії велися навколо можливих наслідків
екологічних лих. За кілька днів до початку роботи майданчика організатори традиційно
публікують доповідь про глобальні ризики. Цього року опитані бізнесмени і політики
назвали найбільш ймовірними загрозами для людства в найближчі 10 років наслідки зміни
клімату, кіберзагрози й економічну нестабільність. Вперше з 2005 року загрози, пов'язані зі
зміною клімату, зайняли перші 5 рядків із 10 найбільш очікуваних, витіснивши на другий
план побоювання з приводу рецесії та економічної нерівності, йдеться в доповіді. "Останні
п'ять років стануть найтеплішими в історії людства. Кліматичні природні катастрофи, такі
як урагани, посуха та пожежі, відбуваються вже в середньому з щотижневою частотою", –
зазначають організатори Форуму в Давосі.
Хедлайнери на Main Stage – Дональд Трамп і Грета Тунберг. Форум відкрили двоє
антагоністів в темі змін клімату – шведка Грета Тунберг, лідер загальносвітового руху
Global Climate Strike, що стала останнім часом обличчям екологічних протестів, і президент
Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Тунберг звинуватила ЗМІ в недостатньому
освітленні теми високих показників викидів вуглекислого газу в атмосферу і наслідки
цього у вигляді зміни клімату. Дональд Трамп заклеймив "екологічних алармістів" і висміяв
їх апокаліптичні прогнози. А потім зробив "хід конем", оголосивши про приєднання Штатів
до глобальної ініціативи Всесвітнього економічного форуму з висадки на планеті 1
трильйона дерев. "Один трильйон дерев" є продовженням програми ООН "Посадити
мільярд дерев", проголошеної в 2006 р. У листопаді 2007 р. ООН оголосила, що мета цієї
ініціативи була виконана. Але тема екології турбувала американського президента
найменше. Трамп хвалився власними досягненнями і міццю економіки США. Його промова
на Форумі більше була схожа на передвиборну. Трамп торкнувся теми торгових конфліктів,
назвавши угоду США з Китаєм, а також договір, укладений Вашингтоном з Мексикою і
Канадою, "новою моделлю торгівлі". "США уклали дві чудові торгові угоди – угоду з Китаєм
і договір з Мексикою і Канадою. Ці угоди являють собою нову модель торгівлі для угод XXI
століття", – зазначив глава Білого дому. За його словами, переговори США з Китаєм щодо
другої фази торгової угоди почнуться найближчим часом. Американський лідер також
пообіцяв допомогти європейським країнам домагатися енергетичної безпеки. "Ми
закликаємо наших друзів в Європі скористатися поставками енергосировини з США, щоб
досягти реальної енергетичної безпеки", – зазначив глава Білого дому. При цьому він
підкреслив, що США наразі "видобувають нафти і газу більше всіх у світі".
МВФ скасував кризу. Міжнародний валютний фонд в Давосі опублікував регулярне
оновлення свого економічного прогнозу – World Economic Outlook. МВФ знизив оцінку
зростання світової економіки в 2020, 2021 і 2022 році до 2,9%, 3,3% і 3,4% відповідно з
жовтневих 3%, 3,4% і 3,6%. Основний меседж в прогнозі – світу вдалося уникнути значних
економічних потрясінь, які призвели б до глобальної рецесії. Як заявив представник
України в МВФ Владислав Рашкован, досягнуті угоди по Brexit і по китайсько–
американській торговій війні зіграли в цьому важливе значення: промислове виробництво і
міжнародна торгівля ростуть. Також важливе значення зіграли центральні банки, які в
багатьох країнах синхронно знижували облікові ставки, роблячи кредитні ресурси в 2020
році більш доступними. Без допомоги центробанків економічне зростання було б на 0,5%
глобально нижчим в 2020–2021 роках, вважає представник МВФ. Чому ж тоді прогноз
переглянутий у бік зниження? По–перше, для ринків, що розвиваються в першу чергу – в
Індії, Мексиці, Південній Африці – прогноз погіршений на 0,9–1,2 процентних пункту. По–
друге, соціальні протести в багатьох регіонах світу також вплинуть на зростання. Не
залишені без уваги ризики, пов'язані з кліматичними змінами. Так, практично одночасно
сталися урагани на Карибських островах, посуха та пожежі в Австралії, повені в східній
Африці і посуха в Південній Африці. МВФ рекомендує урядам в розвинених і країнах, що
розвиваються, більш обдумано формувати монетарну і фіскальну політику, які б
допомагали стимулювати сукупний попит і забезпечували інклюзивне економічне
зростання. На міжнародній арені аналітики МВФ рекомендують створювати противагу
ізоляціонізму, в тому числі для вирішення глобальних кліматичних завдань. Також назріла
реформа Світової Організації Торгівлі та архітектури міжнародної системи оподаткування,
кажуть в Міжнародному валютному фонді. Саме тема оподаткування буде ключовою під час
зустрічі "Великої двадцятки" в листопаді. "Глобальної кризи поки вдалося уникнути, але
відновлення йде повільно, ризики ще залишилися: і геополітичні, і кліматичні. Тепер
головне – не нашкодити і продовжити делікатне відновлення, в першу чергу міжнародної
торгівлі. За ним підтягнеться промислове виробництво. Центральні банки можуть в цьому
допомогти. Але і міністерствам фінансів треба витрачати акуратно для стимулювання
сукупного попиту", – написав Рашкован на своїй сторінці в Facebook. Більше песимізму
демонструє нова директор-розпорядник Фонду. "Висока нерівність, швидке поширення
технологій, високі ризики і заробітки на фінансових ринках. Цей тренд подібний до ситуації
1920-х років, які закінчилися крахом ринків в 1929 році", – заявила в Давосі глава МВФ
Крісталіна Георгієва. Вона порадила країнам "продовжувати робити те, що працює".
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

Капіталізм – мертвий. Хай живе "цифровий капіталізм"? Глава компанії
Salesforce Марк Беніофф на одній із панелей Форуму зробив резонансну заяву: "Капіталізм,
яким ми його знали, мертвий". Акціонери компаній у всьому світі одержимі максимізацією
прибутку, що погіршує і без того високий рівень нерівності в планетарному масштабі. Слова
американського мільярдера звучали синхронно з гаслом 50–го Всесвітнього економічного
форуму: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Одна з головних суперечок
Давосу 2020 року – дискусія про те, чи повинні компанії враховувати інтереси своїх клієнтів
і співробітників нарівні з інтересами акціонерів. Капіталістична економіка змушена
змінюватися, враховуючи цінності покоління міленіалів, пише Bloomberg. 87% американців,
народжених з 1981 по 1996 рік, при прийнятті інвестиційних рішень вважають важливими
екологічний, соціальний і політичний чинники, показало опитування Bank of America.
Головна проблема капіталізму – зростаюча нерівність. Відповідаючи на опитування,
проведене в США соціологічним агентством Harris на прохання видання Axios, 40%
американців сказали, що хотіли б жити не в капіталістичній, а в соціалістичній державі.
Серед жінок від 18 до 55 років ця цифра сягає 55%. Альтернатива соціалізму є, вважають
учасники ВЕФ. Поліпшити ситуацію з нерівністю допоможуть цифрові технології, відкриті
кордони і мультикультуралізм. Як наслідок, буде з'являтися все більша кількість компаній,
які ростуть за рахунок виручки, одержаної за кордоном. Про цифровізацію бізнес–
середовища, що може стати рятівним колом для економік світу, говорили на профільних
панелях Форуму. Але під "чиновницьким" кутом. Так, канцлер казначейства Великобританії
Саджид Джавід нагадав, що в квітні у монархії буде введений так званий "цифровий
податок". "Цей податок буде тимчасовим і ми його скасуємо, як тільки буде знайдено
міжнародне рішення", – додав Джавід. Нагадаємо, десятки країн по всьому світу
розглядають можливість введення аналогічних податків щодо таких компаній як Google
або Facebook. Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Штати вважають цифровий
податок дискримінаційним і пообіцяв у відповідь обкласти податками європейські
автомобільні компанії. Директор–розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що
міжнародному співтовариству потрібно прийти до спільного рішення. Вона виступила
проти того, щоб окремі країни почали вводити цифрові податки.
Як Україна вибиралася з "задвірків" імперії інвесторів. Щоб здивувати бізнес–
тусовку в Давосі, потрібно діяти нестандартно. Так і вчинив президент України Володимир
Зеленський, запропонувавши потенційним інвесторам в Україні податкові канікули. "Перші
2 роки всім інвесторам, які підуть в приватизацію на 10 млн доларів і більше, ми даємо
податкові канікули: ви не будете платити податок на прибуток протягом 5 років", – заявив
президент. Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україну
більше $100 млн, держава буде укладати додаткові договори, згідно з якими за кожним
таким інвестором закріплять персональну "няню". Правда, після цієї заяви у чинних
внутрішніх і зовнішніх інвесторів виникли питання щодо дотримання принципу рівності
ведення бізнесу для всіх. За словами експертів, запропоновані президентом пільги можуть
стати "схемою" зі створення підприємств–офшорів з трансфертним ціноутворенням. Якщо
говорити про реальний кейс, з яким уряд повертається додому з Давосу, то таким став
меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та німецьким
залізничним оператором Deutsche Bahn. Згідно з меморандумом, німецькі фахівці
працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства. "Про продаж
або оренду стратегічно важливого державного об'єкта мови не йде", – заявив прем'єр–
міністр Олексій Гончарук. Мета, яку переслідує український уряд, – за рахунок досвіду
успішної європейської залізничної компанії підвищити ефективність і якість залізничних
перевезень в Україні. У лютому сторони повинні підписати ще один меморандум – на цей
раз "Про наміри" – і, за словами Гончарука, УЗ "віддадуть в управління Deutsche Bahn". Або
голова уряду неправильно висловився, або перебільшив, але в Deutsche Bahn вже заявили,
що німецький залізничний оператор буде надавати консультативні послуги "Укрзалізниці",
а не керувати нею. "Інженерно–консалтингова компанія DB Engineering&Consulting ... буде
підтримувати і консультувати "Українську залізницю" з підприємницьких і технічних
питань. Йдеться про консалтинг", – заявила представниця прес–служби Deutsche Bahn
Керстін Екштайн. Що саме мав на увазі Гончарук і що передбачає підписаний документ –
поки не ясно. Представники Міністерства інфраструктури і "Укрзалізниці" навідріз
відмовилися спілкуватися щодо питання меморандуму, посилаючись на заборону Кабміну.
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Парламент продемонстрував за перші місяці роботи чудеса
законотворчості. Наявність монокоаліціі дозволяла приймати закони без
довгих дискусій і складних внутріпарламентських "договорняків".

"Проколи", звичайно, траплялися: за чотири місяці роботи з тих чи інших причин
законопроекти, винесені в зал, не отримали необхідної кількості голосів. Так, наприклад,
сталося з проектом, який регулює сферу азартних ігор, проектом, який відміняє "поправки
Лозового", і т.д. Але в загальній статистиці успішних голосувань ця "ложка дьогтю" була
практично непомітна. Однак у 2020 році парламент чекають більш серйозні випробування.
Затвердження змін до Конституції, яких нова влада генерувала досить багато,
потребуватиме вже 300 голосів. І без допомоги інших фракцій монокоаліціі не обійтися.
Крім того, в новому році Верховна Рада зіткнеться з необхідністю прийняття рішень щодо
вельми складних і дискусійних питаннь. Як, наприклад, питання продажу землі. Можливо,
будуть розроблені і винесені на обговорення новий закон про особливий статус Донбасу,
про амністію сепаратистів і так далі. Очевидно, що їхні затвердження буде великим
викликом для парламенту. Все це, укупі з прагненням опозиційних фракцій "показати зуби"
більшості і спробувати хоч якось реалізувати свої передвиборчі програмні обіцянки, обіцяє
зробити майбутній парламентський рік вельми непростим. Сайт "Сьогодні" розпитав
представників парламентських фракцій про плани на майбутній рік, першочергові цілі і
принципові завдання.
Олександр Корнієнко, фракція "Слуга народу": У 2020-му продовжимо реформи,
розпочаті в 2019-му. У нас є три важливих блоки, за якими маємо намір працювати. Це мир і
посилення обороноздатності, затвердження законів, які допоможуть нашій армії бути
більш ефективною і які посилять її. Далі – економічний блок: економічні реформи,
відкриття ринків, надання більшого доступу на ринки. Будемо вирішувати ці завдання,
одночасно пам'ятаючи про потреби найбільш незахищених верств населення. Третій блок –
антикорупція, встановлення справедливості – тобто, в тому числі, робота над
реформуванням судових органів, продовження процесів з перезапуску антикорупційних
органів. Ми вже працюємо над цим і в майбутньому році маємо намір продовжити цю
роботу. Нарешті, в наступному році ми завершимо реалізацію тих конституційних ініціатив,
які були розпочаті восени нинішнього року. Як ви знаєте, багато проектів зі зміни до
Конституції було прийнято в першому читанні і відправлено до Конституційного суду. У
майбутньому році нас очікує голосування по цих проектах. Упевнений, що щодо
принципових і важливих змін ми наберемо необхідні 300 голосів.
Юрій Павленко, фракція "Оппоплатформа – За життя": Для нас ключова
позиція – законопроекти, що стосуються реалізації Мінських домовленостей, які будуть
сприяти досягненню миру на Донбасі. Ми ці законопроекти підготували і готові до дискусії
з усіма фракціями з тим, щоб ці проекти стали законами. Другий момент – скасування або
перегляд всіх так званих "реформ", які затверджувала попередня влада. Це і медична
реформа, і пенсійна, і реформа в сфері освіти. Також ми будемо наполягати на скасуванні
мовного закону. Зокрема, на тому, щоб в повній мірі були враховані рекомендації Венеціанської комісії. Будемо наполягати на відновленні соціальної справедливості по відношенню
до чорнобильців, багатодітних сімей, ветеранів війни, пенсіонерів-військовослужбовців і
так далі з урахуванням рішень Конституційного суду з цих питань. Третє – ми напрацювали
комплекс законопроектів, що стосуються захисту прав дітей, починаючи від дітей сиріт і
закінчуючи захистом дітей, які постраждали від війни. Четверте, є напрацьований пакет
законопроектів, здатних забезпечити економічне зростання, захистити національного
виробника. Частина з них вже зареєстрована, над частиною ще працюємо і незабаром
представимо в парламент. Нарешті, ми маємо намір жорстко відстоювати інтереси селян.
Наше завдання – не допустити антиукраїнського відкриття ринку землі. Ми внесли більше
всіх – близько 3,5 тисяч правок до проекту закону про ринок землі. І будемо активно
протистояти спробам нової влади продати за безцінь землю іноземцям.
Сергій Тарута, фракція "Батьківщина": У фракції є програма – це "Новий курс", з
яким партія "Батьківщина" йшла на вибори. На жаль, партія не отримала більшість голосів,
ми перебуваємо в опозиції і тому не можемо в повному обсязі реалізувати цю програму. Ми
працюємо над законодавством, пропонуємо свої проекти. Але, якщо проаналізувати чотири
місяці роботи нового парламенту в 2019 році, то можна побачити, що проекти, підготовлені
опозицією, практично не потрапляють до порядку денного. Принципові правки до проектів
переважно ігноруються. Звичайно, ми відстоювали свою позицію, яку підтримали
громадяни України, віддавши голос за "Батьківщину" і депутатів-мажоритарників з фракції.
І будемо це робити всіма доступними парламентськими методами в майбутньому році. А як
інакше? Ми продовжимо відстоювати інтереси аграріїв, жителів села. Тому що ініційовані
владою зміни щодо ринку землі – великий злочин.
Ірина Геращенко, фракція "Європейська солідарність": Наша фракція буде дуже
жорстко стояти на сторожі територіальної цілісності і суверенітету України – як
парламентська варта. У цьому ми бачимо свою головну місію в нинішньому парламенті. Ми
зареєстрували багато проектів законів, які стосуються посилення обороноздатності
української армії, проектів у сфері безпеки, підтримки ветеранів тощо. Також безліч
проектів стосуються лібералізації економіки. Будемо працювати над тим, щоб наші
напрацювання було розглянуто і затверджено.
Роман Лозинський, фракція "Голос": Зараз в першу чергу ми повинні зміцнювати
інституції. Тому всі проекти та ініціативи, які будуть стосуватися державної служби, органів
державної влади повинні затверджуватися не в контексті політичної доцільності або
поточних інтересів тієї чи іншої політсили. Ці зміни повинні посилювати державу. Ми
повинні досягти того, щоб при зміні прізвищ або персоналій ефективність і суть роботи
антикорупційних органів та інших державних інституцій не змінювалася. Щоб державні
службовці працювали виключно на державу Україна і в інтересах держави Україна, а не на
якихось окремих людей або окремі політичні сили. І в майбутньому році ми маємо намір
наполягати саме на такому підході. Другий важливий блок стосується питань безпеки. Ми
будемо наполягати, щоб це питання було детально опрацьовано, необхідні проекти –
затверджені. Ми маємо платформу – Тимчасову спеціальну комісію з питань формування та
реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення
суверенітету України. В рамках цієї комісії і будемо напрацьовувати план України з
реінтеграції територій Донбасу і Криму і повернення на ці українські території миру.
Читати повністю >>>
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Під головуванням Президента Володимира Зеленського
відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому
була розглянута Стратегія національної безпеки України «Безпека
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
людини – безпека країни».
Глава держави зазначив, що сьогоднішнє засідання має консультативно-дорадчий
характер, щоб усі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо
майбутнього документа. «Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми
можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить», – сказав
Президент на початку зустрічі. Він запропонував усім учасникам засідання впродовж тижня
детально опрацювати проект Стратегії та подати свої пропозиції. «І після цього ми
зустрінемось і затвердимо документ», – додав він. Секретар РНБО Олексій Данілов
повідомив, що проект Стратегії національної безпеки розроблено відповідно до ст. 26
Закону «Про національну безпеку України». В основу документа було покладено виборчу
програму Президента, яку підтримала переважна більшість населення країни. До
підготовки проекту залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні
органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти. Олексій Данілов
підкреслив, що ключовими аспектами Стратегії є людина, її життя, здоров'я, честь, гідність,
недоторканність та безпека. Кінцева мета її реалізації – утвердження вільної, заможної,
безпечної країни, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності.
«Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у
сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього
забезпечення», – сказав секретар РНБО. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент про участь у Всесвітньому економічному форумі:
Україна має підтримку з боку інвесторів
23.01.2020

Зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму
в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів,
наголосив Президент Володимир Зеленський.
«Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба
відкривати Україну, відкидати такі слова, як «корупційна», «застаріла», згадки про старі
бізнес-групи чи політичний вплив», – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.
Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного
форуму. «Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто
слова», – підкреслив Володимир Зеленський. Глава держави також наголосив на важливості
роботи Українського дому в Давосі. «Мені здається, що це слід розширювати, треба
виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції. – Ред.), треба постійно
розмовляти з інвесторами», – зазначив Президент. Нагадаємо, той, хто інвестує в Україну
понад $100 млн, отримає персонального «опікуна» від уряду, заявив Президент України
Володимир Зеленський. «Ми зараз підготували нову програму, яка називатиметься
Investment nanny. Про що це говорить? Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в
Україну $100 мільйонів і більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме
держава вас захищатиме. У вас буде менеджер – investment nanny, який розмовляє п’ятьма
мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати – будь-яке питання, будь-яка проблема
вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми», – повідомив
Президент, відповідаючи на запитання засновника Всесвітнього економічного форуму
Клауса Шваба на публічній сесії ВЕФ у Давосі. Друга пропозиція від української влади – тим,
хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові
канікули. «Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму $10 млн і
більше, ми даємо податкові канікули – ви не будете сплачувати 5 років податок на
прибуток», – розповів Володимир Зеленський. Відзначимо, Президент України Володимир
Зеленський відвідав Український дім у Давосі. Цього року цей багатоформатний простір став
найбільшим за всю свою історію. «Це – гарна можливість для України продемонструвати
своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою
великою допомогою та підтримкою», – зазначив Президент, звертаючись до представників
бізнесу, які зібралися в Українському домі. Мультиформатний хаб Ukraine House Davos
функціонує вже втретє у рамках Всесвітнього економічного форуму й демонструє світовим
лідерам бізнесу Україну та її економіку, що швидко зростає.
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Україна хоче бачити великі інвестиції – Президент на зустрічі
з представниками ділових кіл Ізраїлю
24.01.2020

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до
Держави Ізраїль зустрівся в Єрусалимі з представниками ділових кіл
Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
«Сьогодні перед вами Україна – молода, дуже енергійна, яка хоче змінюватися,
вивчає технології, хоче бути економічно ліберальною. Україна хоче бачити великі
інвестиції», – сказав Глава держави. Президент наголосив, що в Україні ухвалюють закони,
які допомагають бізнесу. Наприклад, закони про деофшоризацію, дерегуляцію та про
концесію. «Щойно ми ухвалюємо закони, одразу бачимо результат. Наприклад, ми
розпочали концесію портів. У нас відбулися конкурси, і вже заводять гроші в один з портів.
Туди заходять інвестиції у розмірі понад мільярд доларів», – зазначив Президент. Також
Глава держави представив програми, які Україна пропонує інвесторам, і розповів про
сучасні проекти, що полегшать життя бізнесу та людям у країні. «Ми хочемо бути серед
перших у розвитку технологій у світі. Ми розробляємо великий проект «Держава у
смартфоні». Всі можливі державні послуги будуть у смартфоні», – сказав Володимир
Зеленський. Президент показав на прикладі свого телефону, як працюватиме ця система.
Зокрема, за допомогою смартфона можна буде отримати водійські права та оформити різні
документи. Учасники зустрічі погодилися, що Україна має поліпшувати податкову систему,
зменшувати вплив державної бюрократії на бізнес і захищати інвестиції від корупції. У
зустрічі взяли участь представники цифрового бізнесу, ІТ, власники будівельних,
інфраструктурних компаній, фірм, що виготовляють обладнання, керівники венчурних
фондів тощо із сукупним бюджетом у мільярди доларів. Відзначимо, під час робочого візиту
до Держави Ізраїль Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом
Ізраїлю Реувеном Рівліном. «Солідарні з народом Ізраїлю у вшануванні пам’яті жертв
Голокосту», – сказав Володимир Зеленський. Глава Української держави зазначив, що в цій
жахливій катастрофі за часів нацистського терору в Україні було знищено понад мільйон
євреїв і більш як чотири мільйони українців та представників інших національностей.
«Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планується почати
розбудову Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Він має
включати Український музей Голокосту та Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного
Яру», – зауважив Володимир Зеленський. …
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Президент відкликав проект змін до Конституції України
щодо децентралізації влади

До кожного інвестора в Україні буде персональний
підхід та захист з боку держави
23.01.2020

Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік,
ринків та країн світу, що продовжують розвиватися. На цьому
сьогодні наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу
О. ГОНЧАРУК
на Davos Ukrainian Breakfast 2020.
І це не просто слова, вони підтверджені конкретними цифрами та фактами:
економічне зростання Укра ни у 2019-му: від 3,6 до 4,2 % - порівняно із середнім рівнем у
2,5% у світі; золотовалютні резерви знаходяться на семирічному максимумі і досягли 25,3
млрд доларів США; державнии борг зменшився до маиже 50% - порівняно з 80% у 2016
році; інфляція знизилася до 4,1% у 2019-му - наинижчии рівень за останні 5 років. «Як
ніколи до цього часу державна політика України орієнтована на інвестора та захист його
інтересів. Ми пропонуємо кожному, хто інвестує в Україну, персональний підхід», - зазначив
Олексій Гончарук. За словами Глави Уряду, по-перше, кожен великии інвестор, що вкладе
понад 100 мільионів доларів в Укра ну, отримає прямі гаранті від Уряду. По-друге, ми
надамо особливі умови для тих інвесторів, які беруть участь у приватизаці . По-третє, ми
створимо спеціальнии міжнароднии арбітраж — він стане в нагоді для вирішення менших
інвестиціиних вимог (близько $10 млн і нижче), які в іншому випадку були б надмірно
дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу. «Ми ухвалимо спецзакон, якии
надасть Уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових
пільг до земельних питань та інфраструктури. Якщо інвестор купує підприємство вартістю
від 10 мільионів доларів, то отримає «податкові канікули» — звільнення від податку на
прибуток на період до 5-ти років. Додаите сюди повернення інвестиціи у модернізацію за 25 років — і це дуже приваблива пропозиція!» – наголосив Олексій Гончарук. Відзначимо,
основна місія держави – створити умови для того, аби люди були щасливими. Дуже важливо,
щоб українці стали освіченішими та мали кращий доступ до найсучасніших інформаційних
ресурсів. Саме тому програма дій українського Уряду вперше — абсолютно
людиноцентрична, тобто зосереджена на вирішенні проблем кожного українця.
«Найважливіший капітал, який ми маємо, – це люди, і те, що нам потрібно зробити для них –
це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку
країну заможною та забезпечити її процвітання», — сказав Прем’єр-міністр України Олексій
Гончарук в інтерв'ю у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром
Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку важливих завдань. Глава держави
повідомив, що розглянув звернення Олексія Гончарука про його відставку з посади
Прем’єр-міністра. «Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі,
які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство, – сказав Президент, звертаючись
до Олексія Гончарука. – Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й
політично». Зокрема, уряд повинен представити Главі держави нову концепцію заробітних
плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з
урахуванням ситуації в країні. «Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо,
що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі
зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка.
Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати», –
наголосив Президент. Володимир Зеленський зазначив, що з тими міністрами, які не
погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися.
«Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й
повинні відповідати статусу посадовців», – зауважив Президент. Також Глава держави
поставив Прем’єр-міністру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються
топ-менеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримання компенсації від ПАТ «Газпром».
«Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми,
знайти вихід з цієї ситуації. Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів.
Чи буде повністю перезавантажено НАК «Нафтогаз». І ми з вами повинні розробити
стратегію, як це тоді зробити», – зазначив Володимир Зеленський. Крім того, Президент
наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua

Читайте також: В Прем'єра працюють 4
штатних радники, 2 помічники і 21 радник
на громадських засадах. >>>
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 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Рахункова палата проведе понад 80 аудитів: Ради,
Кабміну, РНБО, ЦВК, КСУ, Укрпошти
21.01.2020

Рахункова палата у 2020 році проведе понад 80 аудитів. Про це
повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Про це повідомляє
УНН із посиланням на пресслужбу РП.
Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію України,
Кабінет Міністрів України, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд
України, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки тощо. "У 2020 р. Рахункова
палата візьметься за важковаговиків. Адже сьогодні чи не перед кожним громадянином
України постає питання, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні
кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ. Тому не менш важливим залишається
питання аналізу ситуації в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері тощо. На реформи
йдуть колосальні кошти і ми маємо бути впевнені, що результат буде належним", - сказав
Пацкан. Він підкреслив, що згідно з затвердженим Планом роботи РП на 2020 рік буде
проведено аудит інших важливих установ та організацій. Зокрема, щодо ефективності
використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані
енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС; аудит ефективності управління державною власністю у
нафтогазовому комплексі; використання коштів на розбудову прикордонної дорожньої
інфраструктури на українсько–польському та українсько-угорському кордонах. "Ще одне
питання, яке залишається в пріоритеті, - обороноздатність. Цьогоріч, як і в минулому році,
запланована низка аудитів з цього напрямку. Результати минулорічних аудитів
підтвердили, що проблеми в цій сфері значні. Рахункова палата надала свої рекомендації,
які можуть значно покращити ситуацію і ми перевіримо, чи вони виконуються", - сказав
Пацкан. Так, у 2020 р. Рахункова палата перевірить, як використовуються бюджетні кошти,
передбачені Міноборони на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової
техніки. Крім того, проаналізує виконання рекомендацій за результатами аудиту МОУ з
питань ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил
України. "І це далеко не повний перелік. Будуть перевірені Антимонопольний комітет,
Нацполіція, Пенсійний фонд та Фонд держмайна. Планується провести низку міжнародних
аудитів", - наголосив голова Рахункової палати. Як повідомлялося в УНН, за
повідомленнями Рахункової палати, правоохоронними органами України впродовж
2018?2019 років розпочато 107 кримінальних проваджень, з яких 71 кримінальне
провадження - за вчинення корупційних злочинів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою та
заступниками голови фракції політичної партії «Слуга Народу», яка
становить парламентську більшість у Верховній Раді.
На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи
децентралізації. Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї
реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого
самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту
державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і
свобод громадян. Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що
внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального
обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. За результатами зустрічі Глава
держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати
його на доопрацювання. Нагадаємо, Мінрегіон оприлюднив для громадського обговорення
Концепцію та план реалізації державної політики з децентралізації на 2020 рік згідно
Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 рік. У Концепції йдеться, що чинна
система місцевого самоврядування не відповідає потребам жителів територіальних громад
у публічних послугах та не забезпечує для них комфортне і безпечне життєве середовище. В
Україні створено вже понад тисячу об’єднаних територіальних громад, але 6,4 тис. громад
досі не об’єдналися, і там майже відсутні інституційні та фінансові ресурси для надання
якісних та доступних публічних та інших послуг. Жителі цих необ’єднаних територіальних
громад позбавлені можливості отримувати належні послуги в освітній, медичній та інших
сферах, формувати сучасну інфраструктуру, одержувати інші переваги, якими
користуються жителі спроможних територіальних громад. Мінрегіон планує, що з 2020
року 100% жителів України проживають в спроможних громадах, а за 5 років мінімум до
30% зменшиться кількість громад, що потребують підтримки держави. Заплановано також,
що вся територія України буде охоплена районами, які відповідають стандартам
територіального поділу країн Європейського Союзу для статистичних цілей рівня NUTS-3.
Функції органів державної влади та органів місцевого самоврядування будуть розмежовані,
тобто їхні повноваження що дублюватимуться. Місцеві державні адміністрації будуть
переформатовані в органи префектурного типу, основним повноваженням яких буде
забезпечення адміністративного нагляду за органами місцевого самоврядування.
Читати повністю >>>
За матеріалами decentralization.gov.ua
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

В Україні незабаром з'являться
посли в 13 країнах
09.01.2020

В України немає послів у 18 державах та при 1 міжнародній
організації, водночас на етапі узгодження перебувають кандидатури для
призначення керівниками 13 закордонних дипломатичних установ.
"Станом на 8 січня ц.р. у 18 дипломатичних представництвах України за кордоном –
17 посольствах та місії України при НАТО – посади керівників є вакантними", - сказано в
ній. Зокрема, з кінця 2015 року в України немає посла у Російській Федерації. Найдовше без
керівника залишається посольство України в Ефіопії – з квітня 2009 р. Також з 2014 р. в
України немає посла у Чорногорії та на Кубі, а з 2015 – в Ірландії. У 2019 р. звільнилися
посади постійного представника місії України при НАТО та керівників українських
посольств у 12 країнах: при святому Престолі у Ватикані, у Швеції, Фінляндії, Узбекистані,
Туркменістані, В'єтнамі, Кіпрі, Марокко, Сенегалі, Нігерії, Південно-Африканській
Республіці, Аргентині. З 10 січня покине посаду посол України в Казахстані. "На цей час на
різних етапах перебувають кандидатури для призначення на 13 посад керівників
закордонних дипломатичних установ України", - йдеться у відповіді Міністерства
закордонних справ на запит Українських Новин. Про які саме 13 держав йдеться у відповіді
МЗС не уточнюється. "Доцільність представлення держави на рівні посла в кожній окремій
країні визначається низкою факторів, таких як інтенсивність двосторонніх відносин,
забезпечення рівня розвитку співпраці на стратегічно важливих напрямках,
налаштованість політичного керівництва на розвиток взаємин тощо", - сказано в ній.
Процес призначення послів передбачає внесення Президентові кандидатури міністром
закордонних справ і її узгодження, запит агреману у приймаючої сторони, видання главою
держави указу про призначення в разі отримання агреману та оформлення вірчих грамот.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією,
Туреччиною та Бразилією
14.01.2020

Верховна рада України у вівторок, 14 січня, схвалила ратифікації
угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією, передає
кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, нардепи підтримали законопроект №0016 "Про ратифікацію протоколу про
внесення змін до угоди між урядом України і урядом республіки Сінгапур про уникнення
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на
доходи", за неї проголосували 328 парламентарів. Також Рада прийняла за основу та в
цілому законопроект №0017 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом
Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про
вільну торгівлю від 9 січня 1995 року", його підтримали 328 нардепів. Крім того, ВР
схвалила проект закону №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері
розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки", за нього проголосували 335
депутатів ВР. Парламент ухвалив і законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між
Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові
відносини у цивільних справах", за нього віддали голоси 332 депутати Ради. Нагадаємо,
Кабінет міністрів України пропонував ще в грудні 2019 року Верховній раді ратифікувати
дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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maruschuk.a@gmail.com

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

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 МІЖДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Україна і Британія почали консультації щодо
нової угоди про співпрацю
14.01.2020

Рада ухвалила постанову про повернення
України до роботи в ПАРЄ
16.01.2020

Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української
делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це
заявила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.
"Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Дякую всім, хто підтримав
парламентську дипломатію", - написала Ясько. Рішення підтримали 348 депутатів - фракція
"Слуга народу" в повному складі, "Батьківщина" в повному складі, більшість депутатів
ОПЗЖ і "Голосу". Із фракції "Європейська солідарність" проголосували 9 депутатів. Як
відомо, у червні 2018 р. ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка
в 2014 р. була позбавлена права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в
ПАРЄ. На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку
нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення
делегації РФ в асамблею. Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких
обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету
ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян
анексованого Криму. "Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні
повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.
Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

Читайте також: Чому українські депутати
вирішили їхати до ПАРЄ >>>

Володимир Зеленський обговорив з Головою ОБСЄ розширення
мандата моніторингової місії на Донбасі
20.01.2020

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єрміністром, міністром європейських і закордонних справ Республіки Албанія,
чинним Головою ОБСЄ Еді Рамою.
«Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і
територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це», – сказав Глава держави. Президент
наголосив, що важливим фактором для України є питання відносин з ОБСЄ у контексті
головування Албанії в цій організації. Володимир Зеленський зазначив, що на зустрічі в
Нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька
позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову
роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на
контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки,
де не відбулося розведення сил. «Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій
території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай
необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна
місія», – наголосив Президент. Еді Рама погодився, що такий формат допоможе отримувати
більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову
місію ОБСЄ слід посилити. Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в
Україні. Додатково йшлося про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема,
співрозмовники зробили акцент на розвитку туристичної галузі та потенціалу товарообігу.
Відзначимо, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з Діючим
головою ОБСЄ. Він привітав наміри Албанського головування приділяти пріоритетну увагу
мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту на основі норм міжнародного
права, принципів та зобов’язань ОБСЄ. «Триваюча збройна агресія РФ на Донбасі та
незаконна окупація Криму і м.Севастополь продовжують підривати основи європейської
безпеки», - наголосив Міністр. В.Пристайко запевнив, що Україна виступатиме надійним
партнером у питаннях імплементації пріоритетів Албанського головування ОБСЄ у 2020
році, серед яких, зокрема, забезпечення дотримання усіх Гельсінських принципів ОБСЄ,
включаючи повагу суверенітету та територіальної цілісності, а також повагу прав людини
та основоположних свобод в регіоні ОБСЄ. Міністр підтвердив підтримку з боку України
діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у рамках її мандату та відзначив
відданість і професіоналізм персоналу СММ. Співрозмовники відзначили важливість
забезпечення можливості СММ ефективно виконувати її мандат, зокрема у контексті
виконання домовленостей лідерів Нормандської четвірки в Парижі. Сторони обговорили
спектр питань українсько-албанських відносин…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, mfa.gov.ua
 ЄВРОПА & ЄС

Україна відмовилася від ідеї
митного союзу з ЄС
21.01.2020

Україна відклала ідею входження у митний союз з ЄС, роблячи ставку
на максимальне спрощення всіх митних процедур та сприяння
інтенсивному руху товарів через митний кордон.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив віцепрем’єр з
питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час дискусії "Порядок денний
європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік". Кулеба озвучив ключові пріоритети,
які Україна буде відстоювати в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28
січня Серед цих пріоритетів він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС,
отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері
юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло". "Окрім цього,
на порядку денному - долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі
сектори, а також актуалізація умов торгівлі", - додав віцепрем’єр. "У 2019 році ми мали 32
товарні позиції, по яких європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. Те
ж саме – у 2018 році. Роком раніше таких позицій було 26. Це означає, що нам вже затісно в
цих умовах", - пояснив він. Ще один пріоритет - максимальне спрощення всіх митних
процедури між Україною та ЄС. На думку віцепрем’єра, така стратегія принесе українській
економіці більшу вигоду у коротші терміни, ніж надання пріоритету інтеграції у митний
союз з ЄС. "Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На цьому етапі ми
хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну
кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", зауважив
Кулеба. Нагадаємо, що ідея про створення митного союзу з ЄС була
запропонована у 2017 році за президенства Петра Порошенка і передбачала, що Україна
мала створити більш глибокий варіант економічної співпраці з ЄС, ніж звичайна зона
вільної торгівлі. Зокрема, пропонувалося укласти угоду аналогічну тій, що мають ЄС та
Туреччина. Однак, експерти одразу зауважували, що така ідея не буде вигідна Україні. Для
цього Україні довелося б відмовитися від нині чинних угод про вільну торгівлю з іншими
країнами. Але така відмова не означала б, що Україна автоматично отримає режим вільної
торгівлі з тими країнами, що мають аналогічний режим із ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
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Представники України і Великої Британії розпочали робочі
консультації щодо нової базової угоди про співробітництво. Про це
повідомляє прес-служба МЗС у Twitter, передає ukrinform.ua
"14 січня за участю (заступника міністра закордонних справ - ред.) Василя Боднара
розпочались українсько-британські робочі консультації щодо нової базової угоди про
співробітництво між Україною та Великою Британією", - йдеться у повідомленні. Як
повідомляв Укрінформ, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії остаточно
завершила розгляд угоди про вихід країни з Євросоюзу і проголосувала за неї. Тепер
законопроєкт про вихід Об’єднаного Королівства з ЄС мусить ще пройти через голосування
в Палаті лордів. Очікується, що ця угода набуде законної сили уже в найближчі тижні.
Наприкінці грудня британські депутати в другому читанні проголосували за законопроєкт,
який затверджує угоду про вихід країни з ЄС. Після 31 січня між Британією та Євросоюзом
розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини. Відзначимо, економічні збитки
Великої Британії в зв'язку з виходом з Євросоюзу вже досягли 170 мільярдів доларів.
«Економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а
до кінця цього року планується додати ще 70 мільярдів фунтів», - йдеться в дослідження
Bloomberg Economics. За прогнозом Bloomberg, заснованому на аналізі відставання країни
від Великої сімки в 2016 - 2019 роках, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягли
265 млрд доларів. Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 9 січня зустрівся з
пані Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою
Сімонс. В ході зустрічі вони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці після
виходу Великобританії з Європейського Союзу та формування нею власної зовнішньої
політики. Перш за все, Прем’єр-міністр України висловив співчуття громадянам
Великобританії, які втратили рідних та друзів в авіакатастрофі літака МАУ, яка сталася 8
січня поблизу Тегерану, Іран. Пані Посол запевнила, що Велика Британія готова надати
Україні необхідну допомогу у належному розслідуванні авіакатастрофи. Першим питанням,
яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою
Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з
ЄС. «Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво
найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України
Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо
положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини
Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня», – сказав Олексій Гончарук. Далі глава українського
Уряду обговорив із пані Послом спрощення візового режиму для українців: «Україна
досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС.
Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це –
болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи
лібералізації відповідних візових умов». Олексій Гончарук також підняв питання сприяння
Великою Британією отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними
можливостями. Пані Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього
питання в рамках Альянсу. Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть
співпрацювати, зокрема у частині надання Великобританією технічної допомоги. Такі
сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та
митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони
здоров‘я, антикорупційну реформу та проект «Держава у смартфоні».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Президент України провів телефонну розмову з
Федеральним канцлером Німеччини
15.01.2020

Президент України провів телефонну розмову з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Канцлер висловила співчуття у
зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані.
Володимир Зеленський подякував за слова підтримки й готовність Німеччини
взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи. Президент
України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських
фахівців. Наразі в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та
репатріації тіл загиблих, а також питанням «чорних скриньок». Глава Української держави
очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності
винних у збитті літака українських авіаліній, а також на компенсації сім’ям загиблих і
компанії-перевізнику. Президент закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.
Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію
України до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим
компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво.
Ангела Меркель зі свого боку зауважила, що наступним завданням є забезпечення
збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.
Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також поспілкувалися щодо
ситуації на Донбасі. Володимир Зеленський подякував Ангелі Меркель за активну участь у
проведенні саміту в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня та за підтримку України в
питанні мирного врегулювання конфлікту на сході. Глава держави наголосив, що завдяки
перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини
утримуваних українців. «Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76
людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі», – зазначив Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для
звільнення. Також Президент України висловив занепокоєння невиконанням
домовленостей щодо забезпечення реального режиму «повної тиші» на Донбасі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Заступник Міністра Василь Боднар провів зустріч з Послом
Французької Республіки в Україні
22.01.2020

Співрозмовники висловили задоволення станом двосторонніх
відносин та підтвердили прагнення двох держав розвивати взаємовигідну
співпрацю. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Відзначено значний потенціал торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва, яке останнім часом демонструє тенденцію до зростання. У цьому
контексті обговорено найближчі заходи в рамках українсько-французького політичного
діалогу та економічної взаємодії, насамперед підготовку офіційного візиту Президента
Франції Емманюеля Макрона в Україну. Етьєн де Понсен підкреслив важливість реалізації
домовленостей, досягнутих під час зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі. Василь
Боднар у свою чергу підкреслив важливий внесок французької сторони в активізацію
роботи у Нормандському форматі. Заступник Міністра також висловив вдячність Послу
Франції за солідарність у зв’язку з трагедією українського літака в Ірані та готовність
французької сторони сприяти розслідуванню.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

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

 ЄВРАЗІЯ

Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію
українським фірмам

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди
22.01.2020

Під час робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому
економічному форумі Президент України Володимир Зеленський провів
зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.
Володимир Зеленський подякував Марку Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям
українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію
з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності. «Сподіваємося на ефективне
кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття
українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на
підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки
цивільної авіації», – зазначив Володимир Зеленський. Глава Української держави запевнив
Прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для
встановлення справедливості у справі збиття літака МН17. Сторони порушили питання
просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні
утримуваних осіб. Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього
порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.
Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Азербайджан планує інвестувати в Україну
ще $1,5 мільярда

Гончарук на зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії
закликав інвестувати в Україну

22.01.2020

22.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час візиту до Давосу
обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін співпрацю в
освітній сфері та перспективи інвестування.
"Прибув до Швейцарії. І перша зустріч у моєму дводенному робочому візиті у Давосі з прем‘єр-міністром Фінляндії Санною Марін. До того ж такого формату зустріч двох
прем'єр-міністрів України та Фінляндії - перша за останні п'ять років. Сьогодні Україна один із найбільших ринків, що розвиваються, тож закликав фінських підприємців
інвестувати в Україну", - написав Гончарук на сторінці у Facebook у середу. Окрім того,
прем'єри обговорили питання посилення співпраці в освітній сфері, зокрема в рамках
проекту "Фінська підтримка реформи української школи". За словами Гончарука, проект
спрямований на реформування системи шкільної та професійно-технічної освіти в Україні.
Серед іншого, Гончарук подякував Фінляндії за підтримку територіальної цілісності й
суверенітету України і за незмінну позицію підтримки Фінляндією санкцій, накладених на
РФ у зв'язку зі збройною агресією проти України. Прем'єр-міністри обмінялися
запрошеннями обох країн із двосторонніми візитами вже цієї весни. Відзначимо, 20 січня
2020 р. Заступник Міністра Єгор Божок зустрівся з Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.
Особливу увагу на зустрічі приділено значним перспективам співпраці країн у подоланні
гібридних загроз. Враховуючи досвід України в протидії російській гібридній агресії,
Заступник Міністра наголосив на зацікавленості України активізувати співпрацю з
Європейським центром протидії гібридним загрозам, розташованому у м.Гельсінкі. Сторони
обговорили проблематику мирного врегулювання у контексті російської агресії, триваючої
окупації Росією Криму та обмінялися думками щодо близькосхідного врегулювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним
президентом Швейцарії
22.01.2020

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним
президентом Швейцарії Сімонеттою Соммаругою. Про це повідомляє пресслужба Президента України.
Глава Української держави привітав Сімонетту Соммаругу з обранням на посаду
Федерального президента. Володимир Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й
залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в
економіку України. Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України,
зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також
порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ. Президент України висловив
вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної
допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських
військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій. Президент України
розповів про нові програми для інвесторів. «Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо
інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого
менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер
вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А
тих, хто інвестує в наступні 2 роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми
звільняємо від податку на прибуток», – розповів Володимир Зеленський. Президент
Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну
вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Федеральний суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити 80 млн.
швейцарських франків ($82,1 млн) в якості компенсації 12 українським
фірмам, майно яких було конфісковано після анексії Криму в 2014 році.
У двох рішеннях, опублікованих в четвер, суд відхилив апеляції російської держави
на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року,
повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info. Росія стверджувала, що
женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він
визначає статус Криму. Вона також стверджувала, що аргумент, висунутий українськими
фірмами, які заявили, що вони повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між
Росією і Україною 1998 року, непридатний. На думку Федерального суду в Лозанні,
компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на
попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про
угоду 1998 року. За відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського
суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", що подала перший
позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній
була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

Азербайджанська Республіка хоче інвестувати в Україну півтора
мільярда доларів у 2020 році. Про це сказав 21 січня посол країни Азер
Худієв, передає служба новин порталу ukrinform.ua
«Ми тільки за минулий рік інвестували 1 млрд доларів. І ще 1,5 млрд наша країна
хоче внести сюди», - сказав Худієв під час спільної зустрічі з послом Республіки Казахстан
Саматом Ордабаєвим і керівником Харківської обласної державної адміністрації Олексієм
Кучером. В ОДА зазначили, що під час свого візиту на Харківщину делегація на чолі з
послами проведе низку зустрічей з бізнес-колами регіону. «Традиційно між Казахстаном і
Україною були гарні зв'язки: і торгово-економічні, і людські. Традиційно Харків був одним з
серйозних регіонів, який співпрацював з Казахстаном. Потрібно це відновлювати», - сказав
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв. Посли
відзначили, що важливим фактором для поглиблення економічної співпраці є створення
сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату в країні та в Харківському регіоні, зокрема.
Серед можливих напрямків співпраці – галузь ІТ, промисловість, сільське господарство та
реалізація інфраструктурних проєктів, зокрема, будівництво доріг. Худієв повідомив, що
наприкінці зими – на початку весни заплановано візит до України представників бізнес-кіл
Азербайджанської Республіки. Серед регіонів, які планують відвідати бізнесмени, в тому
числі Харківська область.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 АЗІЯ

Посол Андрій Бешта провів зустріч з Президентом Національної
Асамблеї Таїланду Чуаном Лікпаєм
20.01.2020

Посол Андрій Бешта провів зустріч з Президентом Національної
Асамблеї, Головою Палати Представників Королівства Таїланд Чуаном
Лікпаєм. Про це повідомляє МЗС України.
На сторони обмінялися думками щодо стану та перспектив розвитку двосторонніх
відносин між країнами у сферах, що становлять взаємний інтерес. Враховуючи формування
у законодавчих органах обох країн груп дружби між Україною та Таїландом домовились про
активізацію міжпарламентського співробітництва, у тому числі на міжнародних майданчиках. Чуан Лікпай від імені депутатів та сенаторів головного законодавчого органу Таїланду
висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою літака "Міжнародних авіаліній України"
Boeing 737, що розбився біля м.Тегеран, Іран, 8 січня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
Посол України зустрівся з представниками
Президентського Комітету
22.01.2020

Посол України провів зустріч з заступником Глави секретаріату
Президентського Комітету з північного економічного співробітництва
Республіки Корея Чанг Санг Чо. Про це повідомляє МЗС України.
В ході зустрічі обговорено шляхи активізації співробітництва України та Республіки
Корея в економічній науково-технічній та гуманітарних сферах. Корейські стороні було
передано низку інформаційних матеріалів. Досягнуто домовленості щодо підтримки
постійних контактів з представниками Президентського Комітету на робочому рівні.
Нагадаємо, 26 грудня 2019 року, посол Республіки Корея в Україні, пан Квон Кі-Чан зустрівся
з міністром освіти України пані Ганною Новосад. На зустрічі було обговорено освітню
реформу, а також можливі напрямки співпраці між Україною та Республікою Корея.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея
-------- ® -------------------------------------------------- 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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 АФРИКА

Зеленський запросив інвесторів з Оману взяти
участь у приватизації в Україні

Україна та Алжир конкретизують спільні кроки для
активізації міжпарламентського діалогу
06.01.2020

Президент України обговорив торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.
Сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає
наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації. У розмові з Абдулсаламом аль-Муршиді
Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для
інвестування. Він розказав про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних
інвесторів і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації
в Україні. Згідно із повідомленням, Оманська сторона висловила зацікавленість в
активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Зеленського відвідати
Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Милованов повідомив, як конфлікти на Близькому Сході
можуть вплинути на економіку України
09.01.2020

Загострення відносин між США та Іраном у довгостроковій перспективі може мати негативний вплив на економіку України. Про це повідомив
міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.
За його словами, подальша ескалація конфлікту може призвести до подорожчання
нафти та енергоресурсів, які Україна переважно імпортує. Як наслідок, може зрости відтік
валюти, що призведе до девальвації гривні. “За оцінками експертів у короткостроковій
перспективі маємо: ціни на нафту, хоч і не надовго, але зросли та навіть досягли 70 доларів
за барель (найбільший показник з травня минулого року). За даними Bloomberg, одразу
після заяви Дональда Трампа (про запровадження санкцій проти Ірану) спостерігалось
значне падіння ціни. В довгостроковій перспективі потенційно загострення ситуації може
привести до подорожчання світових цін на вуглеводні та нафту”, - повідомив міністр. Також
Милованов зазначив, що загострення ситуації в Ірані може негативно вплинути на
українських експортерів. “Іран також є значним імпортером української сільськогосподарської продукції. Нестабільність в Ірані може мати негативні наслідки для цієї частину
експорту”, - додав Милованов. Відзначимо, Військовий конфлікт США та Ірану, що був
спровокований убивством іранського генерала Касема Сулеймані (Gen. Qassem Soleimani),
позначиться не тільки на стосунках цих двох країн, а й на всій світовій спільноті. Через
загострення цього конфлікту низка країн працюватиме у жорсткому форматі, бо
відбудеться велика військова ескалація на Близькому Сході. Тепер торгівля з цією країною
зменшиться ще більше, у тому числі, й з Україною. Певне скорочення торгівлі між Україною
та Іраном уже було відмічене у 2018 році, а торік ця тенденція посилилася. Про це розповів
президент «Української аграрної конфедерації» Леонід Козаченко. «Наразі експорт
продовольства призупиняється через цю ситуацію з військовим напруженням. Бізнеспартнери з України дуже збентежені, бо дехто з них уже підписав контакти, вклався у це і
потрібно поставляти. Тобто будуть збитки», — каже експерт. За словами Леоніда
Козаченка, найбільше поставок до Ірану здійснюється з України за такими групами товарів:
кукурудза, ячмінь, пшениця, олійні та інше. Оскільки на іншому боці конфлікту знаходяться
США, то Україні буде особливо важко співпрацювати з Іраном, як з політичних, так і з
безпекових міркувань. «Щодо міжнародних ринків, то неможливість Іраном купувати
агропродукцію на глобальному ринку призведе до надлишку продукції. Особливо, в частині
зернових. Традиційно для цього періоду ціни на зернові мали б уже зростати, бо сезон
збирання завершився. Втім, через фактор Ірану зростання на зернові на міжнародному
ринку може призупинитися», — припускає Леонід Козаченко. Нагадаємо, що в неділю 5
січня Іран повідомив про повний вихід із ядерної угоди, яка була укладена між іранською
владою і шістьма країнами-посередниками в 2015 році. Паралельно парламент країни
прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про військову допомогу
країні (її надали кілька років тому для допомоги у боротьбі з «Ісламською державою»).
Основна мета цієї резолюції — змусити США вивести близько 5 тис. американських
військових, присутніх в різних частинах Іраку. Поштовхом до цих двох подій в Ірані став
авіаудар США, у результаті якого в Багдаді було вбито іранського генерала Касема
Сулеймані. Цьому авіаудару передував погром американського посольства у Тегерані, який
вчинили десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи, які
прийшли помститися за загибель в ході ще одного авіаудару США 25 бойовиків іракської
шиїтської воєнізованої групи «Катаїб Хезболла», підтримуваної Іраном. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rubryka.com, kurkul.com

20.01.2020

Відбулась зустріч Посла України в Алжирі Максима Субха із новопризначеним Головою комітету у закордонних справах Національних Народних
Зборів (нижньої палати парламенту) Алжиру Абделькадером Абделлаві.
У ході переговорів розглянуто широкий спектр питань двосторонньої співпраці,
наголошено на важливості активізації міжпарламентського діалогу, розширенні договірноправової бази українсько-алжирських відносин. Визначено також попередній графік обміну
візитами парламентських делегацій на поточний 2020 рік, що має сприяти інтенсифікації
політичних контактів між нашими країнами на високому та найвищому рівнях. У зустрічі,
зокрема, взяв участь керівник Групи з міжпарламентських зв’язків з Україною, депутат
Зенельабідін Дідіш. Відзначимо, 18 січня ц.р. Посол України в Алжирі взяв участь у бізнесфорумі, організованому Арабсько-Африканським центром з питань інвестицій та розвитку
(CAAID) щодо інвестиційних можливостей Алжиру в контексті триваючих процесів
Панафриканської інтеграції. Посол виступив із промовою, в якій ознайомив учасників
заходу із бізнес-можливостями, які пропонує ринок України для іноземних партнерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Тимчасовий повірений провів зустріч із керівництвом офісу Заступника
Міністра економіки, інвестицій та туризму
17.01.2020

Обговорено перспективи двосторонньої співпраці, а також участь
Чилі у Міжнародній туристичній виставці в Україні “UITT-2020”. Про це
повідомляє МЗС України.
Разом із керівництвом офісу Заступника Міністра економіки, інвестицій та туризму
обговорюємо перспективи двосторонньої співпраці, а також участь Чилі у Міжнародній
туристичній виставці в Україні “UITT-2020”. Дякуємо за організацію зустрічі Президенту
Чилійсько-української палати з питань торгівлі та туризму та Виконавчому директору
Палати. Відзначимо, дипломатична місія України взяла участь у щорічній зустрічі
Президента Чилі С. Піньєри з представниками Дипломатичного корпусу в "Ла-Монеді".
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині та Чилі

 США

Новий законопроект про двопартійну підтримку
України внесли в Конгрес
17.01.2020

Резолюцію на підтримку України та українського народу внесла на
розгляд Конгресу так звана група підтримки України у Палаті
представників. Про це повідомляє Голос Америки.
«В час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли
президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для
посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і
досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить
інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі», - заявили законодавці
української групи у Палаті представників США. "Цей дуже важливий і вчасний крок
підтверджує стратегічний інтерес Сполучених Штатів у зміцненні свободи та демократії в
Європі – досягнення, яке неможливе без підтримки Сполученими Штатами України в
боротьбі проти російської агресії", - йдеться у повідомленні конгресменів. Резолюцію
внесли на розгляд Конгресу в день, коли у Сенаті офіційно зачитали статті імпічменту
президента США, що дало старт судовому процесу в цій справі. Серед ініціаторів резолюції –
співголови групи підтримки України у конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс
(Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія). «Будучи співголовами
двопартійної української групи у Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію,
що підтверджує підтримку США українського народу та українського демократичного
напрямку, вільного від російського злочинного впливу, - мовиться у заяві конгресменів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Україна повідомила НАТО про готовність стати
операційним партнером Альянсу в Іраку
14.01.2020

Україна підтримає зусилля НАТО зі зміцнення безпеки в Іраку. Про це
йшлося на зустрічі Віце-прем’єр-міністра Д.Кулеби із заступником
Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою.
“Я поінформував заступника Генсека, що в України є план відправити 20
військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її
роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про
визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму”, - розповів Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Реагуючи на повідомлення української сторони, заступник Генсека НАТО відзначив, що для
Альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку. Сторони погодили наступні спільні
кроки із запровадження нового підходу НАТО “Один партнер - одна програма”, обговорили
перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки
стратегічних документів на її виконання. Дмитро Кулеба також поінформував колегу про
роботу з метою ухвалення Парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони,
зокрема про закон щодо реформи СБУ. Україна брала участь у тренувальній місії НАТО в
Іраку з 2006 року. Це спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу,
збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Українські офіцери працювали військовими
радниками в Національному оперативному центрі Офісу Прем'єр-міністра Іраку та
Об'єднаному оперативному центрі МВС Іраку, брали активну участь у розробленні
оперативних процедур як на тактичному, так і на стратегічному рівнях. У 2019 році Альянс
запропонував Україні продовжити співпрацю – Північноатлантична рада НАТО (ПАР)
надала Україні статус потенційного операційного партнера Місії НАТО в Іраку. Україна вже
направила НАТО запит, щоб отримати статус повного операційного партнера. Крім того,
триває розробка національної нормативної бази участі у цій операції. Загалом у 2020 році
планують направити 20 штабних офіцерів для участі в Місії. Крім того, обговорюється
можливість залучення українських військовослужбовців в якості інструкторів програми
DEEP в рамках діяльності Місії НАТО в Іраку для підготовки військовослужбовців Збройних
сил Іраку. Упродовж 12-15 січня відбувається ознайомчий візит керівництва Національного
університету оборони Іраку та представників програми НАТО DEEP-Ірак до Національного
університету оборони України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В яких міжнародних рейтингах Україна покращила
свої позиції в 2019 році
08.01.2020

У політичному та економічному житті України минулого року було
достатньо «зрад». Хоча економічного дива не сталося, успіхи України в
різних галузях відзначили достатньо міжнародних організацій.
Видання «Слово і Діло» подивилося, в яких міжнародних рейтингах наша країна
покращила свої позиції. Найбільший прорив стався в рейтингу процвітання – плюс 15
позицій, наша країна посіла 96-е місце. Творці рейтингу (аналітичний центр The Legatum
Prosperity) відзначили, що найсильніші сторони України – це освіта й умови життя, а слабкі
– соціальний капітал. Також наголошується, що Україна за 10 років значно поліпшила
умови ведення бізнесу. На 12 рядків (до 71 місця, за даними за 2018 рік) Україна піднялася у
світовому рейтингу оборонної промисловості. За даними рейтингу, продажі
«Укроборонпрому» становили 1,3 млрд дол. Також Україна на 10 позицій піднялася в
рейтингу сприйняття корупції за 2018 рік, 120 місце зі 180. У дослідженні Transparency
International йдеться, що позитивний вплив на позицію України зробило запровадження
процедури автоматичного відшкодування ПДВ, розширення сфер діяльності систем
ProZorro і ProZorro. Продажі, а також діяльність бізнес-омбудсмена. При цьому в організації
зазначили, що більшість рекомендацій влада проігнорувала. Зокрема, не припинився тиск
на активістів і журналістів, СБУ і Нацполіцію не позбавили функцій розслідування
економічних злочинів, загострилося протистояння між правоохоронними органами. На 10
пунктів (до 78 місця) Україна піднялася в рейтингу конкурентоспроможності в сфері
подорожей і туризму. У доповіді Світового економічного форуму йшлося про те, що Україна
поліпшила ситуацію з безпекою, ділове середовище, інфраструктуру та міжнародну
відкритість. У рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business Україна зміцнила свої
позиції на 7 пунктів і посіла 64 місце зі 190. За даними Світового банку, Україна поліпшила
свої показники за 6 із 10 критеріїв, які враховують при складанні рейтингу. Приємно, що на
5 позицій України піднялася у світовому рейтингу щастя, 133 зі 156 місць. Незначне
зміцнення позицій було в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату і
глобальному рейтингу миру.
Читати повністю (інфографіка) >>> Читайте також: Як змінювалися позиції
За матеріалами slovoidilo.ua
України в рейтингах у 2014-2019 рр. >>>

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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Держборг знизився до 50% від ВВП
вперше з 2013 року
08.01.2020

ФОКУС

Світова рецесія не обов'язкова, а шанси України наздогнати
Польщу залишаються невеликими

Вперше з 2013 року розмір державного боргу України опустився
нижче 50% від ВВП. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів,
передає служба новин портал finance.ua
“Розмір державного боргу вперше з 2013 р. опустився нижче 50% від ВВП”, – йдеться
в повідомленні. В 2018 році державний і гарантований державою борг України скоротився
до 60,9% від ВВП з 71,8% – у 2017 р. Розмір державного і гарантованого державою боргу на
31 грудня 2018 року склав 78,32 млрд доларів, або 2,169 трлн грн.У міністерстві зазначили,
що відношення боргу до ВВП в кінці 2019 р. не повинно перевищити 50%, в кінці 2020 року
має скласти 45,3%, а в кінці 2024 р. – не повинно перевищити 40%.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

17.01.2020

Стратегічна невизначеність – основна риса року, що розпочався.
Про це йдеться в прогнозі, оприлюдненому перед засіданням Всесвітнього
економічного форуму в Давосі.
Ось чого очікують від світової економіки експерти міжнародних фінансових
компаній та установ. "Крихка. Поводитись обережно", - пише про світову економіку в 2020
році Світовий банк. В банку закликали світових політиків втілювати стратегію, яка б
зменшувала рівень невизначеності. Світове зростання послабилось в 2019 році, через те, що
торговельні війни зашкодили економічному зростанню Китаю, заявляють економісти HIS
Markit і наголошують, що у багатьох частинах світу промисловість, або спадає, або
уповільнила зростання. Серед позитивних сигналів, економісти відзначили те, що
торговельна війна не мала такого руйнівного впливу на економіку світу, як передбачалось
раніше, а наприкінці року сформувалась тенденція до стабілізації у відносинах Китаю та
Америки а також зменшення невизначеності навколо Брекзиту. Тепер світова рецесія - не є
найбільш ймовірним сценарієм в 2020 році, заспокоюють у прогнозі давоського форуму.
Після року нестабільності через торговельне протистояння США та Китаю, невизначеності
щодо Брекзиту, 2020-тий розпочнеться зі слабкого зростання, яке прискорюватиметься до
середини року, вважають у JP Morgan. З ними погоджуються і економісти Morgan Stanley.
"Наприкінці року, фактори, що спричиняли найбільше світової нестабільності у 2019-му,
такі як торговельна війна США та Китаю а також невизначеність навколо Брекзиту,
починають втрачати свою актуальність. Це може означати, що стан світової економіки
починає покращуватись", - йдеться в прогнозі банку. А от у японському банку Nomura більш
стримані у прогнозах і вважають, що 2020 р. буде скоріше роком консолідації, а не
відновлення. Експерти банку очікують на послаблення курсу долара до світових валют, "що
може сприяти світовій ліквідності і надати ринкам, що розвиваються доступ до ресурсів". У
IНS Markit прогнозують помірне зміцнення курсу долара – на біля 3% до інших провідних
валют протягом двох років. Цьому, на думку експертів, спрятимуть такі фактори, як більш
швидке зростання економіки США, порівняно до інших розвинених економік, статус долара
як стабільної валюти, яка, поряд з швейцарським франком та японською єною, приваблює
інвесторів як засіб збереження цінності у нестабільні часи. Для Центральної та Східної
Європи головною темою 2020 р. стане уповільнення зростання, вважають у Міжнародному
інституті фінансів США. Вони зауважують - у Німеччині уповільнюється виробництво і якщо
так буде і надалі, це стане негативним фактором, що може сповільнити зростання у
компаніях-постачальниках з Центральної та Східної Європи. Однак, зростання в регіоні
залишиться потужним і дозволить продовжити зближення добробуту країн регіону до
західних сусідів, вважають експерти. Економіка України зростатиме на 3,7% у 2020 році,
прогнозує Світовий банк. Все ж, зауважують дослідники, за теперішніх трендів зростання,
Україна не має великих шансів наздогнати Польщу за доходом на душу населення. У
Світовому банку Україні радять усувати фактори, які спотворюють ринкові відносини,
покращувати розподіл ресурсів.
Читати повністю >>>
© Оксана Бедратенко
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Світовий банк дав новий прогноз
зростання економіки України
09.01.2020

Згідно з новим прогнозом Світового банку, економіка України у 2020
році зросте на 3,7%. Про це йдеться в огляді СБ щодо глобальних
економічних перспектив за січень 2020 р.
За прогнозами СБ, зростання ВВП України у 2020 році прискориться до 3,7%, що на
0,3% більше, ніж банк прогнозував це пів року тому. Також Світовий банк прогнозує, що у
2021р., як і у 2022-у економіка України зростатиме на рівні 4,2%. Водночас темпи зростання
ВВП України у 2021 р. в оновленому прогнозі також вищі, ніж це прогнозувалося Світовим
банком у червні минулого року (+0,4%). Нагадаємо, у листопаді 2019 року СБ очікував, що
зростання ВВП України у 2019 р. буде на рівні 3,6% і, якщо ключові реформи в країні просуватимуться, очікувалося, що економічний ріст може досягнути відмітки 3,7% у 2020 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Credit Suisse спрогнозировал рост
экономики Украины на 4%
16.01.2020

Аналитики банка Credit Suisse прогнозируют рост экономики
Украины в 4% и выше в 2020 и 2021 гг. Об этом свидетельствует отчет
банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наше главное ожидание от украинской экономики состоит в том, что в ближайшие
годы она будет расти на уровне или выше 4%, что немного выше ее потенциала", – указано
в отчете. "Если наша точка зрения верна, инвесторам следует рассмотреть возможность
более высокого коэффициента выплат для ВВП-варрантов с 2021 года (40% вместо 15%,
если реальный рост ВВП достигнет 4%)", – отметили аналитики. При этом интерес к рынку
ценных бумаг Украины сохранится в этом году, что поддержит курс национальной валюты.
Однако НБУ продолжит участие в валютных интервенциях, сдерживая дальнейшее
укрепление гривни, предполагают в Credit Suisse. "В дальнейшем мы ожидаем умеренного
ослабления гривни на фоне более низкой разницы в процентных ставках, более широкого
дефицита счета текущих операций и более активной политики НБУ по сдерживанию
укрепления гривны", – указано в отчете. Центробанк также продолжит устойчиво снижать
учетную ставку в 2020 году, предполагают аналитики. "Если инфляция останется близкой к
текущей или будет незначительно выше (как мы прогнозируем), НБУ продолжит снижение
учетной ставки до 9% в 2020 году", – указано в материалах. По прогнозу банка, инфляция в
2020 году вырастет до 6% по сравнению с 4,1% в 2019 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Стало відомо, скільки Україна виплатить
МВФ в цьому році
09.01.2020

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ)
близько 1,4 млрд доларів у 2020 році. Про це свідчать дані на сайті МВФ,
передають Українські Новини.
Згідно з нинішнім графіком, у поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ
999,648 млн СПЗ (спецправа запозичення). За курсом НБУ на початок січня це становить
близько 1,4 млрд доларів. Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі майже 55
млн СПЗ, а вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ. Найбільші виплати
призначено на 13 березня і 11 вересня – за 295,5 млн СПЗ. Останні платежы в поточному
році заплановані на 1 листопада – майже 50 млн СПЗ. Як повідомляли Українські Новини,
наприкінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд
доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд
доларів. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив
виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility)
замість програми stand by. МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на
"механізм розширеного фінансування" у зв'язку з більш тривалої потребою платіжного
балансу України. У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. У
вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну
роботу над новою програмою співпраці. При цьому Національний банк очікує підписання
нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року. В 2020 році
Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059
млрд доларів за зовнішніми боргами.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Україна залучила 1,25 млрд євро після випуску
нових єврооблігацій
22.01.2020

Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму
1,25 млрд євро. На нові єврооблігації нараховуватимуться відсотки за
ставкою 4,375% річних. Про це повідомляє Офіс Президента України.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету. Україна
залучила 1,25 млрд євро. У розміщенні взяли участь понад 350 фондів. На піку заявок попит
з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на
єврооблігації, що є безперечним результатом складних структурних реформ, які відбулися з
ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів зокрема.
Україна продовжує будувати свою кредитну історію на європейському ринку та
забезпечувати фінансування державного бюджету в найбільш ефективний спосіб, заявили
в Офісі Президента. В ОПУ вважають, що присутність України на міжнародному ринку
капіталів,
а
також
рівень
торгівлі
єврооблігаціями
слугує
індикатором
кредитоспроможності України та означає, що інвестори довіряють і готові фінансово
підтримувати нашу державу. Нагадаємо, Україна 22 січня оголосила про випуск облігацій
зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро. У межах
цього Міністерство фінансів залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank
International для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

Голова Фонду держмайна України презентував програму залучення
інвестицій на Всесвітньому економічному форумі
22.01.2020

На Всесвітньому економічному форумі Голова ФДМ України
презентував програму залучення інвестицій та плани приватизації в ході
панелі «Україна – майбутній європейський індустріальний центр».
Під час презентації, яка відбулася в Українському домі в Давосі, Голова Фонду
Дмитро Сенниченко зазначив, що Давос є стартом роуд-шоу для залучення іноземних
інвесторів в українську економіку. Конкурентними перевагами національної економіки
Дмитро Сенниченко назвав трудові і земельні ресурси, наявність великих запасів корисних
копалин, географічне розташування країни, транспортно-інфраструктурний, технологічноінноваційний і реформаторський потенціал. За словами Голови Фонду, вперше за останні 10
років Україна провела масштабний аудит державної власності та підготувала програму
залучення інвестицій через приватизацію. Відповідна робота була проведена при підтримці
Президента України та всіх гілок влади, рівень довіри до яких суттєво виріс за підсумками
виборчих кампаній – 2019. Дмитро Сенниченко акцентував увагу на тому, що Фонд
держмайна та Кабмін України у другій половині 2019 року ініціювали низку законодавчих
змін, які розблокували можливість проведення великої приватизації, ліквідували вплив
фінансово-політичних груп на об'єкти державної власності та вдосконалили систему
розкриття інформації про підприємства. Інвестеційні радники, в чию компетенцію входить
оздоровлення фінансової та кадрової ситуації на відповідних підприємствах, розпочали
роботу на об'єктах великої приватизації, серед яких гірничодобувні, хімічні, машинобудівні,
агропромислові підприємства, готелі та підприємства сфери послуг. Відповідно до закону
про Держбюджет, доходи від приватизації в 2020 р. повинні скласти $500 млн. Своїм
завданням ФДМУ вважає викорінення корупційних схем з приватизаційних процесів та
залучення саме тих інвесторів, які готові вкладати в модернізацію підприємств і
розширювати соціальний пакет для працівників. Фонд державного майна України розробив
інвестиційне меню, яке включає в себе повну інформацію про об'єкти приватизації та
умови її здійснення. «Епоха корупції закінчена, починається епоха інвестицій», – підкреслив
Дмитро Сенниченко. В ході Всесвітнього економічного форуму Дмитро Сенниченко провів
ряд двосторонніх зустрічей з представниками іноземного капіталу, зацікавленими в роботі
на ринку України. Проведення перших конкурсів у рамках великої приватизації
заплановано наприкінці весни 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ФДМУ

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

Читайте також: Презентація програми
залучення інвестицій >>>

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

 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС

Міжнародні резерви України сягнули 7-ми
річного максимуму - $25,3 млрд
08.01.2020

Міжнародні резерви України на 1 січня 2020 року сягнули $25,3 млрд в
еквіваленті, чого не спостерігалося з грудня 2012 року. Про це повідомляє
пресслужба Національного банку України.
"За підсумками 2019 р. міжнародні резерви України зросли на 22% і на 01 січня 2020
р. сягнули $25,3 млрд (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не лише перевищив останній
прогноз Національного банку ($23 млрд в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за
жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного
обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 р.", - йдеться у повідомленні. В НБУ зазначають, що
збільшити міжнародні резерви загалом на $4,5 млрд за рік вдалося завдяки сприятливій
ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася прискоренням економічного зростання і
стійким припливом в країну іноземного капіталу. Упродовж року пропозиція валюти на
міжбанківському ринку значно переважала попит. Високий рівень пропозиції забезпечували українські компанії-експортери, передусім, аграрії, які, навіть попри певне погіршення
умов торгівлі на світових ринках, нарощували обсяги продажу, а також іноземні інвестори,
які продали $4,3 млрд для купівлі гривневих державних облігацій (ОВДП). Водночас, за
оцінками НБУ, попит імпортерів на валюту торік був помірним, зокрема завдяки зниженню
світових цін на енергоносії. Також меншими були обсяги репатріації дивідендів бізнесу за
кордон. НБУ діяв відповідно до Стратегії валютних інтервенцій і викуповував надлишок
валюти для поповнення міжнародних резервів, не перешкоджаючи ринковому тренду на
зміцнення гривні. "За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком сягнула
7,9 млрд дол. США, що є найвищим показником за останні 14 років", - звітують у НБУ. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Україні вперше з 1991 зафіксували
дефляцію в грудні
10.01.2020

Уперше за роки незалежності України в грудні було зафіксовано
зниження цін - зафіксована дефляція. Про це повідомив міністр розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.
Зокрема, він прокоментував публікацію Держстату про падіння цін в грудні 2019
року і уповільнення річної інфляції 4,1%, що нижче від цілей Нацбанку. «Згідно з
оприлюдненими даними Держстату, вперше за роки незалежності України в грудні на
споживчому ринку спостерігалася дефляція - ціни знизилися на 0,2% (раніше в грудні
фіксувалося лише зростання цін, зокрема, найнижче зростання склало 0,2% в 2011-2012
рр.)», - написав міністр. За його словами, в річному численні споживча інфляція продовжила
стрімко сповільнюватися - до 4,1% (у порівнянні з 5,1% в листопаді) і в підсумку була
близька до нижньої межі цільового діапазону 5% +/- 1в.п. В цілому за підсумками 2019 року
споживча інфляція нижча як від прогнозу на початку грудня - 4,5%, так і від прогнозу
середини жовтня (урядовий прогноз - 6,7%). Базовий індекс споживчих цін знизився на
0,3% (у річному обчисленні уповільнив зростання до 3,9% у порівнянні з 4,8% в листопаді),
небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1% (у
річному обчисленні уповільнив зростання до 4,3% у порівнянні з 5,6% в листопаді). За
словами Милованова, нетипове для грудня зниження цін викликане: суттєвою
ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до
долара США зміцнився на 3,1%), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни
(знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти, одяг і взуття, побутову техніку,
фармацевтичну продукцію, паливо і масла, автомобілі тощо); зниженням ціни на
природний газ для потреб населення на 11,2% (з початку року ціни знизилися на 28,7%).
Нагадаємо, Милованов прогнозує подальше зміцнення курсу гривні. «Курс - це відносна ціна
української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміни чи то у світі, чи то в
Україні, то повинен змінюватися й курс», - зазначив Милованов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Падіння промислового виробництва в Україні.
Чи врятує ситуацію "штаб" Милованова
30.12.2019

Те, що падіння промислового виробництва в Україні досягло
найгіршого показника з моменту відновлення після економічної кризи 20142015 рр, у міністерстві економіки визнали ще на початку грудня.
Так, за словами заступника голови міністерства Сергія Ніколайчука, у листопаді ця
цифра склала п'ять відсотків в річному вимірі. Тоді посадовець заспокоював "світовим
трендом", адже, мовляв, у деяких торговельних партнерів Києва провал у промисловості
відбувся на декілька місяців раніше, а зв'язок України з європейською економікою в останні
роки суттєво посилився. Промислову рецесію в світі він своєю чергою пояснив глобальними
торговельними війнами. Але менш ніж за місяць настрої в міністерстві стали більш тривожними. 23 грудня держстат зафіксував падіння промислового виробництва у листопаді на 7,5
відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року. А через три дні глава
відомства Тимофій Милованов повідомив про те, що падіння набуло системного характеру і
вимагає "швидких дій держави". За його словами, цей процес триває шостий місяць поспіль,
охопивши майже всі види промисловості, а його причинами є нестача попиту на українські
товари та негативний вплив зміцнення гривні на конкурентоспроможність українських
виробників. Милованов зазначив, що міністерство працюватиме над тим, аби підписати із
представниками різних галузей "меморандум щодо першочергових кроків, стратегій і
плану дій по захисту і розвитку промисловості". Він розповів про створення штабу щодо
поточної ситуації з інфраструктурою, до складу якого, крім представників промислових
підприємств, були залучені "Укрзалізниця" та морські порти.
Відгомін війн. Слід зазначити, що експерти, опитані DW, в цілому підтвердили
діагноз міністерства економіки, додавши до вже згаданих зміцнення гривні та зменшення
попиту на українські товари у світі ще й теплу зиму. Так, за словами виконавчого директора
Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитра Боярчука факт економії
коштів через відсутність необхідності в опаленні призводить до уповільнення в галузях
теплової генерації та вуглевидобутку. Однак, на його думку, пов'язане із цим просідання
промислового виробництва саме по собі не є негативним для української економіки.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський звертає увагу на
набагато більш згубні наслідки, які мали торговельні війни між глобальними економічними гравцями - США та Китаєм. Пов'язане із цим зменшення попиту на світових ринках
призвело до ефекту доміно, коли менші країни почали запеклу боротьбу між собою за
частку загального пирога, що відчутно зменшився. За словами Вишлінського, найбільш
відчутним це було для українських металургів, адже ціни на їхню продукцію знизились на
15-20%. На цьому тлі, наприклад, Єгипет розпочав антидемпінгове розслідування проти
металургійних компаній України, закривши для них свій ринок, пояснює експерт. "Ці
підприємства звичні до подібних ситуацій і просто почали проводити у цей час планові
ремонти, аби бути готовими до наступного періоду зростання", - продовжує Вишлінський,
але ця ситуація не могла не призвести до різкого зменшення виробництва у цій сфері.
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Сильна гривня - слабка промисловість. Хоча вплинути на світову кон'юнктуру
Київ не в змозі, ще один фактор, який негативно впливає на промисловість, є виключно
внутрішньоукраїнським. Боярчук зазначає - в той час як США та Китай докладають зусиль,
аби на тлі торговельних війн їхні національні валюти не зміцнювалися і не підривали
таким чином конкурентоспроможність власних підприємств на світових ринках, у Києві
спокійно продовжують спостерігати за укріпленням гривні на 20 відсотків за один рік.
"Таким чином ми просто віддаємо фору нашим конкурентам з інших країн", - пояснює
експерт. При цьому, зазначає він, таке укріплення мало пов'язане із системними факторами
на кшталт поліпшення продуктивності праці чи притоком іноземних інвестицій у країну,
які б свідчили про структурне зміцнення української економіки. Натомість, йдеться про
низку ситуативних співпадінь. Так, добрий урожай аграріїв і тепла зима наклалися на
прихід в Україну спекулятивного капіталу. Йдеться про Облігації внутрішньої державної
позики (ОВДП), які міністерство фінансів активно використовувало цього року для
залучення коштів і які становлять цікавість для інвесторів через відносно високий
відсоток, під який український уряд бере гроші в борг. Але все це, впевнений Боярчук, не
дає можновладцям підстав для самовпевненості. За таких умовах, пояснює експерт,
створення штабу при міністерстві економіки не матиме відчутних наслідків для української
промисловості. "Це більше схоже на політичну реакцію, коли потрібно продемонструвати
якісь дії, - каже Боярчук, на думку якого, набагато більше впливу мала активніша політика
Національного банку України з протидії ревальвації гривні та обережніше залучення
коштів за допомогою цінних паперів з боку міністерства фінансів. Вишлінський менш
скептичний, хоча і він визнає важливість курсу національної валюти для української
промисловості. За його словами, набагато більше проблеми виробників пов'язані з
відсутністю в них реалістичної стратегії для роботи на світових ринках в умовах
підвищення конкуренції та браком інвестицій у власні потужності. Експерт також зазначає,
що зусилля уряду в інфраструктурних питаннях будуть не зайвими, бо українські
металурги періодично стикаються із проблемами із залізничними перевезеннями та
портовою перевалкою, коли аграрії починають вивозити зерно на експорт, що також
погіршує їхні позиції у боротьбі з іноземними конкурентами. "Втім ці питання уряд мав би
вирішувати й без будь-якого падіння. І не лише цей уряд, а й усі його попередники також", зазначає Вишлінський.
Читати повністю >>>
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Периферійники: Дефіцит торгового балансу
досяг майже $11 млрд
15.01.2020

З одного боку, стан платіжного балансу України свідчить про
поглиблення міжнародної інтеграції нашої країни та подолання гострих
наслідків кризи 2014–2016 років.
З іншого - цей же платіжний баланс має всі ознаки, властиві країнам периферійного
капіталізму з превалюючим сировинним експортом, масовою трудовою міграцією,
відпливом капіталу, залежністю від імпорту технологій і високим рівнем боргів. Дефіцит
торговельного балансу за 11 міс. 2019 року сягнув майже 11 мільярдів доларів. У структурі
експорту частка сировинних товарів продовжувала зростати: питома вага продовольчих
товарів і сировини для їх виробництва, мінеральних продуктів, чорних і кольорових
металів досягла 80%. Тобто Україна вже міцно закріпилася в ролі світового постачальника
сировини. Цінова конкурентоспроможність національних виробників 2019 року різко
погіршилася через стрімке підвищення номінального та реального обмінного курсу.
Україна за 11 місяців 2019-го за темпами ревальвації національної валюти посіла друге
місце в світі після Ірану. З урахуванням повільного зростання продуктивності праці в
Україні, дефіцитного поточного рахунку та високого рівня зовнішнього боргу ревальвація
національної валюти з річним темпом у понад 26% виглядає аномально. При цьому
надлишкову пропозицію валюти, яка виникла внаслідок масштабного припливу іноземного
капіталу на ринок ОВДП, Національний банк України лише частково викуповував до
міжнародних резервів. Вагомими чинниками утримання дефіциту поточного рахунку на
помірному рівні (2,5% ВВП за 11 місяців 2019 року) виступали жорстка монетарна політика
НБУ та жорстка фіскальна політика уряду. Вони ж стримували внутрішній попит і не
надавали належних стимулів для розвитку внутрішнього виробництва в Україні. З іншого
боку, обмежуюча макроекономічна політика гальмувала експансію імпорту на
внутрішньому ринку і давала змогу зберегти макрофінансову стабільність у країні за
мінімальних обсягів зовнішнього офіційного фінансування. Надходження прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну залишається доволі скромним: 2,6 мільярда доларів
США за 11 місяців 2019 року. Такий стан справ є відображенням як несприятливого бізнесклімату в країні, так і впливу геополітичних факторів і продовження військових дій на її
Сході. А між тим за інших умов ПІІ могли б стати потужним важелем піднесення економіки
України, нарощування експорту товарів, підвищення продуктивності праці та
конкурентоспроможності виробництва. В Україні обсяг накопичених ПІІ становить лише
33,4% річного ВВП, тоді як у постсоціалістичних країнах середній рівень досягає 51,3%.
Натомість домінуючими тенденціями транскордонного руху капіталів були: залучення
суттєвих обсягів боргового капіталу до секторів державного управління і нефінансових
корпорацій, що відзначався високими валютними ризиками і ризиками рефінансування
наявних боргів; слабке надходження прямих іноземних інвестицій і портфельних
інвестицій до реального сектору, що поглиблювало гостроту проблем грошового "голоду"
та дефіциту інвестиційних ресурсів; суттєве накопичення зовнішніх активів резидентами
України після лібералізації системи валютного регулювання у лютому 2019 року. Кволий
інвестиційний процес в Україні та помірні обсяги прямого іноземного інвестування
справляють негативний вплив на рівень продуктивності праці (яка, за даними Світового
банку, становить близько 10% середньої продуктивності в країнах ЄС), темпи створення
робочих місць у приватному секторі та обсяги ВВП. Новою тенденцією в сфері
транскордонного руху капіталів 2019 року стало нарощування зовнішніх активів за
статтею "інші інвестиції". Їх сума досягла 6,5 мільярда доларів у січні—листопаді 2019-го
(2,1 мільярда доларів торік). Вагомими компонентами приросту зовнішніх активів
резидентів України стали: вкладення в іноземну валюту поза банками з боку
домогосподарств і нефінансових корпорацій — 3,2 мільярда доларів; вкладення банківрезидентів України в іноземну валюту та депозити в установах-нерезидентах — 3,1
мільярда доларів; інвестиції банків-резидентів у боргові цінні папери нерезидентів — 0,5
мільярда доларів. Такі показники засвідчують: лібералізація руху капіталу, що розпочалася
із введенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", в результаті збільшила відплив
капіталу резидентів більш як утричі. Зараз відплив коштів компенсується припливом
боргового капіталу нерезидентів. Однак у випадку шоків поточного чи фінансового рахунку
платіжного балансу хронічний відплив вітчизняного капіталу якщо не запустить
ланцюгової реакції кризи, то зробить її перебіг більш тривалим і руйнівним. У цілому
незначні обсяги прямих іноземних інвестицій, помітний відплив національного капіталу та
висока боргова залежність економіки вказують на високу ймовірність виникнення
стресових ситуацій під впливом негативних подій. Зменшення відносних показників
зовнішнього боргу та скорочення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу 2019
року продемонстрували незначне посилення зовнішньої стійкості економіки. Однак за
більшістю стандартних індикаторів зовнішньої стійкості ймовірність виникнення кризових
подій в Україні все ще оцінювалася як достатньо висока. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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ДЕРЖАВНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Через “схеми на гуманітарці” держава втрачає
щотижня близько 50 млн грн

У Мінекономіки розповіли про
новий закон про працю
09.01.2020

Голова Мінекономіки розповів про новий законопроект про працю,
який регламентує раніше не прописані моменти. Відповідне повідомлення
Милованов опублікував у Facebook у четвер, 9 січня.
Він також прокоментував протести профспілок проти нового законопроекту: каже,
вони підтримують опозицію в парламенті і "бояться, що втратять владу". Зміни торкнуться
розірвання трудового договору. Новий Трудовий кодекс, як і нинішній, дозволяє розірвати
трудовий договір за два тижні до відходу. Однак, окрім письмового оповіщення,
дозволяється попереджати електронними засобами зв'язку - по електронній пошті, у
меседжері тощо. Також, згідно з новим законопроектом, причини дострокового звільнення
пропишуть у договорі. Нинішній закон передбачає список причин, з яких працівник може
звільнитися раніше, ніж через два тижні, проте цей перелік неповний і морально застарів.
Новий проект пропонує прописати такі причини в трудовому договорі на основі
переговорів між роботодавцем і працівником. За невиконання трудового договору будуть
накладатися компенсації. Працівник, як і раніше, зможе в будь-який час розірвати трудові
відносини, якщо його умови не виконуються. Однак, відтепер працівник повинен буде
письмово надати причини, а роботодавець виплатить компенсацію в розмірі 50 денних
зарплат. Законопроект також введе деякі обмеження для топ-менеджменту. За угодою
сторін право звільнення за дві тижні буде обмежено для топ-менеджменту. Раптове
звільнення керівництва може знищити компанію. Сторони зможуть обговорити деталі і
компенсацію при наймі на роботу і зафіксувати це в трудовій угоді. За новим
законопроектом, роботодавець повинен виплатити підвищену компенсацію працівникові,
якщо звільняє його з власної ініціативи. Роботодавець повинен буде попередити про
звільнення за два місяці, зможе заплатити подвійну зарплату за цей період і звільнити
одним днем. Тобто фактично компенсація тепер гарантована за чотири місяці. При цьому
строк попередження залежатиме від терміну роботи. А компенсація може становити й
піврічну зарплату. Нагадаємо, що раніше був опублікований текст законопроекту про
працю. У пояснювальній записці сказано, що він регулюватиме раніше не прописані
моменти і захищатиме права працівників. Однак, під Радою планується протест, так як
працівника можна буде звільнити негайно - без пояснення причин. …
Читати повністю >>>
За матеріалами korrespondent.net



Читайте також: Що пропонує новий
Закон про працю >>>

В 2020 году в Украине создадут Офис финконтроля, Долговое
агентство и Бюро финрасследований

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

06.01.2020

Мінфін підбив підсумки виконання
Державного бюджету у 2019 р.
02.01.2020

За результатами 2019 р. доходи загального фонду Держбюджету
зросли на 5,5% р/р до 879,8 млрд грн. Такі дані Державної казначейської
служби щодо попередніх результатів бюджетного 2019 р.
Міністерство фінансів підготувало відповідний коментар до закриття бюджетного
2019 року: оперативні дані. За підсумками року Уряд повністю профінансував необхідні
захищені статті видатків та ряд інших видатків, які сприяють розвитку економіки та
добробуту громадян. За оперативними даними ДКСУ, загальний дефіцит був меншим за
плановий і становив 81,2 млрд грн (що за оцінкою становить близько 2,0% ВВП). Зокрема,
дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69
млрд грн. Вперше за останні 5 років повністю виконано план державних запозичень, що
стало можливим завдяки ефективній політиці управління державним боргом. Міністерство
фінансів у 2019 році завчасно затвердило бюджетний розпис на 2020 рік. Також було
визначено перелік зі 114 бюджетних програм, по яких головним розпорядникам коштів
потрібно підготувати або внести зміни до порядків використання коштів для вчасного та
ефективного фінансування бюджетних програм. До 15 лютого головні розпорядники
коштів повинні будуть ухвалити паспорти бюджетних програм з якісними показниками
ефективності та результативності, про що Мінфін вже наголосив головним розпорядникам
бюджетних коштів. З першого робочого дня 2020 року ДКСУ починає фінансувати бюджетні
програми, а тому всі органи влади продовжують злагоджену роботу, щоб забезпечити
безперебійне фінансування бюджетних зобов’язань.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua


Читайте також! Коментар до закриття
бюджетного 2019 року: оперативні дані >>>

ТЕНДЕРИ

Уряд перевів закупівлі палива та комп’ютерів на «Професійні закупівлі»
попри протест Мінюсту щодо негативного досвіду
13.01.2020

У 2020 р. низка міністерств та відомств мають перевести закупівлі
палива та офісної техніки на централізовану закупівельну організацію.
Відповідне розпорядження прийняв Кабінет міністрів.
Цим розпорядженням до сфери державної установи «Професійні закупівлі» з 1
березня переходять тендери та закупівлі за рамковими угодами 16 урядових структур.
Йдеться про товари класифікатору «нафта і дистиляти» 09130000-9, офісне устаткування
та приладдя 30190000-7, машини для обробки даних 30210000-4, комп’ютерне обладнання
30230000-0. З 1 вересня це мають зробити ще 67 міністерств та центральних органів влади.
В уряді прогнозують зменшення можливостей для отримання неправомірної вигоди
учасниками тіньових схем, скорочення чисельності персоналу замовників, відповідальних
за організацію тендерів, та спрощення доступу до інформації про закупівлі. «Початок
роботи ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі» є позитивним сигналом щодо можливості створення
ЦЗО на місцевому рівні», – йдеться у висновку Секретаріату Кабміну, який є у
розпорядженні «Наших грошей». Фінансування «Професійних закупівель» передбачалось
влаштувати за рахунок зменшення коштів державного бюджету, які передбачались на
проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році. Разом з тим, Мінюстом
надано застереження, що реалізація може призвести до неможливості здійснити
оперативно закупівлі, оскільки об’єднання великої замовників за одним і тим самим
предметом закупівлі забезпечить застосування виключно процедури відкритих торгів.
Також міністр Денис Малюська вказував на негативний досвід Мінюсту по закупівлі паперу
через ДУ «Професійні закупівлі» у 2017 році. Тоді міністерство отримало папір виробництва
Російської Федерації, через що виникала потреба збільшення ціни після закупівлі у зв’язку з
курсовою різницею. Однак зрештою позиція Мінюсту не була врахована і уряд прийняв своє
розпорядження. Від «Наших грошей»: у 2017 році переможцями тендерів «Професійних
закупівель» на постачання паперу на загальну суму 2,78 млн грн. були ТОВ «Український
папір», ТОВ «Техноюг», ТОВ «Ваш автограф» і ТОВ «КС бюро». Хто саме з них поставив
російский папір – Мін’юст не повідомив.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Міністерство соціальної політики ініціює зміни до нормативноправових актів, які спрямовані припинити “схеми на гуманітарці”, через які
бюджет втрачає мільярди гривень щороку.
В свою чергу, це покращить контроль за потраплянням гуманітарної допомоги
адресно тим, хто її реально потребує. Про це на брифінгу у четвер, 26 грудня, сказав Олег
Коваль, заступник Міністра соціальної політики України. “Сьогодні діють такі правила, що
будь-який благодійний фонд, що знаходиться у реєстрі, може без митного огляду під
виглядом гуманітарної допомоги перетнути кордон та завезти на склад усе, що завгодно.
Згодом ми бачимо цю продукцію на секонд-хендах чи дорогих бутіках. Держава через
недоотримання митних платежів втрачає до 50 млн грн щотижня та понад 2 млрд грн
щороку. Міністерство соціальної політики не може навіть скласти протокол, коли таке
трапляється. Тому ми координуємо роботу з ДФС, щоб відновити митний огляд гуманітарної допомоги”, – сказав Олег Коваль. За словами заступника Міністра, Мінсоцполітики
розробило ряд змін до нормативно-правових актів, які посилять контроль за
гуманітарними вантажами, зокрема: заборону на ввезення вживаного одягу та взуття, крім
одягу спецпризначення для військових, медиків, надзвичайників тощо; запровадження
подачі документів про визнання вантажу гуманітарним за 2 тижні перед перетином
кордону; запровадження обов’язкового митного огляду вантажу перед перетином кордону
з конкретизацією ваги та в розрізі кількості найменувань; залучення соціальних
працівників для контролю за розподілом гуманітарної допомоги отримувачам; розширення
підстав для виключення недобросовісних фондів з реєстрів та заборону їхнім засновникам
провозити гуманітарні вантажі тощо. “Нещодавно ми перевірили з чиновниками Донецької
ОДА 54 зі 100 набувачів 22-тонного гуманітарного вантажу, де кожен мав отримати по 200
кг вантажу. Але 27 осіб про нього не чули, семеро отримали по 10 кг, а 20 телефонів не
існують. Тому перед нами є два завдання - щоб гуманітарною допомогою були забезпечені
українці, які її потребують, та щоб бізнес сплачував податки, а не ухилявся від них. Ефект
вже є - якщо раніше нам приходило 150 листів на визнання вантажу гуманітарним
щотижня, то тепер - 30. Люди розуміють, що щось змінюється і що ми з цим миритись не
будемо” , - підсумував Олег Коваль.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

В 2020 г. в Украине появится Офис финансового контроля, Долговое
агентство и Бюро финансовых расследований. Об этом сообщили в
Министерстве финансов Украины.
Также в ведомстве планируют завершить становление новых Государственных
таможенной и налоговой служб. Эффективность их работы обещают повысить, а
возможности для злоупотреблений снизить. В частности, речь идет о повышении
эффективности контроля за трансфертным ценообразованием, снижении возможности для
уклонения от уплаты налогов с подакцизной группы товаров, дальнейшем
предупреждении попыток провозить контрабанду и усилении борьбы с перемещением
контрафактных товаров. Такие меры, по словам чиновников, обеспечат равные правила
игры для всего бизнеса, уменьшат долю серого бизнеса, что, соответственно, будет
способствовать прозрачном наполнению бюджета. Как хотят развивать благоприятную
бизнес-среду: расширят функционал электронного кабинета налогоплательщика; увеличат
количество электронных услуг; внедрят институт авторизированных экономических
операторов (статус АЭО — высшая ступень доверия таможни к предприятию и, как
следствие, наибольший перечень льгот и упрощений таможенных формальностей для
предприятия); продолжат внедрять риск-ориентированный подход при осуществлении
контроля за уплатой налогов, что будет способствовать уменьшению количества проверок
бизнеса со стороны налоговиков. Помимо этого, совместно с коллегами из правительства,
Офисом президента, НБУ и парламентом в 2020 году Минфин хочет завершить подготовку
к рассмотрению советом МВФ новой трехлетней программы. Параллельно продолжат
переговоры с официальными партнерами для получения новых инструментов льготного
кредитования Всемирного банка, Евросоюза и других концессионных кредиторов. В
Минфине также определили перечень из 114 бюджетных программ, по которым главным
распорядителям средств нужно подготовить или внести изменения в порядки
использования средств для своевременного и эффективного финансирования бюджетных
программ. До 15 февраля главные распорядители средств должны будут принять паспорта
бюджетных программ по качественным показателям эффективности и результативности.
"В 2020 году мы завершим обзоры расходов, начатые в 2019 году, и проведем
основательные обзоры среди широкого круга затрат, а также усилим контроль за
фискальными рисками государственных предприятий", — говорится в сообщении
Минфина. Также в ведомстве видят основания для пересмотра макроэкономического
прогноза на 2020 год, на котором основываются бюджетные показатели. Минфин обещает
отреагировать на пересмотр макроэкономический прогноз "в соответствии с
законодательством". Еще одна важная задача Минфина на 2020 год – подготовка
качественной Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, ее своевременное принятие
правительством и представления в парламент.
Читать полностью >>>
По материалам ua.today



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
КАДРОВА ПОЛІТИКА

Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів
держпідприємств
22.01.2020

Прем’єр-міністр доручив Міністерству економіки переглянути
зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств. Про це
прем’єр-міністр повідомив на своєму Telegram-каналі.
“Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати
праці топ-менеджерів і наглядових рад. Оплата праці повинна бути конкурентною і
водночас справедливою”, – пише Гончарук. Нагадаємо, Гончарук заявив, що високі зарплати
міністрам долають корупцію і спокусу зловживання службовим становищем. 14 січня
Верховна Рада зажадала від Кабінету міністрів відзвітувати про нарахування великих
премій міністрам і розповісти про причини таких нарахувань. 17 січня під час години
запитань до уряду українські міністри і Гончарук так і не відзвітували про багатотисячні
премії напередодні нового року. Президент Володимир Зеленський 17 січня роз’яснив
прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, що зарплати у міністрів повинні бути “нормальними”,
і сказав, що доведеться прощатися з чиновниками, які хочуть більше.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua

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

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



ПРИВАТИЗАЦІЯ

БІЗНЕС ГРУПИ

ФДМУ запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах
приватизації у тестовому режимі
11.01.2020

Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено
віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття
рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту.
Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні,
претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову
звітність та договори. Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та
прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації,
підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах. Наразі доступ до всіх
наявних документів, що не містять комерційної таємниці, буде надаватися всім охочим
після короткої реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua. Очікується, що протягом першого
кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних…
Читати повністю >>>
За матеріалами ФДМУ
Фонд держмайна назвав об'єкти "великої
приватизації-2020"
15.01.2020

Фонд державного майна України у своїй газеті "Відомості
приватизації" оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020
рік. Про це повідомляє unian.ua
До списку увійшли одинадцять підприємств енергетичної сфери: "Центренерго",
"Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго",
"Хмельницькобленерго", "Херсонська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Одеська ТЕЦ", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль". Крім того, планується
приватизувати "Об'єднану гірничо-хімічну компанію", вугільну компанію "Краснолиманська", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод",
підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг". Фонд зазначив, що
перелік був сформований розпорядженням Кабінету міністрів 16.11.2019 "Розпорядження
КМУ є актом, для якого не встановлений кінцевий термін його дії, тобто, розпорядження
від 16.11.2019 р. № 36-р залишається актуальним та у 2020 р. Також інформуємо, що пакети
акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та ДП "Завод "Електроважмаш" у 2019 р.
були передані до сфери управління фонду. Фондом розроблено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р". Даний проект знаходиться на розгляді у
Міністерстві юстиції України", - сказано в тексті повідомлення..
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Кабмин утвердил список не подлежащих приватизации
стратегических предприятий
15.01.2020

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, который
содержит список государственных мероприятий, не подлежащих
приватизации. Об этом сообщает БизнесЦензор.
"Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и
одобрить Верховная Рада", - сообщил Гончарук. Кабмин опубликовал список предприятий,
в уставных капиталах которых доля корпоративных прав государства не может быть
меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Согласно списку, Кабмин предлагает
запретить приватизацию НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы
Украины, АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО
"Черноморнефтегаз", ГАХК "Артем", ООО Феодосийская судостроительная компания
"Море", ПАО "Киевские завод "Радар", ПАО "Завод "Фиолент", ООО "Меридиан". Также
Кабмин хочет запретить приватизацию ПАО "НПО "Киевский завод автоматики", АО "Завод
"Маяк", ПАО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии",
ПАО "2 ремонтный завод средств связи", АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов". Также в этот список попали АО "Укрзализныця", АО "Укрпошта",
АО "Хартрон", АО "Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени
Бережного", АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
атомного и энергетического насосостроения". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


Збирач активів: Олександр Ярославський стрімко розширює
сфери свого впливу в економіці України
02.01.2020

Олександр Ярославський в рейтингу найбагатших українців за
версією видання НВ і Dragon Capital піднявся на 16 місце. Його статки
оцінюються в $447 млн. Бізнесмен продовжує цікавитися новими
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
покупками.
В останні роки інвестиційна група DCH Олександра Ярославського активно
розширює свій вплив, купуючи промислові підприємства. Інфраструктурні проекти,
нерухомість та видобуток нерудних проектів довгі роки були основною сферою докладання
активності харківського бізнесмена. Але після декількох років затишшя, один з
найвпливовіших харків'ян почав експансію в ті сфери економіки, де раніше не працював
або вважався молодшим партнером інших бізнесменів. Причому основний фокус поки був
на активах, що раніше належали російським олігархам, які почали вихід з України. Дії
харківського бізнесмена в чомусь нагадують розвиток групи ТАС його сусіда по рейтингу
найбагатших українців Сергія Тігіпка. В першу чергу можна згадати страхову компанію
ІНГО і Харківський тракторний завод, якими володіли структури Олега Дерипаски. А також
ГЗК Суха Балка в Кривому Розі і Дніпровський МЗ (Дніпро), що раніше належали групі
ЄВРАЗ Романа Абрамовича, Олександра Абрамова і Олександра Фролова. Виявляв інтерес до
покупки «дочки» Сбербанка Росії в Україні. Але це не вдалося зробити. Але Ярославський
готовий не тільки викуповувати те, що «погано лежить». Він в 2019 році висловив
зацікавленість до приватизації великих державних активів. Зокрема, до Об'єднаної гірничохімічної компанії (видобуток титанової сировини) і Електроважмашу (енергетичне
машинобудування). Також в кінці року його назвали претендентом на покупку банку
«Кредит Дніпро» у ще одного з найбагатших українців Віктора Пінчука. Це все плани. Але є і
цілком конкретний розвиток. У партнерстві з державою з весни 2020 р. DCH буде розвивати
ще один проект в інфраструктурі. Мова про будівництво нового аеропорту в Дніпрі. Група
DCH побудує термінал, а держава нову злітно-посадкову смугу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Суд в Лондоне покажет: Какой бизнес остался у бывшего
совладельца корпорации ИСД Виталия Гайдука
08.01.2020

Экс-совладелец корпорации ИСД Виталий Гайдук в рейтинге
богатейших украинцев НВ и Dragon Capital занимает 43 место со $139
млн (+13%). Но суды в Лондоне показывают, что оценка может быть
В. ГАЙДУК
заниженной.
После того как Виталий Гайдук в 2009 году вышел из металлургического бизнеса,
продав свою долю в корпорации ИСД партнерам - Сергею Таруте и Олегу Мкртчану - он стал
полностью непубличным человеком. И с политикой тоже завязал, хотя до этого открыто
поддерживал Юлию Тимошенко. Но даже оценка видимой части его состояния позволяет
входить в топ-50 богатейших украинцев. А основным семейным бизнесом Гайдуков
является Украинская молочная компания (Киевская обл.). Формальным бенефициаром
этого общества является супруга Виталия Анатольевича - Елена. УМК - это крупнейшая в
Европе молочная ферма. Она рассчитана на содержание 4000 дойных коров и 3600 голов
молодняка. Суточное производство молока сейчас составляет 95 тонн. Эта продукция
поставляется многим украинским молокоперерабатывающим предприятиям. А в 2012 г.
сообщалось, что Елена Гайдук вошла в капитал южноафриканской Namakawa Diamonds,
которая разрабатывает месторождение алмазов в Лесото. Впрочем, других новостей об
успехах украинских инвесторов в Африке с тех пор не было. Хотя Гайдуку все также не чужд
промышленный бизнес. Он вместе с женой и дочерью являются бенефициарами ЧАО
Укрсталь Конструкция. Это крупный холдинг, объединяющий несколько предприятийпроизводителей металлоконструкций. В последние годы его продукция пользуется
спросом на украинском и экспортном рынках. Но все равно - это не тот масштаб, который
был во времена расцвета ИСД. Впрочем, состояние Виталия Гайдука может существенно
увеличиться. Весной 2019 г. стало известно, что он судится в Лондоне со своими бывшими
партнерами по корпорации ИСД - Тарутой и Мкртчаном. …
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Заслужений юрист: За рахунок чого Медведчук опинився
в ТОП-100 найбагатших людей України

Український фонд стартапів
отримав 300 заявок

08.01.2020

22.01.2020

До Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок на
отримання грантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у
Facebook, передає ukrinform.ua
"Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів
отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проект перед Конкурсною
комісією", - йдеться в повідомленні. Перший презентаційний день (Pitch Day) в рамках
грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня. У міністерстві
зазначають, що оцінювати проєкти будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок,
технологія, продукт та стратегія. Найкращі стартапи зможуть отримати грантове
фінансування від Українського фонду стартапів — 25 тис. доларів на підготовчому (preseed) та 50 тис доларів на початковому (seed) етапі. Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019
року уряд Володимира Гройсмана презентував Український фонд стартапів; 2 грудня фонд
почав приймати заявки на отримання грантів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Закон про додаткові 2 мільярди для Фонду розвитку
підприємництва опублікували
22.01.2020

Закон “Про внесення змін до закону України «Про Держбюджет на
2020» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва”
оприлюднений в офіційному виданні “Голос України”.
Законом внесено зміни до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено
збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від
дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн
і спрямувати їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування
Фонду розвитку підприємництва". Як зазначається у пояснювальній записці, документ
спрямований на реалізацію програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на
розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення,
високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій,
створення нових робочих місць, розширення малого бізнесу, створення нових підприємств,
повернення трудових мігрантів. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування. Як повідомляв Укрінформ, закон “Про внесення змін до закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва” (№2589)
був ухвалений Верховною Радою 14 січня. Президент підписав його 21 січня.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Статки кума Путіна Віктора Медведчука за рік збільшилися на
70%. Це дозволило йому піднятися з 73-ї на 47-у позицію в рейтингу
В.МЕДВЕДЧУК
найбагатших людей України НВ і Dragon Capital
Статок Медведчука авторами рейтингу оцінено в $133 млн. Віктор Медведчук почав
свою кар'єру ще в СРСР, коли в 1978 р. став випускником юридичного факультету
Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Закінчивши навчання, він був
направлений на роботу в Київську міську колегію адвокатів. Він опинився в групі адвокатів,
яким МВС і КДБ довіряли участь у політичних процесах. Серед відомих справ, які довірили
Медведчуку, були суди над дисидентами Юрієм Литвином та Василем Стусом. В уже
незалежній Україні, в 1992 р. Медведчук створив юридичну фірму БІ.АЙ.ЕМ. Співзасновниками цієї компанії також були брати Григорій та Ігор Суркіси, Валентин Згурський, Юрій
Карпенко, Богдан Губський, Юрій Лях. Серед основних напрямів діяльності цієї компанії
було консультування у відкритті іноземних валютних рахунків, реєстрації підприємств у
офшорних зонах і придбанні нерухомості в зарубіжних країнах. Медведчук разом з братами
Суркісами був акціонером ФК «Динамо». Відзначимо, що в ЗМІ була інформація про те, що
цей клуб виставлений на продаж і одним з покупців є Медведчук. Серед гучних нерухомих
активів Медведчука — кілька сот гектарів лісу в Жденієво на Прикарпатті, які перебувають
у власності та оренді того ж «Динамо» і компанії «Спорт-тур», де єдиним бенефіціаром є
Медведчук. Основними медіа активами Медведчука є телеканал NewsOne, 112 і ZIK, яким
він володіє разом з бізнес-партнером Тарасом Козаком (№ 17 у списку партії ОПЗЖ). У 2017
р. Козак і Медведчук фігурували в справі про виведення з-під оподаткування 2,5 млрд грн
компанією Тедіс Україна. У лютому 2017 журналісти телепрограми «Схеми» виявили, що
Служба безпеки України заблокувала роботу 16-м традиційним компаніям - імпортерам
скрапленого газу в Україну під виглядом причетності до терористичних організацій на
Сході України. Після блокування на цей ринок увійшли чотири нові компанії - «Глуск
Україна», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Велика Британія) і Gikka Limited
(Британські Віргінських острови), афілійовані з Медведчуком. У грудні 2016 року
Антимонопольний комітет України дозволив швейцарській компанії Glusco Energy SA
купити кіпрську фірму Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd, яким в Україні
належали активи НК «Роснефть» у сфері роздрібної торгівлі нафтопродуктами, зокрема,
130 АЗС ТНК, Formula, Золотий Гепард і Смайл. Glusco Energy і пов’язану з нею Proton Energy
Group такі ресурси як Liga.net і Радіо Свобода в журналістських розслідуваннях пов’язують з
Медведчуком. Також Медведчука вважають фігурою, яка контролює нафтопродуктопровід
Самара - Західний напрямок у Рівненській області, через яке в Україну надходить близько
третини загального імпорту дизельного палива. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

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

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

Продавал куртки на базаре, первые $100 тыс. прятал под диваном:
совладелец «Мегамаркета» о пути в бизнесе

Партнер Фірташа і Льовочкіна. На чому
заробляє політик Юрій Бойко
09.01.2020

Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко в рейтингу найбагатших українців НВ і
Dragon Capital займає 51 місце з $122 млн (+224% за рік). Однак в його
офіційній декларації активів небагато

08.01.2020

Олег Вишняков – украинский бизнесмен, сооснователь сети
магазинов «Мегамаркет», РЦ «Ультрамарин», ТРЦ «Космополит»,
отелей и офисных центров в Польше, Латвии и Грузии. Его
состояние оценивают в $132 млн.

О. ВИШНЯКОВ

Андрей Остапчук в своем блоге на YouTube поговорил с одним из самых богатых
украинских предпринимателей и узнал, как парню из бедной семьи удалось заработать свои
миллионы.
В детстве продавал монеты и собирал макулатуру. Я жил в очень бедной семье.
Родители были обычными инженерами и зарабатывали 120-130 рублей в месяц (примерно
4-5 тыс. грн по нынешним меркам). Из одежды у меня была только одна школьная форма.
Мы жили в двухкомнатной квартире: в одной комнате – я с родителями, а в другой – пять
квартирантов-студентов. Я понимал, что надо как-то из этого выбираться. Трудно сказать,
когда я заработал свои первые $100. Когда мне было семь лет, я ходил на рынок возле дома,
где собирались нумизматы. Им я продавал старинные монеты, которые сохранились у
бабушки. Чуть позже начал сам делать из полиэтилена альбомы для монет и продавать их.
Я собирал бутылки и макулатуру. Тогда за 20 кг макулатуры можно было получить
талончик и обменять его на дефицитные книги. Я их обменивал, а потом продавал. Таким
образом в 15-16 лет я зарабатывал нормальные деньги – 100-300 рублей в месяц. В 17 лет я
уехал учиться в Каунас в Литву. Перед этим думал стать рабочим и поступить в техникум,
но завалил экзамен по русскому языку. Родители сняли мне комнату, проходную. В
соседней жила старушка, я прожил с ней год. Получал стипендию 40 рублей.
Вернулся в Украину, торговал куртками и записывал кассеты. Я никогда и ни у
кого ничему не учился. Я учился на собственном опыте, у меня не было наставников.
Может, это звучит странно или самоуверенно, но это так. Я никому не подражал. В 21 год я
вернулся в Киев. В то время многие литовцы продавали в Украине одежду собственного
производства. Я тоже решил этим заняться, но шить не умел. Я нашел портных и получил
патент. Портные шили куртки, брюки, юбки разных моделей, а я на них ставил заклепки и
торговал по субботам и воскресеньям. На рынок мы выезжали заранее, в два часа ночи,
чтобы занять место. Машины у нас не было, мы ездили на такси. Спрос был сумасшедший,
мы могли за день продать 40 курток. И это были тогда достаточно большие деньги. За них я
купил свою первую машину – подержанные «Жигули». Со временем на рынке появилась
конкуренция. Того качества материала и пошива, которое мы производили, уже не хватало,
и я продавал уже не 40 курток, а две-четыре. И я перешел в другой бизнес. В те годы не
было кассет с качественной записью, потому я стал заниматься этим. У меня не было
возможности самому купить аппаратуру, поэтому я арендовал 20 магнитофонов «Маяк» и
нанял на работу своего одноклассника. Он записывал различные треки, которые были
модными в то время, а я продавал эти кассеты. Начал ездить в другие города: Чернигов,
Нежин, Черкассы. Иногда оставался ночевать на рынке, потому что не мог вернуться. Но в
день мы реализовывали 150-200 кассет.
Свои первые $100 тыс. я спрятал под диваном. Со временем снова пришлось
менять нишу. Я попал в сферу книгопечатания. Советский Союз присоединился к Конвенции об авторских правах в 1973 г. Чтобы издать книгу, которую выпустили до этого года,
вам не нужны права автора. Если книга иностранная, нужны права переводчика. Все
началось с того, что знакомый из Риги передал мне 30 тыс. экземпляров книги «Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицына, каждый по шесть томов в мягком переплете. В Украине их было
легко продавать, особенно в обществах книголюбов. Мы их перепаковали, поставили цену
шесть рублей вместо пяти и достаточно быстро реализовали все. Я понял, что издавать
книги – прибыльно. Первой книгой, которую я издал, была переведенная рукопись
Герберта Лоуренса «Любовник Леди Чаттерлей». Если удачной считается реализация
тиража в 5-10 тыс. книг, то я продал 300 тыс. экземпляров. Это был очень крутой бизнес.
Мне тогда было 27. Издавал и другие книги: сказки, серию фантастики, книжку о приключениях Фантомаса, даже издал одну книгу на польском языке. Я поехал в «круиз» по
разным издательствам в Польше и Венгрии, предлагал свои услуги печати, ведь у нас это
было дешевле. Все шло хорошо, пока из-за дефицита бумаги себестоимость печати в
Украине не выросла. Выдержать конкуренцию с российскими и белорусскими издательствами мы не могли. К тому же развалились общества книголюбов, то есть не было такого
рынка сбыта, и я понимал, что опять пришло время искать что-то другое. Свои первые $100
тыс., которые я хранил под диваном, я заработал на продаже книг, куртках и кассетах. …
Читать полностью >>>
© Валерия Ободянская
По материалам mc.today
У НАБУ повідомили про міжнародні запити на правову
допомогу в одній зі справ Злочевського
09.01.2020

У справі щодо тендеру Мінекології часів Миколи
Злочевського стосовно супутникових знімків Національне
антикорупційне бюро направило запити про міжнародну правову
М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
допомогу до Австрії, Іспанії, Латвії та Кіпру.
Про це у відповіді на запит УНН повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій
НАБУ. “У кримінальному провадженні № 42014000000000181 детективи Національного
бюро упродовж 2018-2019 років направляли запити про міжнародну правову допомогу до
Австрійської Республіки, Королівства Іспанія, Латвійської Республіки та Республіки Кіпр.
Частина запитів знаходиться на виконанні”, — йдеться у відповіді. Нагадаємо, провадження
було порушене за фактом закупівлі послуг із дистанційного зондування землі за рахунок
грошей з державного бюджету. Мова йшла про те щоб з супутника зробити фото
заповідників. Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує
у 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування до НАБУ, СБУ і
ДБР. Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які
розслідувалися щодо Злочевського. Перше провадження щодо ухилення від сплати
податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн
штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було
закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський
отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в
Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито. Зараз кримінальне
провадження перебуває у НАБУ. Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про
розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів,
видавав ліцензії, на думку слідства, пов’язаних з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму
Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди вона була
передана Генпрокуратурою. У ще одному провадженні наразі, за повідомленням
Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський перебуває в
розшуку. Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з
елементів, що пов’язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на
рахунки американських інвестиційних фондів. Злочевського також підозрюють у
заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Ю.БОЙКО

Юрій Бойко, народний депутат і лідер тієї частини парламентської опозиції, яка
відкрито симпатизує Російської Федерації, останні 5 років більше відомий як політик і один
з найбільш рейтингових кандидатів в президенти України. Однак він також вважається
одним з найбагатших українців. У рейтингу журналу НВ його основним активом названо
ТОВ Укрістгаз. Ця компанія займалася розвідкою і видобутком природного газу. А також
володіла корпоративними правами Волиньобленерго і Харківської ТЕЦ-5. При цьому її
власники і бенефіціари формально не були пов’язані з Юрієм Бойко і його сім'єю. Тим не
менш, не тільки ЗМІ, а й деякі бізнесмени в інтерв'ю відносили компанію і її активи до
сфери впливу опозиційного нардепа. Незабаром цей зв’язок офіційно перерветься. У 2019 р.
Укрістгаз остаточно позбувся своїх ключових активів. Компанія змінила юридичну адресу з
Києва на Кам’янське (Дніпропетровська обл.), а номінальним власником стала мешканка
цього міста Яна Продан. Але найголовніше, на початку грудня 2019 р. стартувала процедура
банкрутства і ліквідації ТОВ Укрістгаз. У ЗМІ періодично з’являється інформація про те, що
Юрій Бойко може неформально контролювати ті чи інші компанії в енергетиці. Це
пояснюється його тривалою роботою на чолі Нафтогазу України і Міністерства енергетики.
Однак, згідно з декларацією народного депутата України Юрія Бойка, формально його сім'ї
належить не так вже й багато бізнес-активів. І всі вони записані на дружину - Віру
Дмитрівну Бойко. Їй належать частки в київських компаніях: ТОВ Столична нерухомість
(100% статутного капіталу), ТОВ Фортекс (25%) і ТОВ Шпон (43%). Від першої компанії в
2018 році Віра Бойко отримувала зарплату і дивіденди. Практично всі інші офіційні статки
Юрія Бойка - це готівкові кошти на рахунках в різних банках. Тим не менш, він залишається
одним з найвпливовіших учасників бізнес-групи, створеної навколо співвласників
телеканалу Інтер Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. Більш того, коли він очолював
Нафтогаз України, були підписані контракти з компанією РосУкрЕнерго. Вона стала відома
в середині 2000-х, як посередник при постачанні російського газу в Україну. Засновниками
цієї компанії були Газпром і два громадянина України Іван Фурсін і Дмитро Фірташ.
Вважається, що саме завдяки РосУкрЕнерго і постачанню газу через неї в Україну, Фірташ і
сформував свої статки. А Юрій Бойко отримав вплив, який і сьогодні дозволяє йому разом з
Віктором Медведчуком регулярно спілкуватися з першими особами Російської Федерації.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Виктор Полищук вернулся
на землю
10.01.2020

Суд снял арест с десятков гектаров земли бизнесмена Виктора
Полищука, наложенный после банкротства банка «Михайловский». Об
В.ПОЛИЩУК
этом пишет Владислав Боровиков на портале oligarh.media
Печерский райсуд Киева снял арест с почти 70 га земли в районе Броваров, которые
принадлежат ООО “Компания “Интер-профит” (это земля бывшего ГП “Радіопередавальний
центр”), а также с нескольких земельных участков под Киевом площадью 7 га, которые
принадлежали компаниям ООО “Транс-Логистик” и ООО “Технополис 15”. Решения об этом
были приняты в конце прошлого года, но о них стало известно только сейчас (определение,
которое вынес судья Олег Белоцерковец, было опубликовано в Реестре судебных решений
лишь 8 января). Все активы находились под арестом с 2016 г. и были арестованы в рамках
уголовных производств №42016100000000558 от 02.06.2016, №12016000000000197 от
29.06.2016, №32016000000000063 от 01.07.2016, открытых Национальной полицией по
факту доведения до банкротства банка “Михайловский”, признанного неплатежеспособным 23 мая 2016 г. Как писал “ОЛИГАРХ”, накануне его банкротства кредиты компаний с
реальными залогами активно заменялись на кредиты фирм-пустышек без реальных
залогов. Владельцем банка накануне его краха был близкий к окружению Виктора
Януковича бизнесмен Виктор Полищук (известен как владелец сети электроники
“Эльдорадо” и БЦ “Гулливер”). Минимум 19 кредитных договоров перед банком были у 15
компаний («Эльдорадо», «Технополис 15», «Арма Факторинг» и др), связанных с
Полищуком. При этом обязательства указанных заемщиков были обеспечены залоговым
имуществом (земельные участки, нежилые помещения, товары в обороте, транспортные
средства, имущественные права) общей стоимостью 2,15 млрд грн., которое принадлежало
также подконтрольным фактическим владельцам банка компаниям. Следствие подозревало, что с целью вывода указанного залогового имущества из-под залога и избежания его
взыскания в пользу «Михайловского» экс-менеджеры Полищука предоставили кредиты в
общей сумме 901,4 млн грн. откровенно фиктивным фирмам. Полученные кредиты в тот же
день, 19 мая 2016 года, были пропущены через 20 предприятий и финансовых компаний на
погашение задолженности вышеуказанных 15 заемщиков по 19 кредитным договорам. Так
банк лишился кредитов с реальными залогами на 2,15 млрд грн, получив взамен ничем не
обеспеченные «пустышки». Власти обещали довести расследование до логического завершения, наказав организаторов аферы, но спустя 3,5 года можно констатировать, что
расследование фактически «слито». Еще по состоянию на 2017 год в судах констатировали,
что полицейские провалили расследования, а затем ГПУ и вовсе начала закрывать дела.
“Постановлением заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства
управления по расследованию уголовных производств следователями органов и
процессуального руководства прокуратуры города Киева Иванькова Павла Викторовича
уголовное производство № 42016100000000558 от 02.06.2016 по фактам совершения
должностными лицами ПАО “Банк Михайловский” и другими уголовных преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 190, ст. 281-1, ч. 3
ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382 УК Украины в связи с неустановлением достаточных
доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанные в настоящее
время возможности их получить – закрыто”, – говорится в обосновании снятия ареста с 70
га под Броварами. В истории с доведением “Михайловского” до банкротства вообще все
может перевернуться с ног на голову. 17 июля 2019 года Нацполиция открыла уголовное
производство №12019100090007073, потенциальными подозреваемыми в котором выступают как раз ФГВФЛ и временная администрация “Михайловского”. Накануне банкротства
из банка вместе с залогами был выведен еще и ликвидный кредитный портфель на 680 млн
гривен в пользу финансовой компании «Плеяда», оформленной на малоизвестного жителя
Симферополя Анатолия Телятникова, которая перепродала его ООО «ФК «Фагор». В конце
декабря 2019 года Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство Нацполиции о выемке
документов в ФГВФЛ и временной администрации банка “Михайловский”. “Установлено,
что Банк Михайловский» и ООО «Финкомпания «Плеяда» 19.05.2016 заключили договор
факторинга об уступке банком в пользу ФК «Плеяда» прав требования по кредитным
договорам с физическими лицами. ФК «Плеяда» оплатила Банку права требования в
полном объеме, заплатив более чем 482 млн. грн. (позже компания уступила портфель
“Фагору”), – сказано в деле. В противовес в ФГВФЛ заявляют, что вывод ликвидного
кредитного портфеля был незаконен, что подтвердил Верховный суд. В феврале 2019 года
он отменил постановление Окружного админсуда, который аннулировал признание
договоров вывода кредитного портфеля никчемными. Но, несмотря на это, «орлы Авакова»
по каким-то причинам считают “Фагор” законным собственником кредитного портфеля.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Справа проти Коломойського в Лондоні: стало відомо, коли
відбудеться слухання по суті

Дизельний завод екс-міністра оборони Лебедєва продовжує
працювати, незважаючи на заборону

10.01.2020

Слухання по суті у Високому суді Лондона щодо позову, у
рамках якого екс-власники Приватбанку Коломойський і
Боголюбов звинувачуються у виведенні майже 2 млрд доларів,
відбудеться у 2021 р.

15.01.2020

И.КОЛОМОЙСКИЙ

Як зазначили у прес-службі банку, очікується, що у рамках підготовки до
повноцінного розгляду справи проти Коломойського, Боголюбова та шести компаній в
Високому суді Лондона окремі відповідачі нададуть відгуки на позов у кінці наступного
тижня. "Інші дати щодо наступних етапів перебігу справи в Лондонському суді наразі не
встановлені. У наступні кілька місяців відбудеться процесуальне слухання, під час якого суд
дасть вказівки щодо подальшого судового розгляду, але конкретні дати для цього ще не
встановлені. Слухання по суті справи, швидше за все, відбудеться в 2021 році", - заявили у
прес-службі фінустанови. Раніше повідомлялось, що Високий суд Лондона надав колишнім
власникам Приватбанку додатковий час для підготовки до захисту до 10 січня 2020 р. У цій
справі Коломойський і Боголюбов звинувачуються у виведенні майже 2 млрд доларів, зараз
сума з урахуванням відсотків дорівнює 3 млрд доларів. За даними агенції Kroll, загалом
колишні власник Приватбанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд доларів.
Нагадаємо: 2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки
екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова,
Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які
були укладені під час націоналізації банку. Шостий апеляційний суд за клопотанням
Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня
2019 р. про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті
Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів. 16 грудня Велика палата Верховного суду
оголосила перерву до 31 січня 2020 р. в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та
Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування
рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання
недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал. У Нацбанку заявили - якщо
апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації
Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти
фінансову стабільність. У випадку негативного для держави рішення буде розблокований
судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та
Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку. У суді
Коломойський та Боголюбов (останній - через компанію Triantal Investments) вимагають
скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм
акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal - 16,6%. Ця справа
наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного
адмінсуду не набуде чинності.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Павла Фукса во второй раз заочно
арестовали в Москве
14.01.2020

Таганский суд Москвы заочно во второй раз арестовал
украинского
олигарха
Павла
Фукса
по
обвинению
в
мошенничестве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
П.ФУКС
“Украинской правды” со ссылкой на росСМИ.
Это подтвердил адвокат Мурад Мусаев. Такое решение принято уже во второй раз
после отмены ареста в Мосгорсуде в ноябре прошлого года из-за нарушения Уголовнопроцессуального кодекса РФ. Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018 г. Позже
его объявили в международный розыск. По данным следствия, олигарх покинул Россию в
марте 2019 г., вылетев в Лондон. Тогда ему была определена мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Напомним, в РФ Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном
хищении (часть 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщалось, в Москве объявили в розыск Павла Фукса
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
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Екс-нардепа Дзензерського оголосили
в розшук
15.01.2020

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
оголосило народного депутата Верховної Ради VII і VIII скликань
Дениса Дзензерського в розшук. Про це повідомляє interfax.com.ua

Д. ДЗЕНЗЕРСКИЙ

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішніх
справ України в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади. Зазначено, що
Дзензерський переховується від органів досудового розслідування, а датою його зникнення
вказано 5 грудня 2019 р. Статтею обвинувачення в реєстрі вказана ст.366-1 Кримінального
кодексу України (декларування недостовірної інформації), а запобіжний захід до
колишнього парламентарія не застосовувався. Як повідомлялося, в листопаді минулого
року детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП 15 листопада повідомили
Дзензерському про підозру в поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
2015-2018гг на суму понад 4,7млрд грн. "Слідство встановило, що протягом 2015-2018
років екс-нардеп з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан не
задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими
установами України на суму понад 4,7 млрд грн", - йдеться в оприлюдненій у вівторок пресслужбою НАБУ повідомленні. При цьому в Бюро зазначили, що оскільки на момент
вчинення процесуальної дії особа була відсутня за місцем свого проживання, вручення
письмового повідомлення про підозру здійснюється в порядку, визначеному статтями 278,
111, 135 КПК України (відправлено засобами поштового та електронного зв'язку).
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із січня 2017 року. Раніше, 26
лютого 2018 року НАЗК затвердив і направив в НАБУ обґрунтовані висновки за
результатами повної перевірки декларацій народного депутата Дзензерського за 2015 і
2016 роки. Встановлено, що депутат не вказав в декларації дійсні на кінець звітного періоду
фінансові зобов'язання перед трьома банківськими установами на загальну суму близько
3,19 млрд грн. Крім того, в декларації за 2015 рік Дзензерський задекларував дохід у
вигляді подарунка сумою 35 млн грн, законність підстав придбання якого не підтвердив
доказами. У липні 2018 року САП закрила кримінальне провадження за фактом невнесення
Дзензерським в електронні декларації за 2015 і 2016 роки відомостей про фінансові
зобов'язання на понад 4 млрд грн. У грудні Київський апеляційний суд скасував постанову
САП про закриття кримінального провадження, а в січні 2019 року НАБУ відновило його
розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який після
перемоги Революції гідності поїхав в анексований Росією Крим,
продовжує заробляти на українських підприємствах. Про це йдеться в
публікації видання 24.tv.ua.

П.ЛЕБЕДЄВ

Одне з таких підприємств - ТОВ «Дизельний завод» в Кривому Розі. «Завод входив в
коло інтересів «сім'ї Януковича» і в кінцевому підсумку опинився в руках Лебедєва. Для
цього підприємство наполегливо банкрутували», - йдеться в статті. За даними журналістів,
зараз діяльність заводу несе загрозу екології для цілої області. «Ще в 2018 році ДСНС
виявила численні порушення пожежної та техногенної безпеки і подала в суд на «ГеронТрейд» за відмову їх усунути. Підприємству вдалося зам'яти справу, суд врахував «важкі
економічні наслідки» у разі зупинки заводу. Однак власники уроку не витягли, і ситуація
повторилася вже через два місяці. У лютому 2019 року перевірки ГУ ДСНС встановили 7
аналогічних порушень, в березні і квітні - ще 36. При цьому жодне з них не можна назвати
формальним», - пишуть журналісти. Незважаючи на заборони, завод продовжує працювати
і приносити прибуток сім'ї Лебедєвих. Ще одне підконтрольне Лебедєву підприємство –
Свеський насосний завод - постачає обладнання для оборонного комплексу Росії. Сам
Лебедєв регулярно з'являється в ефірах пропагандистських ЗМІ, забудовує чорноморське
узбережжя елітними котеджами і зміцнює двосторонні контакти між півостровом і
державою, яка його анексувала. Лебедєв працював на посаді міністра оборони України із 24
грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року, але покинув країну ще до своєї офіційної
відставки. У травні 2014 року проти нього у ГПУ відкрили кримінальну справу за підозрою
у зниженні обороноздатності країни.
Читати повністю (документ) >>>
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Херсонский автодилер Боржков отобрал
кардан у Жеваго
15.01.2020

Находившийся в залоге у банка «Финансы и Кредит» завод
карданных валов Константина Жеваго по бросовой цене достался
херсонскому депутату Валерию Боржкову. Впрочем, опальный
В.БОРЖКОВ
мультимиллионер уже начал борьбу за его возврат и заморозил
уведенное у него из-под носа имущество.
Находящийся в розыске экс-нардеп и основатель ФПГ «Финансы и кредит»
Константин Жеваго потерял свой первый промышленный актив в Украине с момента
крушения его банка «Финансы и кредит» в 2015 году. Им стал входивший в холдинг
«АвтоКрАЗ» Херсонский завод карданных валов, целостный имущественный комплекс
которого в ноябре прошлого года был пущен с молотка на Универсальной бирже
«Капитал». Его выкупило херсонское «Автоград Херсон», принадлежащее на паритетных
началах Алексею Панасюку и Валерию Боржкову. Боржков – депутат Херсонского горсовета
от партии «УКРОП», которого называют одним из самых влиятельных бизнесменов своего
города. Его совместный с Панасюком бизнес включает автосалоны по продаже японских
автомобилей (Toyota, Nissan, Mazda и Suzuki) и сопутствующие бизнесы. Цена продажи
имущества завода составила 11,8 млн грн или всего 2% от первоначальной стоимости в 614
млн грн. Аукцион по продаже имущества Херсонского завода карданных валов стал
финальным аккордом в деле о его банкротстве, стартовавшем еще весной 2014 года. В
рамках этого процесса изначально основным кредитором выступил банк «Финансы и
кредит» – в мае 2015 г. суд утвердил его требования к должнику на сумму почти 400 млн
гривен, и дополнительно включил в реестр еще 150 млн гривен, обеспеченные залогом. Но
после того, как Жеваго утратил контроль над своим банком, в который была введена
временная администрация, его требования были уменьшены до 50 млн гривен «в связи с
частичным погашением другими кредиторами задолженности по кредитным договорам,
заключенным между банком и ПАО «Херсонский завод карданных валов». А контроль над
комитетом кредиторов завода достался группе предприятий из орбиты Жеваго (ПАО
«Ужгородский турбогаз», ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ООО
«Агрибизнес», ООО «Перт» и ООО «УАУ»). Вскоре после этого была введена санация завода,
а на горизонте появилось близкое к Жеваго ООО «Машиностроительная комплектация»,
подавшее заявку на участие в этом процессе в качестве инвестора. Но такой расклад не
одобрил залоговый кредитор. «11.05.2019 от кредитора АО «Банк «Финансы и Кредит»
получено письмо, которым он сообщил суду, что из плана санации должника следует, что
инвестором является ООО «Машиностроительная комплектация», однако относительно
инвестора открыто уголовное производство № 32018230000000001 от 03.01.2018 по факту
уклонения от уплаты налогов должностными лицами общества. Кроме того, согласно
информационной
справки
из
реестра
недвижимого
имущества,
у
ООО
«Машиностроительная комплектация» отсутствует всякое недвижимое имущество.
Учитывая изложенное, существуют обоснованные сомнения в финансовой состоятельности
самого инвестора» – говорится в материалах дела. В итоге в мае 2019 года суд признал
завод карданных валов банкротом, прекратив полномочия управляющего санацией Юрия
Смолиенко (глава правления завода, считавшийся ставленником Жеваго) и назначив
ликвидатором киевского юриста Артура Мегерю. Именно он и организовал проведение
трех подряд аукционов по продаже имущества должника, согласовав их с банком «Финансы
и кредит». Впрочем, финальная мизерная цена продажи вряд ли обрадовала ФГВФЛ, под
контролем которого находится банк «Финансы и кредит», и точно сильно огорчила Жеваго.
На правах одного из кредиторов завода карданных валов «АвтоКрАЗ» в конце декабря
подал в Хозсуд Херсонской области заявление о признании аукциона недействительным. И
на днях, как выяснил «ОЛИГАРХ», суд принял обеспечительную меру, наложив арест на
проданное имущество, включая заводской комплекс площадью около 45 тыс кв. м на ул.
Александровской в Херсоне, пансионат «Приморье» в Железном порту и лагерь
«Юбилейный» в с. Красное. Более того, с подачи Юрия Смолиенко Главное управление
Нацполиции в Херсонской области начало расследовать действия Артура Мегери при
продаже имущества в рамках уголовного производства №12019230040002372. По
утверждению Смолиенко, ни ему, ни акционерам завода, ни комитету его кредиторов
якобы не было известно, что целостный имущественный комплекс завода карданных валов
был выставлен на аукцион. Поверить в это сложно, учитывая, что информация о торгах в
октябре-ноябре регулярно публиковалась профильными сайтами. Похоже, что одна из
структур из орбиты Жеваго сама планировала выкупить имущество завода по минимально
возможной цене, но ее опередил неожиданно появившийся соперник, которому, возможно,
благоволил ликвидатор. И теперь крайне интересно будет наблюдать за корпоративной
войной двух бизнес-групп – ослабленной общеукраинской и крепкой региональной. Тем
более, что, как известно, партия «УКРОП», членом которой является Боржков, входит в
орбиту на данный момент самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Атакуют Суркисы, Коломойский - в полузащите,
на воротах - Порошенко

Права требования 6,2 млрд грн долга компаний Барщовского перед
Дельта Банком выкуплены на аукционе
16.01.2020

Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский
арбитраж. Объясняем суть их претензий и причем здесь
Коломойский. Об этом пишет Юлия Самаева, Редактор отдела
экономики ZN.UA

16.01.2020

П.ПОРОШЕНКО

Помимо того, что этот иск точно отравит жизнь пятому украинскому президенту,
он может огорчить первый украинский банк и подсластить жизнь второму украинскому
олигарху. Объясняем, в чем заключаются претензии Суркисов и при чем здесь Коломойский.
Жадность. В структуре собственности телеканала "1+1" Игорю Суркису
принадлежат 24,6%, по факту поровну разделенные с братом. Злые мужики поговаривают,
что 8% этой доли принадлежат давнему бизнес-партнеру Суркисов — Виктору Медведчуку.
В 2015 году Петр Порошенко, будучи президентом, сделал братьям Суркисам предложение,
от которого нельзя отказаться, — купить у них 25% телеканала "1+1". Суркисы
согласились. Во-первых, уже тогда они устали быть партнерами-заложниками Игоря
Коломойского и хотели если не прекратить, то хотя бы минимизировать эти токсичные
отношения. Во-вторых, действительно нуждались в деньгах, а сумма сделки
предполагалась существенная — по данным ZN.UA, 140 миллионов долларов. В-третьих, не
хотели отказывать президенту. Не принято это в нашей стране. Петр Алексеевич в лучших
традициях торговался за каждый доллар, как за последний. Сошлись на беспрецедентном
— продаже с рассрочкой на восемь лет. А потом Порошенко передумал... К его несчастью,
передумал уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже. Как
сообщили ZN.UA юристы, имевшие отношение к сделке, предусмотрено, что право,
регулирующее этот договор, — английское. Соответственно, в спорных случаях стороны
должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж. По информации ZN.UA, на сегодняшний
день иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В
течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет
документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го
состоится первое заседание. Мы обратились к Игорю Суркису за комментарием, но он
отказался отвечать на наши вопросы, ссылаясь на рекомендации своих юристов. По нашим
данным, в доказательном арсенале у Суркисов не только контракт с Порошенко,
компенсацию невыполнения которого они требуют, ибо история имела интересное
продолжение. Уже в феврале-марте 2016-го Суркисам стало понятно, что Порошенко
ничего у них покупать не намерен. Настаивать не стали. Но после национализации
Приватбанка в декабре 2016-го переговоры возобновились. Только теперь уже Петр
Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% "Плюсов" не за свои, а за их деньги. Дело в том,
что в процессе национализации Приватбанка НБУ обнулил и перевел в его капитал ряд
обязательств (пассивов) банка перед лицами, связанными с бывшими владельцами Игорем
Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Игорь и Григорий Суркисы, вместе с женами и
детьми, были признаны связанными с Коломойским лицами. Из-за национализации семья
Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 тысячи евро в кипрском филиале
банка как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине — уже как физлица.
Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов
Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в "Плюсах". Вы нам долю, а мы вам
вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги. Предложение президентпокупатель озвучивал не лично, а устами Александра Грановского. Переговоры,
проведенные Грановским, по доброй украинской традиции, были задокументированы и, по
нашей информации, будут предъявлены Лондонскому арбитражу как объяснение причины
срыва первоначальной сделки с Порошенко. …
Хитрость. Свою долю в "Плюсах" Порошенко использовал бы по полной и
существенно усилил бы свои позиции. Условия долевого участия Игоря Суркиса, по
информации ZN.UA, предполагают, что он может влиять на редакционную политику
"Плюсов", дотируя канал пропорционально долевому участию, то есть на четверть.
Суркисы этим правом не пользовались много лет, но Порошенко мог бы, если бы не его
наглость. Платить своими деньгами за свою же долю Суркисы не захотели и теперь, по
словам нашего источника, "сделают все, чтобы если не вернуть деньги, то хотя бы
испортить Порошенко жизнь". Даже если мотивы у Суркисов исключительно личные,
влияние начатого ими дела намного шире конфликта с Порошенко. 10 января в Высоком
суде Лондона началось рассмотрение по сути иска Приватбанка против бывших
собственников Коломойского и Боголюбова. Дело построено на расследовании фактов
мошенничества в банке и вывода из него средств, проведенном международной
расследовательской компанией Kroll по просьбе НБУ и Минфина. Позиция госбанка в этом
деле до недавнего времени была уверенной. Он выиграл апелляцию, доказав суду, что дело
должно рассматриваться именно в Лондоне. Более того, в ходе апелляционных слушаний
лондонские судьи отмечали, что у Приватбанка "есть веские свидетельства сложной
мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего
органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо
крупных размерах. Документальные доказательства ясно продемонстрировали, что
соглашения о поставках были фиктивными и использовались в качестве ложного
оправдания вывода очень больших сумм денег из банка. Искусственная сложность
рециркуляции средств сама по себе свидетельствует о мошеннической схеме". Что еще
важнее, в своей резолюции суд обращал внимание на то, что ответчики, то есть
Коломойский с Боголюбовым, не пытались объяснить случившееся и признали
правомерность спора о мошенничестве в особо крупных размерах. А в решении четко было
сказано, что "у банка есть веские аргументы в пользу взыскания 1,9 миллиарда долларов
США". И поскольку в деле речь идет не только о выводе средств из банка, но и о
непогашенных займах, то к 1,9 миллиарда долларов добавляются также проценты,
начисляемые по этим кредитам. На сегодняшний день общая сумма иска уже составляет 3
миллиарда долларов, которые могли бы хоть как-то компенсировать потери банка,
составившие, по заверениям детективов Kroll, порядка 5,5 миллиарда долларов. Но после
иска Суркисов ситуация может измениться не в пользу государственного Приватбанка. Вопервых, основная линия защиты Коломойского и Боголюбова выстраивается на том, что
национализация Приватбанка была политическим преследованием с целью
вымогательства. Версии Коломойского меняются постоянно, но усредненный вариант
следующий: экс-президент Порошенко и экс-глава НБУ Гонтарева буквально
шантажировали Коломойского и Боголюбова национализацией банка, чтобы отобрать их
активы, в частности телеканал "1+1", а потом перешли в наступление и национализировали
банк, чтобы поживиться залогами. Правда, "Плюсов" в залогах Приватбанка никогда не
было, но переговоры об обмене доли олигарха в "Плюсах" на ненационализацию банка в
сентябре 2016-го были. И проводил их все тот же Грановский, который при желании эту
информацию подтвердит, если суду будет недостаточно доказательств того, что пятый
президент Украины действительно пытался использовать национализацию Приватбанка в
своих корыстных интересах. Во-вторых, слушанья в Лондонском арбитраже могут
завершиться раньше, чем в Высоком суде Лондона, где рассмотрение иска по сути уже
перенесено на 2021 год. То есть ход арбитража и, возможно, его решение могут
приниматься во внимание судом, ведущим дело Приватбанка. Источник ZN.UA уверяет, что
Суркисы преследуют исключительно собственный интерес, а с подачей иска тянули лишь
потому, что ждали окончания срока президентства Порошенко. Может, и так, но самим
фактом подачи этого иска они существенно подыгрывают Коломойскому с Боголюбовым. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Права требования 6,19 млрд грн ($258,16 млн по курсу НБУ на
16 января 2020 г.) долга перед «Дельта Банком» компаний
«Яблуневый Дар» и «Танк Транс» были выкуплены Финансовой
компанией «ИНВЕСТОХИЛЛС ВЕСТА». Об этом Latifundist.com стало
Т.БАРЩОВСКИЙ
известно от источников на рынке.
Информацию в эксклюзивном комментарии нашему изданию о выкупе прав
требования долга подтвердил собственник группы компаний T.B. Fruit Тарас Барщовский.
«Права требования долга, выставленные на аукцион банком, выкуплены. Дальше это
вопрос длительного времени и разбирательств. Важно понимать, что речь идет о компании
«Яблуневый Дар», а не T.B. Fruit», — прокомментировал он. Напомним, что у компаний
«Яблуневый Дар» и «Танк Транс» был кредит в «Дельта Банке», который в 2015 г. признали
неплатежеспособным. Имущество предприятий «Яблуневый Дар», а также «Танк Транс»
было арестовано. Задолженность этих компаний (тело кредита + проценты) на 01.11.2018 г.
составляет 6,19 млрд грн. Справка: С предприятия «Яблуневый Дар», созданного в 2003 г.,
берет начало история группы компаний T.B. Fruit, которую основали в 2011 г.
Собственником T.B. Fruit является Тарас Барщовский. Как сообщается в судебных
решениях, должниками по кредитным договорам перед «Дельта Банком» (№ВКЛ-2005880,
№ВКЛ-2005880/11, №ВКЛ-2005469, №НКЛ-2005469/2, №ВКЛ-2005469/4, №НКЛ2005469/5) являются «Танк Транс» и «Яблуневый Дар». Согласно сообщению Фонда
гарантирования вкладов физических лиц, 7 ноября 2019 г. на площадке «Фьост
Файненшиал Нетворк Юкрейн» состоялся аукцион по продаже пула активов «Дельта
Банка», «Надра», «Банк «Финансы и кредит». В пул активов вошли: мощности предприятия
по производству плодово-ягодной продукции (23 объекта недвижимости — земельные
участки и производственные мощности общей балансовой стоимостью 343,7 млн грн;
транспорт, в т.ч. вертолет авиации общего назначения, общей балансовой стоимостью 9,2
млн грн; оборудование, товары в обороте и имущественные права общей балансовой
стоимостью 5,61 млрд грн); ведущего производителя шин в Украине (2 целостных
имущественных комплекса, балансовая стоимость которых составляет 1,17 млрд грн;
нежилое здание площадью, балансовая стоимость которого — 2,4 млн грн; движимое
имущество балансовой стоимостью 7,2 млн грн, акции двух предприятий стоимостью 13,6
млн грн; имущественные права на 774,9 млн грн). В этот пул активов также вошли права
требования долга перед «Дельта Банком» компаний «Яблуневый Дар» и «Танк Транс».
Победителем аукциона на пул активов «Дельта Банка», «Надра», «Финансы и кредит» стала
компания Финансовая компания «ИНВЕСТОХИЛЛС ВЕСТА». Согласно аналитической
системе YouControl, конечным бенефициарным собственником является Антониоу
Константинос, учредитель финансовой компании — Андрей Волков. Кроме того
собственник T.B. Fruit опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Хозсуд
Львовской области открыл дело о признании банкротом компании «Яблуневый Дар». …
Читать полностью (документ) >>>
По материалам latifundist.com
Руслан Шостак, EVA і Varus: Сумарний річний товарообіг
мереж вперше перевищив $1 млрд
17.01.2020

Засновник роздрібних мереж EVA і Varus розповів про підсумки
роботи його рітейл-бізнесу в 2019 р. та фактори успіху компанії. Про
Р.ШОСТАК
це повідомляє служба новин порталу rau.ua
Як написав Руслан Шостак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, в
минулому році хороші результати демонстрували як рітейл-мережі, так і інші проекти
бізнесмена. «Якщо коротко, це був відмінний рік. Сумарний товарообіг EVA і Varus вперше
перевищив $1 млрд. EVA відкрила 219 нових магазинів і показала приріст товарообігу
більш ніж на 50% в порівнянні з 2018-м. Varus відкрив за рік 15 супермаркетів, а виручка
мережі зросла майже на чверть у порівнянні з 2018-м. Інші бізнес-проекти, в яких я беру
участь (насамперед в девелопменті), також продовжують показувати відмінну динаміку
зростання і радують крутими результатами», – зазначив дніпровський підприємець. За
його словами, такі результати були досягнуті завдяки кільком ключовим факторам, серед
яких зростання споживчого оптимізму, поліпшення систем управління і формування
професійних управлінських команд. «Ми остаточно пішли від ситуаційного менеджменту
до регулярного. Від звітів у Excel до інтерактивних дашбордів. Від роздумів до
експериментів. Точно в бізнесах сформувалися круті команди менеджерів на всіх рівнях.
Профі з палаючими очима. Молоді, амбітні, зухвалі. Жадібні до перемог. Поки що мені
здається, що ключовим є другий чинник – залучена команда професіоналів. Тому в 2020-му
ми будемо продовжувати робити ставку на підбір, розвиток і утримання персоналу», –
додав Руслан Шостак. Нагадаємо, мережа EVA – найбільший гравець українського ринку
drogerie. Станом на 31 грудня 2019 року компанія об’єднувала 974 магазина. При цьому
рітейлер планує продовжити динамічне масштабування мережі і в 2020-му році: як
розповідала в інтерв’ю порталу Investory News виконавчий директор EVA Ольга Шевченко,
в наступному році мережа планує розширитися ще 180 на торгових точок. Що стосується
мережі Varus, то на початок 2020 року вона об’єднувала 84 магазини загальною площею
понад 80 000 кв. м. Компанія входить в топ-10 найбільших за товарообігом продуктових
рітейлерів України, а її магазини працюють в Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі,
Павлограді, Кам’янському та інших містах країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
На Микитася знову вдягнули
електронний браслет
20.01.2020

Правоохоронці знову вдягнули електронний браслет стеження
на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася,
М.МИКИТАСЬ
підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на 80 млнв грн.
За словами адвоката екснардепа Олександра Лисака, після того як прикордонники
зняли Микитася з рейсу Київ-Лондон, на нього знову вдягнули електронний браслет
стеження і змусили здати закордонний паспорт. Лисак каже, що йому не відомі причини
таких дій прикордонників, тому, щоб отримати цю інформацію, він готує запит до
Держприкордонслужби. "В рішенні (про заборону виїжджати з країни - УП) немає підстави",
- наголосив він. Адвокат підтвердив, що в його клієнта є "рішення про надання дозволу на
виїзд". В понеділок Микитася в аеропорту "Бориспіль" зняли з рейсу при спробі вильоту з
України до Великої Британії. Джерела УП у правоохоронних органах розповіли, що дозвіл
Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Назара Холодницького Максим Грищук, але згодом скасував його. За словами
джерела УП, Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в
Лондон. Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась вийшов
під заставу. Водночас він мав прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за
кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований,
проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну
свого місця проживання та/або роботи. А також здати на зберігання до відповідних органів
паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Доброе утро,
Лагун

ВАКС вирішив заочно судити екс-нардепа
Олександра Онищенка
21.01.2020

Активы основателя “Дельта Банка”, от которого ФГВФЛ
добивается компенсации нанесенного ущерба, начнут искать по
всему миру, и прежде всего, во Вьетнаме. Об этом пишет
М.ЛАГУН
oligarh.media
Несмотря на колоссальные махинации со средствами вкладчиков, до последнего
времени никто из экс-акционеров и руководителей “Дельта Банка” не понес наказания. По
словам собеседников «ОЛИГАРХА» на финансовом рынке, причина этого банальна –
правоохранительные органы откровенно саботировали расследование хищений в
финучреждении, крушение которого в 2015 г. едва не привело к коллапсу всей банковской
системы. После смены власти в прошлом году ситуация изменились, правоохранители
«собрались с мыслями», и как результат, в розыск уже объявлены Олег Бахматюк (эксхозяин лопнувших банков «Финансовая инициатива» и VAB) и Константин Жеваго (банк
«Финансы и кредит»). Кто составит им компанию в ближайшее время, никто не знает, но
наибольшие шансы «прийти к успеху» – у основателя “Дельта Банка” Николая Лагуна, для
которого уже прозвучали тревожные звоночки. Как писал «ОЛИГАРХ», 10 декабря 2019 г.
Фонд гарантирования вкладов сообщил, что Северный апелляционный хозяйственный суд
по его иску наложил арест на активы Лагуна. «Суд удовлетворил апелляционную жалобу
Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.19 о взыскании с Лагуна ущерба,
причиненного банку и его кредиторам в размере 691,297 млн грн, и запретил ему
совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания», –
говорится в сообщении ФГВФЛ. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Фонд гарантирования
вкладов не намерен ограничиваться украинскими активами, и уже в ближайшее время
планирует нанять компанию, которая займется поиском активов (asset tracing) эксакционеров Дельты за рубежом для обращения на них взыскания. Еще в ноябре президент
Владимир Зеленский провел встречу с банкирами, на которой, в том числе, упомянул
обанкротившиеся банки. «Президент Владимир Зеленский хочет видеть результат работы
с «плохими» кредитами (NPL) банков, особенно государственных, и предлагает должникам
и экс-владельцам обанкротившихся банков добровольно заплатить по долгам» –
прокомментировала результаты встречи главы государства с банкирами советник главы
Офиса президента Виктория Страхова. В случае с “Дельта Банком” расходы государства
были одними из самых существенных. Только гарантированных вкладов пришлось
выплатить на сумму в 16 млрд грн. Кроме того, банк не смог вернуть рефинансирование
НБУ в размере 8 млрд грн и еще 4 млрд – государственному “Ощадбанку”. «ОЛИГАРХ»
неоднократно писал о схемах вывода средств из банка, которые своей наглостью поразили
не только обывателей, но и опытных следователей. Например, получив от Нацбанка
рефинансирование в 2014 г, “Дельта Банк” конвертировал 4,1 млрд гривен в 535,3 млн
долларов и перечислил их на иностранные счета дюжины связанных между собой
подставных компаний, ряд топ-менеджеров которых одновременно были сотрудниками
“Дельта Банка”. Одна из этих компаний-однодневок, получившая 116 млн долларов, имела
характерное название «Бони и Клайд». Подозрения участникам схемы были выдвинуты
ГПУ еще в 2017 г – тогда в их число попали глава совета директоров “Дельта Банка” Елена
Попова и еще несколько лиц. В конце декабря 2019 ей же вместе с экс-заместителем
начальника департамента корпоративного бизнеса “Дельта Банка” и директором одного из
обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд
гривен, о чем сообщили в пресс-службе Нацполиции. Самая «большая рыба» все это время
каким-то образом избегала подобной чести, но похоже, его время пришло. По данным
источников «ОЛИГАРХА» в НБУ, в ближайшее время по делу “Дельта Банка” могут быть
выдвинуты подозрения непосредственно Лагуну. Смена власти, которую повлекли за собой
президентские выборы, спровоцировала создание нового прокурорского департамента,
который специализируется на NPL. Учитывая масштаб хищений в “Дельта Банке”, его
мажоритарный акционер выглядит явным приоритетом для департамента. В связи с этим,
по словам источников «ОЛИГАРХА» на банковском рынке, Николай Лагун уже долгое время
не появляется в Украине. В то же время проблемы у него могут начаться и за пределами
родины, поскольку его кредиторы всерьез намерен заняться поиском активов Лагуна и
связанных с ним лиц по всему миру, и прежде всего, во Вьетнаме. Известно, что в 2009 году
Николай Лагун создал в этой стране финансовую компанию, которую в 2010 году продал
неким инвесторам. Но сейчас на рынке подозревают, что у скандального экс-банкира могут
быть «фронтеры», а сам он продолжает вести бизнес в азиатской стране. ...
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
Нерухомість банку Авакових від примусового продажу переховав
“майбутній керівник” фірми Авакова-молодшого
21.01.2020

Об’єкти нерухомості банку “Базис” з орбіти міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова “виводив” бахмутчанин, що в
подальшому засвітився в ще одній “аваківській” компанії.

А.АВАКОВ

При цьому нерухомість мала би бути продана для погашення боргів перед вкладниками. Про це повідомляє Bihus.Info. Мова йде про Євгена Пилипенка з Бахмута. Наприкінці
2015-го він і його фірма “Біо-М” стали покупцями банку “Базис”, що раніше належав родині
Авакова. “Базис” – один з найвідоміших в минулому активів родини Авакових. За
президент-тства Віктора Януковича сюди було введено тимчасову адміністрацію,
відкликано ліцензію і розпочато процедуру ліквідації. З того моменту у банку почали
зростати борги перед вкладниками. Після Революції Гідності і призначення Арсена Авакова
на посаду міністра внутрішніх справ Окружний адмінсуд Києва скасував постанову
Нацбанку про відкликання у банку ліцензії. По суті банк повернувся під контроль родини
Авакова і та скористалася можливістю для продажу активу. У власності “Базису” на той
момент знаходився цілий ряд об’єктів нерухомості у Харкові, Харківській області та Києві.
Наприклад, маєток на понад 800 м² в Дергачівському районі Харківської області і майже 300
м² нежитлової площі в центрі Києва, поблизу Бессарабської площі. Оскільки банк
знаходився в процесі ліквідації, то ці об’єкти мали би бути виявлені ліквідаторами установи
для подальшого продажу заради розрахунку з вкладниками. Але цього не сталося і в грудні
2015-го нерухомість була виведена на фірму “Зума інвест капітал” з кіпрським
бенефіціаром. Нині частина нерухомості встигла змінити власників знову. Сам Арсен
Аваков причетність до цього процесу спростовував. Але схоже, що Євген Пилипенко є
близьким до родини Авакова. У 2018-му він, наприклад, значився керівником компанії
“Екопром-Сервіс”. Власницею на той момент значилася його донька Катерина. В
подальшому компанія перейшла до сина міністра Олександра Авакова. В жовтні 2019-го
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відсудив у Нацбанку понад 270 млн грн.
Відповідно до судових матеріалів ця сума відповідає незадоволеним кредиторським
вимогам Фонду до “Базису” в частині виплат вкладникам за рахунок коштів самого Фонду.
Читати повністю >>>
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила
клопотання прокурорів про здійснення спеціального судового
засідання щодо колишнього народного депутата Олександра
О.ОНИЩЕНКО
Онищенка.
Судді звернулись в порядку міжнародного співробітництва до Німеччини для
виклику колишнього народного депутата. У зв'язку з чим розгляд справи було відкладено
до 10:00 год. 4 травня 2020 р. Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так
званих "газових схем" під час перебування народним депутатом. У липні 2016 р. Верховна
рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, проте Онищенко зник за
кордоном. Восени цього року він програв усі судові процеси в Іспанії, іспанська влада
винесла рішення про його екстрадицію. Нагадаємо, 29 листопада колишнього народного
депутата О.Онищенка затримали в Німеччині за запитом Національного антикорупційного
бюро України. За словами глави НАБУ Артема Ситника, Онищенка мали екстрадувати в
Україну з Іспанії, де той ховається від слідства, в грудні. Ситник зазначив, що екс-нардеп
програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Іспанський суд визнав інвестиції Степана
Черновецького законними
22.01.2020

Іспанська влада визнала, що інвестиції Степана Черновецького
в країну і його діяльність в Іспанії були законними. Про це Степан
Черновецький, голова компанії Chernovetskyi Investment Group,
С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
заявив в інтерв'ю виданню Фокус.
За його словами, йдеться не про справу проти нього, а про попереднє розслідування,
яке велося з 2014 року. "Суворо кажучи, це навіть не справа була, а так зване попереднє
розслідування. Звинувачення не було, а от на чому будувалася вся ця історія – загадка.
Нічого конкретного, самі підозри", - заявив бізнесмен. Черновецький наголосив, що поліція
підозрювала його в купівлі будинку в околицях Барселони на гроші, отримані незаконним
шляхом. Однак бізнесмен стверджує, що цей будинок він не купував, а лише орендував на
літній період. "Це гарний приклад того, як підійшла до справи поліція в Іспанії. По-перше,
цей будинок я орендував, у мене немає і не було будинку в Іспанії, по-друге, йдеться про
інвестиції у бізнес, по-третє, усі гроші мають законне походження. Як я розумію, коли мене
затримували, суд не володів інформацією, що я продав банк. (Правекс Банк продано 2008
року італійській банківській групі Intesa Sanpaolo за $750 млн. - Ред.) за сотні мільйонів
доларів. Я знаю про цю справу три з половиною роки, сама вона триває ще довше, а слідство
так і не припустило навіть, якими ж кримінальними шляхами були отримані кошти для
інвестицій в Іспанію", - наголосив Степан Черновецький. Затримання відбулося 2016 р., а
попереднє розслідування велося з 2014 р. За словами Черновецького, ця історія негативно
позначилася на його бізнесі в Іспанії, проте практично не зачепила проекти в Україні та
відносини з партнерами та друзями. Степан Черновецький живе і веде бізнес в Україні йому належить інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group, яка інвестує в ІТ в
Україні та світі. Нагадаємо, в 2016 р. главу CIG Степана Черновецького затримали в Іспанії
за підозрою в незаконній діяльності і відмиванні грошей. Але незабаром Степан
Черновецький був звільнений без жодних обмежень, а в кінці 2019 р. справу закрили.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.112.ua
Игоря Воронова «развели» на любви
к недрам
23.01.2020

Издание «ОЛИГАРХ» выяснил, как совладелец Sport Life потерял
3 млн долларов и платиновые часы из-за излишнего доверия к
И. ВОРОНОВ
скандальному экс-нардепу от «Батькивщины» Игорь Скосарю
У бывшего депутата Верховной Рады от «Батькивщины» Игоря Скосаря, который в
свое время прославился заявлением в эфире ток-шоу «Черное зеркало» на телеканале
«Интер» о том, что он «фактически купил» место в «партии Яценюка» за 6 млн долларов,
наступила «черная полоса» в жизни. Как выяснил «ОЛИГАРХ», в декабре Голосеевский
районный суд Киева удовлетворил иск одного из самых богатых бизнесменов столицы,
владельца ресторана «Феллини» и сети фитнес-клубов Sport Life Игоря Воронова, и
постановил взыскать в его пользу со Скосаря 83,9 млн грн. «Судом установлено, что
11.11.2013 г. Скосарь получил взаймы от Воронова денежные средства в размере 2,972,837
долларов США на реализацию проекта строительства завода в Индии, и обязался вернуть
не позднее 31.12.2015 г.», – указано в решении суда, текстом которого располагает
«ОЛИГАРХ». Эти деньги Скосарь не вернул, что и вылилось в судебный вердикт, сделавший
его потенциальным банкротом. Как выяснил «ОЛИГАРХ», этим проблемы бывшего
парламентария не исчерпываются. Не считая заявления на развод, поданного несколько
месяцев назад в суд его женой Юлией Скосарь, и ареста дома с подачи все того же Воронова,
главной насущной проблемой бывшего нардепа является потенциальное попадание в
тюрьму. По данным «ОЛИГАРХА», заявление о совершении Скосарем преступления Воронов
подал в суд еще в прошлом году – и эта история, описанная в фабуле открытого
Национальной полицией уголовного производства, достойна отдельного повествования.
Речь идет о том самом «проекте строительства завода в Индии», вложиться в который
Воронову предложил Скосарь, и в итоге, по версии следствия, вместе с сообщником,
гражданином Израиля Шаем Михаэли, завладел деньгами и имуществом Воронова почти на
4 млн долларов. Произошло это еще в 2011 году, когда Скосарь обратился к Воронову, с
которым он с 2000 г. поддерживал дружеские отношения, с предложением вложить 3 млн
долларов в проект по приобретению на территории Индии (штат Орисса) месторождения с
запасами железной руды, строительство производственного комплекса по переработке
руды и ее реализации. По данным следствия, во время переговоров Скосарь представил
Воронову Шая Михаэли как человека, «который имеет большой и успешный опыт
успешной работы в сфере производства и реализации такого сырья». При этом Воронова
убедили, что все технические, юридические и другие моменты будут решать Скосарь и
Михаэли, а от него только требуются деньги. Дальше Воронов и Скосарь купили на двоих
(70 на 30%) кипрскую компанию Omelo International Ltd, которая должна была купить
индийскую фирму-потенциального лицензиата H.L.Traders&Suppliers Private Limited. Затем,
в 2011-2012 Воронов перечислил на счета H.L.Traders&Suppliers Private Ltd около $1 млн, а
также передал Скосарю наличными еще $1,6 млн для обеспечения функционирования
«бизнес-проекта». В апреле 2012 г. Воронов решил проверить, что происходит, и направил в
Индию своего юриста. Его отчет оказался весьма печальным. ... Чем закончится эта
история, и сядет ли в итоге бывший нардеп (ч. 4 ст.190 «мошенничество» предусматривает
от 5 до 12 лет тюрьмы), вероятно, станет известно уже в этом году. Пока что в деле идет
досудебное следствие, и о выдвижении подозрений ни Скосарю, ни Михаэли нет никакой
информации. Что же касается Воронова, то он продолжает инвестировать в разработку
недр – но в Украине. Один из его свежих проектов, по данным «ОЛИГАРХА» – разработка
Королевского месторождения природного газа в Закарпатской области, который стартовал
в 2019 году.
Ну и, естественно, скандально известный редкоземельный проект
«Укрлитийдобычи», в котором Воронов пока остается младшим партнером.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Бакай получил $225 млн за посредничество
между Тарутой и Кремлем

ФГВФО: оточення Жеваго не заплатило 304 млн грн
за 10-мільярдний пул активів
23.01.2020

Нардепа Сергея Таруту настигает его бизнес-прошлое.
Десять лет назад при продаже холдинга ИСД он заплатил
миллионы за лоббирование в околокремлевских кругах. Об этом
“ОЛИГАРХ” узнал из расследования DW

24.01.2020

С.ТАРУТА

Сейчас мало кто вспоминает об экономической экспансии Москвы в Украине,
предшествовавшей началу войны. Начиная с 2009 года российские и приближенные к
российскому руководству украинские бизнесмены скупали целые отрасли. Приоритетом
были энергоемкие производства, такие как химическая промышленность или металлургия.
Россия поддерживала покупателей скидками на газ или миллиардными кредитами
“Внешэкономбанка” (ВЭБ) – государственной корпорации развития. После покупки
украинского “Проминвестбанка” в сферу интересов россиян попал также металлургический
холдинг “Индустриальный Союз Донбасса” (ИСД), говорится в расследовании.
Российский банк развития и экспансия в Украине. Создал ИСД в процессе
приватизации в 90-е гг. прошлого века украинский промышленник, а ныне депутат
Верховной Рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута вместе со своим
партнером Виталием Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился третий партнер –
россиянин Олег Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в
затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций ИСД в декабре
2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли
бывшего совладельца группы “Евраз” Александра Катунина. Кредитором выступил
российский ВЭБ. Сергей Тарута убежден, что сделка была бы невозможной без поддержки
Кремля. “Важные решения в ВЭБ принимаются российским министерством финансов
совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного
совета”, – констатировал Тарута в недавнем интервью DW. Российское правительство на
момент продажи ИСД возглавлял нынешний президент России Владимир Путин. По
мнению Сергея Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой. По словам
украинского бизнесмена, настоящим владельцем, который скрывается за хитросплетением
иностранных фирм, является ВЭБ и таким образом российское государство. Российская
корпорация до сих пор не подтверждает эту информацию. Запрос DW относительно
покупки ИСД остался без ответа.
$225 млн за контакты в Кремле. Много лет об обстоятельствах продажи ИСД не
говорили. Пока свет на детали сделки, которые оставались за кулисами, не пролила судебная тяжба в Лондоне между бывшими партнерами по холдингу. Оказывается, посредником
в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай.
Согласно конфиденциальному меморандуму, который есть в распоряжении DW, Тарута и
его партнер Мкртчан обязались выплатить Бакаю небывало высокую комиссию объемом в
8,2% от суммы продажи актива. Посреднический гонорар должен был быть выплачен на
счета офшорной компании в Белизе. Согласно меморандуму, посредник должен был найти
покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости
кредитное финансирование транзакции. Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в
Москве, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому
бизнесу и впоследствии на работе во главе государственной украинской компании
“Нафтогаз”. За свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Игорь Бакай
получил впечатляющую сумму – 225 миллионов долларов. Это следует из документов
судебного процесса в Лондоне. При рассмотрении дела стало известно, что цена продажи
ИСД составила 2,7 миллиарда долларов за 50 процентов плюс две акции.
Акции ИСД – дело на миллиард. Отвечая на вопрос DW, Тарута подтвердил, что
согласованная щедрая комиссия была действительно выплачена. Для него, похоже, она
стала хорошей инвестицией. С помощью россиян предпринимателю удалось более чем
выгодно продать пакет акций ИСД и при этом остаться крупным акционером с
блокирующим пакетом в 25 процентов. Незадолго до продажи контрольного пакета
россиянам Тарута и его партнер Олег Мкртчан выкупили у третьего партнера – Виталия
Гайдука – его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит
российский ВЭБ. Лишь считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и
Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1 процента из своих долей. В
пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему
партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8 процента 750 миллионов долларов, тогда как
Таруте и Мкртчану россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов,
которые продал каждый из них. Прошли годы, прежде чем Виталий Гайдук случайно узнал,
сколько получили от россиян его бывшие партнеры. В 2016 году он подал иск в Высокий
суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана миллиард
долларов компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии. В письменных
объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его
словам, Гайдук при продаже “был в состоянии воспользоваться советами специалистов”.
Так же он считает, что бывший партнер мог по своему усмотрению торговаться
относительно цены. Кроме того, покупка доли Гайдука не имеет никакого отношения к
продаже акций россиянам, говорится в письменных объяснениях Таруты в адрес суда.
Противоречивая комиссия Бакаю. Согласно судебным документам, предметом
рассмотрения в Лондоне была и комиссия Бакаю. Адвокаты Гайдука предполагают, что
этот платеж мог быть “откатом” – то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли
за сделкой. “Утверждение, что лишь само по себе налаживание контактов между
российским покупателем и господами Тарутой и Мкртчаном может стоить 225 миллионов
долларов, абсурдно”, – заявляют адвокаты Гайдука. Сергей Тарута отверг в беседе с DW
предположение, что уплаченные Бакаю деньги могли быть откатом. “Бакай заработал эти
деньги. Продажей россиянам мы обязаны именно ему”, – говорит Тарута. По его словам,
лоббирование этого соглашения было связано с большим объемом работы. DW не удалось
связаться с Игорем Бакаем. Олег Мкртчан находится в российской тюрьме. Он был признан
виновным в растрате кредитных средств ВЭБ, предоставленных уже после продажи
контрольного пакета акций ИСД. Доказательств того, что кроме Бакая платеж на сумму 225
миллионов долларов мог иметь других адресатов, нет. Сергей Тарута не ответил на вопрос
DW о том, известны ли ему бенефициары белизской фирмы, на счета которой были
переведены средства.
Крах больших планов ИСД. Любопытно, что в переговорах о будущем ИСД кроме
Игоря Бакая тогда участвовал и человек, приближенный к Владимиру Путину: Виктор
Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук
в “Меморандуме о взаимопонимании” закрепили за собой опцион на приобретение 10%
акций ИСД. В беседе с DW Сергей Тарута объяснил эти намерения: “Были договоренности,
что ВЭБ будет давать кредиты на развитие компании, и с этим были связаны ожидания
роста. Но когда они увидели, что этого не произошло, им это уже было абсолютно
неинтересно”. По словам Таруты, металлургический холдинг сегодня де-факто банкрот. С
2014 г. крупнейшие заводы ИСД находятся в оккупированной россиянами части Донбасса,
их рыночная стоимость близка к нулю. Миллиардный кредит ВЭБ, согласно сообщениям
прессы, не обслуживается. Российский банк развития не ответил на вопрос DW о судьбе
вложенных средств и о возможном ущербе, нанесенном российским налогоплательщикам.
Как сообщалось ранее, нардеп Сергей Тарута потратил на рекламу не менее 150 млн гривен
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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Фонд гарантування заявив, що ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп»,
яке 4 грудня 2019 р. стало переможцем аукціону з продажу мегапулу
активів трьох неплатоспроможних банків (“Надра”, “Дельта Банку”,
К.ЖЕВАГО
“Фінанси та Кредит”), не виконало свої зобов’язання та не сплатило
кошти за лот в сумі 303,5 млн грн.
“Відмова переможця аукціону оплатити покупку призвела до втрати ним
гарантійного внеску в розмірі 17,5 млн.грн – ці кошти були перераховані майданчиком до
банків, активи яких входили до складу пулу. У зв’язку з цим, новим переможцем аукціону
визнано ТОВ «Фінансова оферта» – учасника торгів, який надав другу по величині цінову
пропозицію в сумі 192 млн грн. Новии переможець уже підписав протокол електронних
торгів і має здіиснити повну оплату коштів за лот”, - йдеться в повідомленні ФГВФО.
Згаданий мегапул включав права вимоги на 9,6 млрд грн. Заявлена вартість забезпечення 19,96 млрд грн. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Кредіт Інвестмент Груп”
вказаний Яковлєв Сергій Георгійович, а кінцевим бенефіціаром ТОВ “Фінансова оферта”
вказана Фещенко Тетяна Леонідівна. Як писав Finbalance, особа з таким же ім’ям фігурує в
держреєстрі як керівник ТОВ "КМД-Трейдінвест Україна", яке було визнане пов’язаною
особою з банком “Фінанси та кредит” (належав Костянтину Жеваго). За даними НКЦПФР, на
кінець 2017 року ТОВ "КМД-Трейдінвест Україна" було власником 9,5% акцій ПАТ
“Галичфарм”, яке, за даними НБУ, через “Київмедпрепарат” фігурувало в структурі
власності банку “Фінанси та кредит”. “Галичфарм” і “Київмедпрепарат” входять у
фармкорпорацію “Артеріум”, пов’язану з К. Жеваго. Згідно з судовими матеріалами, ТОВ
"КМД-Трейдінвест Україна" погасило заборгованість ТОВ "Етьєн-Вест" (було поручителем
жевагівського “Полтавського ГЗК”) перед банком "Фінанси та кредит" на 6,56 млн грн, а
також було заставодавцем по кредиту, виданому для ТОВ "Перт" (було акціонером
жевагівських банку "Фінанси та кредит", ВАТ "Київмедпрепарат", ПАТ "Стаханівський
вагонобудівний завод", ВАТ "Стахановський завод технічного вуглецю"). У липні 2019 року
ТОВ “Кредіт Інвестмент Груп” викупило у Фонду гарантування 10-мільярдний пул активів
10 банків-банкрутів (“Фінанси та кредит”, “Дельта Банк”, “Імексбанк”, “Платинум Банк”,
“Радикал Банк”, “Укрбізнесбанк”, “Енергобанк”, “Київська Русь”, “Профінбанк”, “Євробанк”).
Ціна продажу склала 92 млн грн. У жовтні 2019 року ДБР оголосило К. Жеваго в розшук.
Бізнесмену заочно було оголошено підозру в справі щодо можливого виведення 2,5 млрд
грн з банку “Фінанси та кредит”.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

ФОНДОВИЙ РИНОК
 ФОНДОВІ БІРЖІ

Китайська біржа BOCE купила майже
50% української ПФТС
13.01.2020

Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг)
придбала пакет акцій АТ Фондова біржа ПФТС в розмірі 49,9% статутного
капіталу. Повідомлення про це з'явилося на сайті ПФТС 9 січня.
Primeview LTD (Беліз), Dakal LTD (Беліз), Crookston Ltd (Беліз) і Boline LTD
(Маршаллові острова) вийшли зі складу власників біржі ПФТС. Parvana LTD знизила свою
частку з 8,9% до 0,12%. ТОВ Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних
фондів Альтана Інвестмент Менеджмент збільшила частку з 2,3% до 5,1%. Фондова біржа
ПФТС є однією з найстаріших на українському фондовому ринку. У 2018 році вона отримала
1,7 млн грн чистого прибутку проти 0,82 млн грн роком раніше. У 2018-му вартість
біржових контрактів на біржі ПФТС склала 114,092 млрд гривень, що на 74% перевищує
показник 2017 р. За перші дев'ять місяців 2019 р. (січень-вересень) ПФТС отримала 1,4 млн
грн збитку. У січні-листопаді 2018 року на біржі було укладено 13 269 біржових контрактів
на загальну суму 109,154 млрд грн (на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2018-го).
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 РИНОК ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ (M&A)

Найбільші бізнес-угоди року: хто
кого купував в 2019 р.
13.01.2020

Видання «Економічна правда» писала про злиття та поглинання у
фармацевтиці, "зеленій" енергетиці, нерухомості, АПК, телекомунікаціях.
Які угоди запам'яталися найбільше?
У 2019 році бізнес більш оптимістично був налаштований щодо українських активів.
Кількість угод на ринку M&A – злиття та поглинання – порівняно з 2018 роком суттєво
зросла. В останньому рейтингу Doing Business Україна стрибнула на сім сходинок вгору – на
рекордне для себе 64 місце. Інвестиційний ризик країни суттєво зменшився за останні
роки, наголошують фінансисти. "Довгострокові українські євробонди, деноміновані в
доларах, торгуються з доходністю трохи більше 6%, а наприкінці 2018 року доходність
перевищувала 10%. Зниження ризику країни на 4% підвищує інвестиційну привабливість
об'єктів та їх потенційну вартість", — пояснює партнер, керівник відділу консультаційних
послуг із супроводу угод компанії EY в Україні Богдан Ярмоленко. У випадку проведення
прозорої приватизації державних підприємств та запуску земельної реформи у 2020 році
кількість M&A може зрости ще більше, прогнозують експерти. "Залучення капіталу вимагає
забезпечення захисту права власності. Якщо Україна буде дотримуватися цього
фундаментального принципу, це буде стимулювати приплив коштів в економіку. Крім того,
необхідно вирішити питання, пов'язані з легкістю сплати податків, які також є стримуючим
фактором", – зазначає керівник практики корпоративного права та M&A PwC Legal в Україні
Олександра Костриця. За словами партнера, керівника департаменту корпоративних
фінансів "Делойт Україна" Дмитра Ануфрієва, останні інвестиції з-за кордону в український
бізнес демонструють віру в перспективи розвитку фармацевтичної, логістичної,
телекомунікаційної, страхової галузі та IT. Багато інвесторів також продовжують заходити
в Україну на найвищі в світі тарифи на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел
енергії. Важливими M&A угодами в 2019 році були також локальні угоди. "Типовий об'єкт –
компанія середнього розміру, зі сталими прибутками, потенціалом зростання долі ринку, та
бажано з експортним потенціалом", – зазначає Ярмоленко. Які саме угоди минулого року
запам'ятались найбільше, які з них виявились найбільш дорогими, нагадує ЕП.
1. Vodafone Україна стала азербайджанською. Оператор мобільного зв'язку та
провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані – компанія Bakcell –
придбала "Vodafone Україна" у російської телеком-компанії МТС за 734 млн доларів.
Vodafone Ukraine є другим за розміром мобільним оператором в Україні та
обслуговує 19,7 млн абонентів.
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2. Юрій Косюк купив найбільшу компанію з виробництва курятини в Словенії.
Агрохолдинг МХП придбав Perutnina Ptuj, провідну компанію з виробництва
курятини та продуктів з м'яса птиці. Головний офіс компанії розташований у
Словенії. Загальна вартість підприємства - 273 млн євро. Perutnina Ptuj має
виробничі потужності у Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині, володіє
дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії, поставляє
продукцію в 15 країн Європи.
3. Енергетична імперія Ахметова поглинула ще два обленерго. ДТЕК Ріната
Ахметова придбала у групи російських бізнесменів "VS Energy" контрольні пакети
акцій "Одесаобленерго" і "Київобленерго" за 250 мільйонів доларів.
4. Німці купили великого українського фармацевта . Німецька Stada купила
фармацевтичний бізнес у компанії "Біофарма". Оціночна вартість угоди — 80 млн
дол. Stada — один з провідних виробників генериків (непатентованих ліків),
присутня на 120 ринках лікарських засобів. Акціонери "Біофарми" продовжать
розвивати бізнес з виробництва препаратів з плазми крові.
5. Веревський став залізничним оператором. Агрохолдинг Андрія Веревського
"Кернел" купив 100% акцій залізничного оператора "Рейл транзит карго Україна"
("РТК Україна") за 64 млн дол. Це був другий найбільший власник зерновозів після
"Укрзалізниці".
6. Новинський розширює нафтогазовий бізнес. Компанія Вадима Новинського Regal
Petroleum plc. купує концерн "Укрнафтінвест" за 40 млн дол. Концерн має ліцензії на
розробку Білоліського та Алібейсько-Трапівського нафтогазових майданчиків.
7. "Добробут" поглинув "Борис". Медична мережа "Добробут" придбала клініку
"Борис". Об'єднана компанія матиме найбільший в Києві гараж приватних карет
швидкої допомоги — 20 машин (дванадцять — "Добробуту", вісім — "Борису").
Служба здійснюватиме близько 30 тис виїздів на рік. Вартість угоди оцінюють 12-30
млн дол.
8. Агрохолдинг Веревського придбав ще один завод для виробництва олії.
Агрохолдинг "Кернел" Веревського за 21 млн дол придбав оліє-екстракційний завод
"Еллада" в Кропивницькому, який експлуатував з 2016 року за толінговою угодою
для переробки насіння соняшнику.
9. Ахметов викупив завод у Абрамовича. Компанія "Метінвест" Ахметова купила
49,37% ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" за 11 млн дол. АМКУ наклав на
"Метінвест" низку зобов'язань щодо концентрації для уникнення зловживання
монопольним становищем.
10. Horizon Capital стала міноритарієм розробника систем безпеки. Український
розробник систем безпеки Ajax Systems залучив 10 млн дол від інвестиційної
компанії Horizon Capital. У результаті інвестиційна компанія стала міноритарним
акціонером Ajax Systems. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Зачем китайцам половина фондовой
биржи ПФТС
15.01.2020

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) купила
49,9% акций украинской компании "Фондовая биржа ПФТС", одной из
старейших бирж на украинском фондовом рынке.
Как сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, BOCE выкупила полностью пакеты акций,
принадлежавшие офшорным компаниям: 8,5% - Primeview Ltd, 9,37% - Dakal Ltd, 9,06% Crookston Limited (все три - Белиз) и 9,21% - у компании Boline Ltd (Маршалловы острова).
Также в результате сделки доля компании Parvana Ltd снизилась с 8,9% до 0,11%, а доля
ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана
Инвестмент Менеджмент" - выросла с 2,3% до 5,1%. Информация о грядущей продаже
ПФТС появилась еще в декабре 2018 г., когда BOCE подала соответствующую заявку в
Антимонопольный комитет Украины. BOCE была основана в 2009 г. китайскими
инвесторами, госкомпаниями и муниципалитетом штата Тяньцзинь. Это крупнейшая
спотовая товарная биржа Китая с годовым оборотом в $1 трлн. На фоне BOCE бизнес ПФТС
выглядит очень мелким: в 2019 г. на украинской бирже было заключено 13,8 тыс. сделок на
сумму 114,9 млрд грн, при этом 108,4 млрд грн - это сделки по ОВГЗ. Напомним, что в
октябре 2015 г. на фоне войны с Россией у ПФТС появились проблемы в связи с тем, что ее
крупнейшим акционером была "Московская биржа ММВБ - РТС", она владела более чем
50% акций украинской биржи. В связи с этим Нацкомиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) лишила ПФТС лицензии, однако вскоре отменила свое
решение. Еще до этого ПФТС хотели приобрести компании "Фондовая компания "Фаворит"
и "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), однако сделка не срослась. Только в феврале
2016 г. Московская биржа полностью продала свой пакет акций ПФТС, однако кто стал
покупателем актива - не было известно.
Банк уже в кармане. Для BOCE это была не первая покупка активов в Украине - еще
в 2017 г. китайская биржа приобрела у Фонда госимущества Украинский банк
реконструкции и развития (УБРР) за 82,83 млн грн. У китайских покупателей были
большие планы на украинский банк, ФГИ тогда процитировал слова гендиректора BOCE Ян
Дун Шенга, который заявил: "Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно
работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и
распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих
клиентов". Однако с тех пор банк так и не получил серьезного импульса к развитию - по
данным Национального банка Украины, активы УБРР по состоянию на 1 декабря 2019 г.
составили лишь 242,1 млн грн, обязательства - 46,4 млн грн, капитал - 195,6 млн грн, а
финансовый результат - минус 2,4 млн грн. С такими показателями, по данным из
открытых источников, УБРР занимает последние строчки рейтингов среди украинских
финансовых учреждений. И, что интересно, согласно данным, обнародованным на сайте
самого банка, он за прошлый год не выдал ни одного кредита ни одному предприятию.
Покупка не перспективу. Если покупка банка биржей BOCE прошла практически
незаметной, то другое приобретение наделало много шума . В частности, китайские
компании Skyrizon и Xinwei подали в АМКУ заявку на приобретение более 50% акций ПАО
"Мотор Сич" - одного из крупнейших мировых производителей двигателей для
авиационной техники и промышленных газотурбинных установок. Эта возможная сделка
вызвала большой резонанс даже по другую сторону океана - в конце декабря временный
поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США надеются, что
украинские власти найдут иного, не китайского инвестора для "Мотор Сич". Однако когда
"ДС" попыталась выяснить у экспертов мотивы покупки ПФТС, большинство опрошенных
пожало плечами - явных интересов в этом приобретении они не увидели. Однако по
мнению Дениса Мацуева, управляющего директора инвестиционной компании Dragon
Capital, после покупки китайской биржей банка в Украине, приобретение украинской
биржи является последовательной стратегией вхождения на украинский рынок
финансовых услуг. По его мнению, BOCE в первую очередь интересуют торговые
посреднические услуги, прежде всего - для китайских инвесторов. Для этого как раз и
нужен банк, который может служить депозитарием для активов и расчетно-клиринговым
агентом для китайских инвесторов. …
Читать полностью >>>
© Александр Суков
По материалам dsnews.ua
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 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Держгеокадастр надає доступ до електронного Державного
фонду документації із землеустрою
28.12.2019

Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру надає доступ до електронного Державного фонду документації
із землеустрою. Наразі у фонді перебуває понад 8,7 млн паперових даних.
Впродовж 2019 року оцифровано 1 338 417 матеріалів, які увійшли до Державного
фонду документації із землеустрою, з переліком яких можна ознайомитися на офіційному
сайті Держгеокадастру. До складу зазначених документацій входять персональні дані,
зокрема, серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи,
копії паспорту та ідентифікаційного номера фізичної особи. Окрім цього, вже розпочато
технічні заходи щодо деперсоналізації даних та зміни правил користування задля
забезпечення громадянам можливості у реальному часі за допомогою технічних засобів
здійснювати пошук, перегляд та копії матеріалів Державного фонду документації із
землеустрою. Водночас хочемо повідомити, що даний функціонал є тестовою версією,
надалі його опції доопрацьовуватимуться та вдосконалюватимуться. У найближчій
перспективі громадянам буде надано повний доступ до усіх даних.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Читайте також: Державний фонд
документації із землеустрою >>>
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 КОРИСНІ КОПАЛИН

Інвестиційний атлас надрокористувача
доповнили новими об‘єктами
08.01.2020

У Інвестиційному атласі надрокористувача з‘явилися нові ділянки у
категорії неметалічні корисні копалини. Загалом станом на сьогодні у
Атласі налічується 95 об’єктів у різних категоріях.
«Ми продовжимо доповнювати перелік інвестиційних пропозицій і плануємо, що їх
кількість перевищить сто, як і планувалося на початку запуску Атласу», — зазначив голова
Державної служби геології та надр Роман Опімах. Найближчі аукціони по об‘єктах,
представлених у Інвестиційному атласі надрокористувача можуть відбутися вже у березні,
кажуть у Службі. «Наразі кожен надрокористувач може ініціювати на аукціон ділянку з
Атласу, або, якщо бажаної площі у запропонованому переліку немає, ви можете номінувати
її на електронні торги. Ми закликаємо власників капіталу, які зацікавлені і хочуть
працювати в Україні скористатися наданими можливостями. Ми зі свого боку докладемо
максимум зусиль, аби створити прозорі та чесні механізми роботи, щоб інвестор, який
розробляє надра України отримав комфортні умови для розвитку», — наголосив Роман
Опімах. Нагадаємо, Держгеонадра презентувала Інвестиційний атлас надрокористувача у
грудні минулого року. Його створили спільно із ДНВП «Геоінформ України», НАК «Надра
України», ДГП«Укргеофізика» та УкрДГРІ. Усі об‘єкти у Атласі розподілили по шістьох
кошиках — за видами корисних копалин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
ДП «Укрнаукагеоцентр» у 2019 році повністю виконало зобов’язання
з виробничої і науково-дослідницької діяльності
08.01.2020

На дочірньому підприємстві ДП «Укрнаукагеоцентр» ПрАТ «НАК
«Надра України» підвели підсумки робіт виконаних у 2019 році. Про це
повідомляє прес-служба НАК.
окрема, спеціалісти підприємства на основі геолого-геофізичних даних підготували
на замовлення надрокористувачів 30 бізнес-проектів, а також обґрунтували та надали
рекомендації для геолого-розвідувальних робіт по 98 перспективним ділянкам. Як сервісне
геологічне підприємство, ДП «Укрнаукагеоцентр», працюючи на родовищах та площах
більше ніж 70 підприємств приватної та державної власності, у повному обсязі виконало
взяті на себе зобов’язання з виробничої і науково-дослідницької діяльності для замовників
державної і приватної форм власності: АТ «Укргазвидобування», УкрНДІгаз, ГПУ
«Львівгазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування»,
СП ПГНК, ПрАТ «ПРИРОДНІ РЕСУРИ», ДТЕК, ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Системойлінженерінг»,
ТОВ «КУБ-ГАЗ», представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Укрістгаз»,
ТОВ «Везерфорд Україна», Шлюмберже та інших. На замовлення надрокористувачів, а
також на виконання завдань Держгеонадра та ПрАТ «НАК «Надра України» протягом 2019
року фахівці ДП «Укрнаукагеоцентр» виконали наступні роботи: по 26 нафтогазовим
об’єктам розроблено геологічні проекти та геолого-економічні оцінки запасів та ресурсів та
техніко-економічні обґрунтування з захистом звітів у ДКЗ, також за світовими стандартами
SPE-PRMS; за результатами комплексного аналізу обґрунтовано 98 перспективних ділянок
та надано рекомендації для постановки геолого-розвідувальних робіт; створено 30 бізнеспроектів на базі геолого-геофізичних даних та результатів підрахунку запасів …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Надра України»
Новий глава Держгеонадр розповів
про пріоритети в роботі
15.01.2020

Державна служба геології та надр, яку нещодавно очолив Роман
Опімах, зосередилася на трьох напрямках роботи: боротьба з корупцією,
залучення інвесторів і підвищення ефективності розробки надр.
"Я зосередився на трьох напрямках. Це ті очікування, які є і у Президента, і у Прем'єрміністра", - сказав Опімах в інтерв'ю "Українській правді". Перший напрямок - це корупція."З
нею Держгеослужба асоціюється у 99% респондентів. Цей імідж потрібно змінити. Тут ми
почали діяти за кількома напрямками: у нас пройшли кадрові зміни і проходять конкурси
на заміщення вакантних посад. Плюс ми маємо намір мінімізувати контакт суб'єктів ринку
з чиновницьким апаратом. Ми запропонували це зробити через введення онлайн-кабінету
користувача", - сказав Опімах. Другий напрямок - залучення інвесторів. "Ми хочемо прибрати всі варіанти неаукціонного отримання спеціальних дозволів. Хочемо запропонувати
інвесторам зрозумілі об'єкти для вкладень на прозорих умовах. Також ми зайнялися
промоцією конкурсів з розподілу вуглеводневої продукції, які стартували. Під час недавньої
поїздки в Лондон в офіс EBRD презентували потенційним інвесторам три проекти" , розповів Опімах. Третій напрям - підвищення ефективності розробки надр. "У нас є
проблема "сплячих" ліцензій. Ми пропонуємо прийняти правило: якщо у вас на четвертий
рік з моменту отримання ліцензії не почався видобуток, ви починаєте оплачувати
прогресивний податок за утримання нафтогазових майданчиків", - додав керівник служби.
Як повідомлялося, Роман Опімах очолив Державну службу геології та надр 8 листопада 2019
року, отримавши найвищий бал на конкурсі. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Минулого року в Україні видобули вугілля на 5,7%
менше від запланованого

Названо 5 головних завдань Держлісагентства
на наступний рік
04.01.2020

Серед цілей нового голови Державного агентства лісових ресурсів
Андрія Заблоцького: збільшення лісистості країни, запровадження е-обліку
деревини та відкриття даних про ліс. Про це він повідомив у Facebook.
“По-перше, потрібно забезпечити в Україні європейський рівень ведення лісового
господарства, створення нових лісів. Маємо збільшити лісистість України, і розумію, що для
цього потрібне сприяння інших органів влади та фінансування. Друге важливе завдання –
боротьба з незаконними рубками та обігом деревини. Серед методів – запровадження
електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, суттєве підвищення
відповідальності за незаконну рубку та використання деревини нелегального походження,
створення прозорих правил гри на ринку деревини. Третє. Відкриття даних про ліс та
видача всіх дозвільних документів в електронному форматі., створення єдиного лісового
порталу та “#ліс у смартфоні”. Електронні сервіси мають бути зрозумілими та
легкодоступними для громадян та бізнесу. Четверте. Очищення галузі від корупціонерів та
хитрих ділків. До таких осіб у мене нульова толерантність. Вони лише кидають тінь на всю
галузь та фахових працівників. П’яте. Повернення довіри суспільства до лісової галузі. В
більшості, люди не завжди розуміють, чим повсякденно займаються лісівники, як
відновлюється та доглядається ліс, як суспільство забезпечується благами лісу. Лісівники
першими виїжджають на лісові пожежі, створюють цивілізовані місця відпочинку та
роблять багато іншої важливої роботи. Насправді, завдань значно більше. Детальніше про
плани реформ в галузі розповім згодом”, – написал Заблоцький.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
\

Гончарук доручив повноцінно запустити централізований
облік деревини в Україні до 1 лютого 2020 р.

08.01.2020

У 2019 р. в Україні видобуто 31,21 млн т. вугілля, що на 5,7% менше
планових показників. Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної
промисловості України із посиланням на Міненергетики.
«За 2019 рік видобуток вугілля по Україні на підприємствах усіх форм власності
склав 31 212 753 тонни вугілля, що на 1 881 347 тонн менше від планового завдання», йдеться у повідомленні. Зазначено, що підприємствами, які підпорядковані Мінекоенерго,
видобуто 3 565 336 тонн вугілля; план недовиконано на 871 664 тонни. У Донецькій області
підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в 2019 році видобули 11 256 781
тонну вугілля, з них державні щахти - 1 807 215 тонн. При цьому рівень видобутку вугілля
на державних шахтах області порівняно з плановим завданням скоротився на 653 785 тонн.
На Луганщині видобуток на вугільних підприємствах усіх форм власності за 2019 рік
становив 328 775 тонн, причому весь цей обсяг припадає на підприємства Мінекоенерго.
«Мінус» до планового завдання на державних шахтах становив 193 235 тонн. На
Дніпропетровщині ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за 2019 рік видобуло 18 196 651 тонну
продукції. Планове завдання недовиконане на 1 550 249 тонн. У Львівській області
трудовий колектив ДП «Львіввугілля» за минулий рік добув 1 359 588 тонн вугілля. «Мінус
» до поставленого завдання становив 4 412 тонни палива. На держпідприємстві
«Волиньвугілля» видобуток у 2019 році становив 69 758 тонн. Це на 120 242 тонни менше
від планового завдання. Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства енергетики та
вугільної промисловості, у 2018 році на шахтах України видобуто 33,29 млн тонн вугілля.
Це на 286,9 тис. тонн (або на 0,9%) більше порівняно з відповідним періодом попереднього
року. У тому числі видобуток енергетичного вугілля зріс на 1 277,9 тис. тонн (або на 4,9%),
коксівного вугілля – зменшився на 991,0 тис. тонн (або на 14,6%).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Прем'єр-міністр доручив запустити електронний централізований
облік деревини до 1 лютого 2020 р., повідомив він за підсумками наради з
регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками.
"Дав доручення, щоб 1 лютого 2020 р. в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини: МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції - безперервно запобігати незаконній вирубці лісів і виявляти порушення, Держлісагентству, іншим постійним
лісокористувачам і власникам лісів - публікувати на офіційних сайтах інформацію щодо
лісопорушень. Також ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними
лісокористувачами лісів, які не мають власника", - написав Гончарук у Telegram-каналі у
п'ятницю. За його даними, близько 12% лісового фонду України перебуває у віданні органів
місцевого самоврядування. Зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до
системи електронного обігу підключені 69. 7,5% лісового фонду не закріплені за
постійними лісокористувачами, а отже, не охороняються, і там немає обліку. Прем'єрміністр також повідомив про закриття понад 5,3 тис. нелегальних закладів ігрового бізнесу.
"Доручив головам ОДА та Нацполіції продовжити з ними боротьбу, а саме: вжити всіх
заходів для недопущення реклами незаконного ігрового бізнесу, посилити заходи щодо
запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн", - вказав Олексій Гончарук.
Щодо боротьби з нелегальним обігом пального, то ДФС і СБУ продовжать перевірки, а
місцева влада приєднається до процесу в рамках робочих груп, додав прем'єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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У Ахметова виплатили борги «Газпромбанку»,
борги в Україні накопичуються
21.01.2020

Холдинг «ДТЕК Енерго» в рамках реструктуризації боргів по євробондам і кредитам виплатив $76 млн. Серед кредиторів – російський
«Газпромбанк». Про це повідомило джерело в урядових структурах.
Восени 2019 р. «ДТЕК Енерго» повідомив про завершення реструктуризації боргу, що
був залучений в 2012 р. Частина боргу була конвертована в євробонди. Реструктуризація
почалася в 2016 році, коли «ДТЕК Енерго» обміняв випущені раніше єврооблігації на суму в
$910 млн з терміном погашення в квітні 2018 р. на новий випуск з погашенням в 2023-2024
рр.. В кінці вересня 2018 р. «ДТЕК Енерго» реструктуризував на таких же умовах ще $217
млн банківського боргу. Після завершення реструктуризації агентство Fitch повідомило, що
в листопаді-грудні 2019 року ДТЕК повинен виплатити біля $76млн (біля 1,79 млрд грн.)
кредиторам в рамках реструктуризації. В листопаді 2018 р. в інтерв’ю «Економічній правді»
гендиректор групи компаній ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що холдинг на той момент
підписав реструктуризацію з усіма банками, крім одного кредитора –«Газпромбанку». В
консолідованому звіті до аудиту українська компанія вказала, що за підсумками першого
півріччя 2019 р. нереструктиризованими залишалось $207 млн. Але восени по цьому боргу
домовилися. Відмітимо, що компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити
за послуги передачі енергії державній компанії «Укренерго» і станом на 10 січня
накопичили борг у розмірі 544,48 млн грн. В групі компаній ДТЕК назвали ці платежі
додатковим митом на експорт електроенергії. Нагадаємо, Національне антикорупційне
бюро України в серпні 2019 році повідомило про підозри екс-керівнику Нацкомісії, що
здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Дмитру Вовку,
низці посадовців комісії та двом топ-менеджерам ДТЕК щодо можливого нанесення через
запровадження формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як «Роттердам+»
збитків в сумі 18,87 млрд грн. Слідство підозрює, що керівництво НКРЕКП діючи в інтересах
генеруючих енергокомпаній, навмисне, з метою створення умов отримання ТЕС
надприбутків, в січні-березні 2016 р. включили до формули ціноутворення необґрунтовані
показники, що спричинило збільшення вартості вугілля. Таким чином, вони створили
необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок. Від
Антимонопольного комітету формулу погодив особисто голова комітету Юрій Терентьєв. У
2015 році президент України і власник компанії «Рошен» Петро Порошенко заявляв про
боротьбу з олігархами. За наслідками «деолігархізації» єврооблігації ДТЕКу значно
подешевшали і їх скупила компанія «ICU» – фінансовий радник Порошенка. Після введення
формули «Роттердам+» прибутки ДТЕК значно виросли. І внаслідок подорожчали придбані
ICU єврооблігації. Після цього президент Порошенко припинив риторику щодо
«деолігархізації». В рамках розслідування в липні НАБУ провело обшуки в офісі ICU. Перед
цим адвокат адвокат «ICU» Ірина Одинець в інтересах НКРЕКП клопотала в суді про
обмеження дій НАБУ по справі щодо «Роттердам+». Група ДТЕК контролює близько 80%
теплової електрогенерації України. Контрольним пакетом «Газпромбанк» через компанію
«Лідер» володіє «Газфонд», контроль над яким ЗМІ приписують Юрію Ковальчуку –
представнику найближчого оточення Володимира Путіна через кооператив «Озеро». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Поліція активувала стару справу по схемам вуглепрому,
додавши в неї фабрики Кропачова
17.01.2020

Нацполіція
розслідує
можливу
причетність
ПАТ
«ЦЗФ
«Мирноградська» та ПАТ «ЦЗФ «Росія» до схем з розкрадання коштів
підприємствами вугільної галузі при закупівлі шахтного обладання.
Про це пише видання «Вчасно» з посиланням на ухвали Жовтневого районного суду
м. Маріуполя. У грудні минулого року слідчий Головного управління Національної поліції в
Донецькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до
реєстраційних справ ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» та ПАТ
«Центральна збагачувальна фабрика «Росія». Необхідність доступу до документів слідчий
пояснив рапортом та матеріалами Департаменту захисту економіки Нацполіції України
щодо скоєння службовими особами низки державних підприємств вугільної промисловості
за попередньою змовою між собою розкрадання державних коштів в особливо великих
розмірах при здійсненні державних закупівель шахтного обладнання за завищеними
цінами. З ухвал суду відомо, що у листопаді 2019 року слідчий надіслав на адресу
Мирноградської міської ради та Покровської РДА, у володінні яких знаходяться необхідні
документи, запит щодо надання копій реєстраційний справ збагачувальних фабрик. У
наданні копій документів слідчому було відмовлено, тому він звернувся до суду. У
результаті суд дозволив правоохоронцям доступ до документів лише ПАТ «Центральна
збагачувальна фабрика «Мирноградська». У наданні доступу до матеріалів ПАТ
«Центральна збагачувальна фабрика «Росія» суддя відмовив. Окрім доступу до документів
фабрики «Мирноградська», у рамках досудового розслідування слідчий отримав доступ до
матеріалів ДП «Мирноградвугілля», зокрема, щодо процесів збагачення вугілля. Зазначимо,
відомості по відповідному кримінальному провадженню № 42017000000002724 були
внесені до ЄРДР ще 23 серпня 2017 року, однак хід розслідування, схоже, отримало тільки
зараз. Подробиць справи в клопотаннях слідчий не надав. Це перші ухвали по цій справі.
Розслідування здійснюється за ознаками можливого кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем». Кінцевим бенефіціарним власником
збагачувальних фабрик «Росія» та «Мирноградська» являється Віталій Кропачов, якого
раніше називали представником у вугільній галузі бізнес-партнера експрезидента Петра
Порошенка — Ігоря Кононенка. Віталій Кропачов контролював діяльність вуглепереробних
підприємств, що раніше належали людям біглого президента України Віктора Януковича. В
літку Віталій Кропачов та ЗМІ повідомили, що новим «смотрящим» в галузі став донецький
бізнесмен Віталій Бєляков, якого пов’язкують із олігархом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, після відлучення в серпні минулого року фабрик Кропачова від держзакупівель,
збагачення вугілля подешевшало було на 32-63%
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Міністр енергетики Оржель пояснив мету
створення «Укрвугілля»
22.01.2020

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій
Оржель пояснив, чим буде займатися державне підприємство «Укрвугілля»,
яке запланувало створити відомство.
За словами міністра, підприємство займатиметься торгівлею вугіллям. Таку заяву
він зробив під час презентації концепції «зеленого» енергетичного переходу України до
2050 р. «В Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена, це головний меседж. Це аналог
компанії ДП «Держвугілляпостач», - повідомив Оржель. Як відомо, Міністерство енергетики
та захисту довкілля створює нове державне підприємство – «Укрвугілля». Відповідно до
наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка
Палладіна, 46/2. Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити
«заходів щодо призначення керівника ДП «Укрвугілля». У 2019 році в Україні видобуток
вугілля в Україні зменшився на 6%, до 31,21 млн тонн вугілля, порівняно з попереднім
роком. Згідно даним Мінеконерго, підприємства, які підпорядковані міністерству, видобули
3,57 млн тонн вугілля, що менше на 871,7 тисяч тонн від запланованого обсягу.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

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

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

СБУ вскрыла запутанную схему поставок угля сепаратистов
через бизнес-партнеров Кононенко




ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

23.01.2020

В СБУ расследуют масштабную и запутанную схему поставок на
Черниговскую ТЭЦ угля с оккупированных территорий Донбасса, в деле
фигурирует фирма бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка,
связанного с экс-нардепом от «БПП» Игорем Кононенко. Об этом редакция
368.media узнала из материалов уголовного производства №22019270000000059 по
ч. 1 ст. 258-3 УК.

Следствие начали в начале октября 2019 года, когда заподозрили, что уголь
для ТЭЦ, якобы закупленный в странах ЕС, на самом деле идет из непризнанных «ЛНР»
и «ДНР». Редакция 368.media подробно писала об этих схемах. Силовикам удалось
выяснить, что уголь, поставляемый черниговским тепловикам, на самом деле добывают на
неподконтрольных территориях ООО «Карбон-инвест» из Попасной и ЧП «Донпромуголь».
Владельцем ООО «Карбон-инвест» является житель Харцизска Донецкой области Роман
Садовый, интересно, что у его фирмы есть киевский филиал, успешно работающий до сих
пор. ЧП «Донпромуголь» зарегистрировано в Шахтерске Донецкой области на жителя
Чистяково Игоря Путного Георгиевича. Интересно, что его полный тезка, также уроженец
Донбасса хорошо известен в уголовных кругах и входил в крымскую группировку «Сейлем»,
члены которой находятся на руководящих должностях в аннексированной Крыму. Игорь
Путный проходил в качестве подозреваемого и находился в розыске в связи с убийством
депутата в 1996 году. Уголь, добываемый ООО «Карбон-инвест» и ЧП «Донпромуголь»,
экспортировали в Россию и Белоруссию, после чего шел в Украину. За поставку угля на
Черниговскую ТЭЦ отвечало расположенное на территории ТЭЦ ООО «Фирма «Технова»
экс-нардепа Анатолия Шкрибляка, которое заключило для этого контракты с ООО «Центр
биржевых операций» и ООО «Нью Арк Ист». ООО «Центр биржевых операций» при этом
заключило договоры на поставки угля с швейцарской компанией Evenor Energy SA,
чешской Effective Strategy s.r.o. и польской Scan Int Logistic Sp.z.o.o, а ООО «Нью Арк Ист» — с
швейцарскими компаниями Evenor Energy SA и Fontus AG, а также с польской I-Coal Sp.z.o.o.
Стоит отметить, что даже на этом этапе выбор иностранных поставщиков выглядит
сомнительно. К примеру, польская компания I-Coal Sp.z.o.o уже фигурирует в уголовном
производстве СБУ по факту незаконных поставок в Украину угля с оккупированных
территорий Донбасса, а швейцарская фирма Evenor Energy SA по факту связана с жителем
Луганска Русланом Глущенко, имеющим связь с Анатолием Шкрибляком через
совладельцев торгового дома «Донуглеснаб» Александра Билоусова и Владимира Савченко,
на которых он когда-то работал. В реальности отправляли на Черниговскую ТЭЦ уголь не
европейские фирмы, а российская компания ООО «Лайтлогистик» и белорусские ООО
«Транс Уголь», ООО «Терра», за период работы схемы переименованное в ООО «Новобит
Инвест», и ООО «Экойл Кемикл». Контроль над «Транс Уголь» находятся в руках у
гражданина РФ Виктора Подгорного, а «Терра» и «Экойл Кемикл» принадлежат Евгению
Данишевскому, фигурировавшему в скандале с взятками для бывшего зампредседателя
концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова. В офисе Данишевского журналистам
Naviny.by сказали, что к ним из Украины в связи с возбуждением уголовного дела никто не
обращался. В компании отрицают поставки угля из ЛНР и ДНР. Там утверждают, что
покупали уголь в России и продавали его в Украину, а на таможне никаких претензий к ним
не было. «Не могли наши компании поставлять уголь из Донецкой республики в Украину.
Если бы что-то было, то уже давно должно было прекратиться», — сказали в офисе
Данишевского. ООО «Транс-Уголь» зарегистрировано в августе 2018 года в Гомеле с
уставным фондом в 200 рублей. Компания принадлежит белорусскому бизнесмену Андрею
Байдо (20%) и россиянину Виктору Подгорному (80%). Связаться с ними не удалось. Более
того, согласно предоставленным «Фирма «Технова» документам, фирма значилась там
получателем европейского угля. Напротив, согласно документации белорусского
поставщика «Транс Уголь», топливо получили у российского ООО «Интер Уголь» и якобы
для полькой компании Carbon Trading Sp.z.o.o, хотя в итоге груз шел в Чернигов.
Смена схемы. Уже в процессе расследования схему поставок изменили,
задействовав в цепочке новые фирмы. В октябре 2019 года на железнодорожную станцию
«Хутор-Михайловский»
Юго-Западной
железной
дороги
прибыл
грузовой
железнодорожный состав с углем для ООО «Фирма «Технова» и Черниговской ТЭЦ.
Согласно сопроводительным документам станцией отправления груза была «Абагурлесной» Западно-Сибирской железной дороги, а станция назначения — «Бэлць-Слобозия»
Молдавской железной дороги. В накладных на этот раз отправителем угля указали
российское АО «Разрез «Степановский», а получателем — кишиневское ООО «М-Криско».
Однако после в накладные «переделали» и получателем стала «Фирма «Технова», а
станцией назначения — Чернигов. При этом компания якобы получила этот уголь по
договору с польской Milton Snow Sp.z.o.o. По данным следствия, всего таким образом
«Фирма «Технова» Шкрибляка незаконно ввезла с оккупированных территорий около 280
тыс. тонн угля разных марок. На данный момент следователи изучают финансовую и
банковскую документацию, касающуюся этих сделок, суд предоставил СБУ доступ к
документам ООО «Фирма «Технова», Черниговской ТЭЦ и других участников схемы, кроме
того, для определения качества и реального происхождения поставленного на ТЭЦ угля
назначена экспертиза в государственном научно-исследовательском углехимическом
институте. Напомним, СМИ писали, что в 2017 году Шкрибляк достиг ряда договоренностей
с нардепом от правящей партии и партнером президента Игорем Кононенко. Речь шла о
четырех ТЭЦ, которыми владел экс-нардеп. OOO «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ);
ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ, аренда до 2050 года); ООО «Технова»
(Черниговская ТЭЦ, аренда до 2023 года); ООО «Сумытеплоенерго» (Сумская ТЭЦ, аренда до
2023 года). Шкрибляк оставался бенефициаром предприятий, но Кононенко ставил своих
менеджеров на ключевые посты. Вопросы «закрытия» существовавших на тот момент
проблем в НКРЭКУ, контролирующих и правоохранительных органах, Шкрибляк должен
обеспечить за счет собственных финансовых ресурсов. В течении марта-мая 2017 года экснардеп для решения этих проблем представителям Кононенко передали порядка 10 млн
долларов. Встречи с нардепом от «БПП» зафиксировали журналисты программы «Схемы». В
последующем, так называемое «прикрытие» противоправной деятельности указанной
«энергогруппы» осуществлялось через: ГПУ (Бедрикивский, Гуцуляк) , СБУ (Демчина), НП
МВД Украины (Купранец). Ежемесячный «абонемент» для кажого правоохранительного
органа составлял от 100 до 150 тыс. долларов. После проигрыша Петра Порошенко и
выхода его людей из Минэнерго Шкрибляк в конце прошлого года переехал на Кипр.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
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Східний ГЗК відновив роботу після
вимушеного простою
03.01.2020

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
відновило роботу усіх підрозділів після вимушеного тимчасового простою.
Про це пресслужба підприємства повідомила у Facebook.
«Другого січня всі підрозділи ДП «СхідГЗК» відновили роботу після вимушеного
тимчасового простою та приступили до виконання виробничої програми січня 2020 року.
Завчасно було здійснено комплекс заходів з охорони праці та підготовки машин і
обладнання до безпечної експлуатації», - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що
впродовж листопада-грудня 2019 року Інгульською та Новокостянтинівською шахтами
здійснювався видобуток уранової руди, накопичено запас сировини як на ГМЗ, так і складах
шахт для безперебійної роботи уранового виробництва гідрометалургійного заводу, запуск
якого планується на 8 січня. До того ж, Дніпродзержинський хімічний завод забезпечив у
листопаді-грудні минулого року випуск гафній-нікелевої лігатури в повному обсязі та
розпочав роботу щодо виконання виробничих планів 2020 року.
Читати повністю >>>
© Іван Мураха
За матеріалами dniprograd.org
Holtec побудував сховище ядерного палива і
передав його в управління ЧАЕС
15.01.2020

Компанія Holtec International завершила будівельно-монтажні роботи
і передала сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2)
в управління ДСП “Чорнобильська АЕС”.
“Відбулася передача сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу від
підрядника (компанії Holtec International) замовнику – ДСП ЧАЕС”, – ідеться у повідомленні
держпідприємства. Зазначається, що Holtec завершив усі будівельно-монтажні роботи,
наразі на об’єкті триває перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) для
отримання сертифіката про завершення будівництва СВЯП-2. Крім того, перед початком
“гарячих” випробувань сховища працівники ЧАЕС мають підтвердити свою кваліфікацію.
“Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім
надання відповідного акта, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС
практичне навчання роботі на обладнанні. Це є обов’язковою умовою, оскільки протягом
“холодних” випробувань об’єкта, які відбувалися влітку 2019 року, всі операції з
обладнанням СВЯП-2 виконував персонал, залучений компанією Holtec International”, —
прокоментував заступника директора технічного з експлуатації Володимир Пєсков.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
Производство электроэнергии всеми электростанциями
НАЭК "Энергоатом" сократилось на 1,6%
15.01.2020

Производство электроэнергии всеми электростанциями НАЭК
"Энергоатом" в 2019 г. сократилось на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по
сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.
Согласно материалам НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за
прошлый год перевыполнено на 1,8%. Доля "Энергоатома" в общей структуре производства
э/э в стране составила 54,1%, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее. За год электростанции
ГП отпустили 78 млрд 198,6 млн кВт-ч, что на 1,77% (1,411 млрд кВт-ч) меньше, чем за
предыдущий год. Плановое задание по отпуску перевыполнено на 2,1%. За І полугодие 2019
года в оптовый рынок э/э было отпущено товарной продукции на сумму 27,834 млрд грн (с
НДС), что на 12,2% (на 3,033 млрд) больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом
расчеты за отпущенную э/э составили 24,300 млрд грн, или 87,3% от отпущенной товарной
продукции. Общая задолженность ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" по состоянию
на 13 января с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии равна 11,689
млрд грн. В новой же модели рынка с июля-2019 реализовано э/э на сумму 31,514 млрд грн
(с НДС). Дебиторская задолженность за электроэнергию, отпущенную в новом рынке, по
состоянию на 13 января 2020 составила 248,3 млн грн. Объем капитальных вложений по
итогам 2019 г. равен 14 млрд 083,4 млн грн, финансирование капвложений – 14 258,3 млн
грн. НАЭК уплатила в бюджеты всех уровней 16 млрд 705,7 млн грн, расчеты по
страхованию составили – 2 млрд 591,8 млн грн. Коэффициент использования
установленной мощности за 2019 год составил 68,5%, что на 1,1 п. п. меньше, чем за 2018 г.
(69,6%). При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки
составил 69,8% - на 0,4 п. п. меньше, чем за 2018 год (70,2%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Для Укргідроенерго презентовано сучасне
автоматизоване обладнання
22.01.2020

В Укргідроенерго у рамках реалізації проєкту реконструкції та
модернізації обладнання на гідроелектростанціях відбулась презентація
промислових фільтрів для очищення технічної води.
Під час заходу виробники обладнання розповіли про нові види автоматизованих
самоочищуючих фільтрів для технічної води промислових підприємств, у тому числі і для
гідроелектростанцій. Фахівці Укргідроенерго та технічні спеціалісти підприємствавиробника обговорили питання експлуатації автоматичних фільтрів, специфіку їх
використання на ГЕС та основні вимоги до них. Представники зі станцій висловили свої
побажання та проблеми існуючих фільтрів для можливості розробки найкращих проєктів
для реконструкції систем технічного водопостачання на ГЕС. Варто зазначити, що
Укргідроенерго відповідально ставиться до використання природних ресурсів та
спрямовує свої зусилля на мінімізацію негативних наслідків, зокрема підтримує
необхідність збереження і відтворення природних екосистем річок Дністер і Дніпро. Відтак,
однією з головних цілей модернізації та реконструкції обладнання є екологізація сучасного
виробництва електроенергії та впровадження енергоефективних та енергозберігаючих
технологій. Відзначимо, Міністерство енергетики та захисту довкілля України обрало до
складу наглядової ради Укргідроенерго Віталія Шубіна та Олега Палайду як представників
держави, попередньо звільнивши Ольгу Буславець та Валентину Кальніченко. Нагадаємо, що
у 2019 році Укргідроенерго здійснило масштабну реформу корпоративного управління.
Метою перетворень стала побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу.
В рамках реорганізації була створена Наглядова рада, кандидатури до якої обиралися
шляхом прозорого та відкритого відбору. До складу Комітету з призначення входили
представники міністерств, а також міжнародних організацій: ЄБРР, МВФ та МФК.
Читати повністю >>>
Читайте також: Головні тренди
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго»
гідроенергетики у 2019 р. >>>
ю
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 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Компании "Сколивская ВЭС" и "Карпатская ВЭС"
намерены построить две ВЭС

Одесскую ТЭЦ продадут Ахметову
- источник
02.01.2020

Компании "Сколивская ВЭС" и "Карпатская ВЭС" намерены построить
две ВЭС мощностью 40 и 36 МВт, сообщается на сайте Единого реестра
оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).
В рамках проекта ООО "Сколивская ВЭС" планирует установку 14 ветровых электроустановок (ВЭУ). В планах ООО "Карпатская ВЭС" установка 15 ВЭУ. Площадь застройки
двух станций составит по 18 га. Согласно данным, "Сколивская ВЭС" и "Карпатская ВЭС"
принадлежат кипрской компании "Плотсан Холдингс Лимитед" конечным бенефициаром
которой является Антон Даниель Висс (гражданин Швейцарии) и Игорь Рончевыч.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей
відновлюваної електроенергетики в Україні
04.01.2020

У 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт
потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні. Про це
повідомляє Держенергоефективності.
Зокрема, минулого року введено: 3537 МВт СЕС (78,5%); 637 МВт ВЕС (14,1%); 243
МВт СЕСд (5,4%); 15 МВт мініГЕС (0,33%); 73 МВт потужностей із використанням
біомаси/біогазу (1,6%). Завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню
потенціалу цієї сфери за рік Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної
привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. За рік до цього країна
займала скромну 63-у сходинку. Такі дані оприлюднив «BloombergNEF». Також реалізовані
проекти дозволили збільшити загальну потужність «чистої» електроенергетики в Україні у
3 рази, а саме – до 6,8 ГВт. «За останні 5 років загальна сума інвестицій у проекти "зеленої"
електроенергетики склала майже 4,9 млрд євро!», - прокоментував директор Департаменту
відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко. Загалом, діючі
6,8 ГВт потужностей «чистої» енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд
кВт*год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати
електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств. "Крім того, завдяки проектам
відновлюваної електроенергетики зменшуються шкідливі викиди в атмосферу, зокрема, на
9,2 млн. т. СО2 у рік, що можна порівняти із викидами майже 4,5 млн авто", - прокоментував
директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності
У рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація обговорила
питання співпраці у сфері відновлюваної енергетики
13.01.2020

Делегація України на чолі з Міністром енергетики та захисту довкілля
Олексієм Оржелем зустрілася з генеральним директором IRENA Франческо
Ла Камера. Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Під час зустрічі обговорили співпрацю в рамках Міжнародного агентства з
відновлюваних джерел енергії (IRENA), підтримку з боку IRENA змін до законодавства щодо
розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Також відбулася зустріч із помічником
заступника Міністра енергетики та промисловості ОАЕ Фатімою Аль Шамсі, де обговорили
потенційну можливість співпраці в сфері атомній енергетиці та домовились щодо обміну
досвідом використання сучасних технологій у відновлюваній енергетиці. Олексій Оржель у
рамках IRENA зустрівся і з Єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон, де від
украінської сторони подякував ЄС за підтримку на газових переговорах, що стала
фундаментом енергетичної безпеки нашої держави та Європи. Також Олексій Оржель із
Кадрі Сімсон обговорили скорочення викидів СO2. Нагадаємо, Євросоюз прийняв "Нову
Зелену угоду" ("New Green deal") та поставив амбітну ціль стати кліматично нейтральним.
Тому зараз в ЄС приділяють особливу увагу розвитку ВДЕ. Україна, своєю чергою, теж
розробляє концепцію «зеленого» енергетичного переходу та запроваджує податок на СО2,
кошти з якого планує використовувати на енергоефективні заходи. У рамках IRENA також
відбулася зустріч із заступником Міністра торгівлі, промисловості, енергетики Республіки
Корея Йонгом Юн Йо. Обговорювалася співпраця в сфері атомної енергетики,
гідроенергетиці та можлива співпраця по ревіталізації чорнобильської зони та створенню
науково-дослідницького центру. Йшлося і про збір електрокарів на території України та
кооперацію у галузі переробки відходів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами eu-ua.org
Презентовано проект Концепції "зеленого" енергетичного
переходу України до 2050 року
21.01.2020

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель
презентував проект концепції «зеленого» енергетичного переходу України
до 2050 року, який зумовлений трансформацією підходів до розвитку
енергетики в світі та особливою увагою до проблем боротьби зі зміною клімату.
«Однією з причин об’єднання міністерств енергетики та захисту довкілля було
включення екології в порядок денний. Дуже часто екологія ставала на друге місце у
порівнянні з енергетичними проблемами. Проте, сучасні світові кліматичні виклики
заставляють все людство і без винятків нас переглянути всі попередні підходи до
використання природніх ресурсів. Екологізація енергетики - це новий зміст і нова логіка
розвитку енергетики з пріоритетом екології», - повідомив Міністр. Олексій Оржель
зауважив, у розробленні Концепції застосовували найбільш прогресивні підходи, які
застосовуються у створенні стратегічних документів в енергетиці у передових
міжнародних організаціях, зокрема Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА). Ці
підходи передбачають застосування багатофакторного економіко-математичного
моделювання, що також застосовувалося для визначення другої цілі Національновизначеного внеску (НВВ) України. При цьому окрема увага приділялась питанню
соціальної прийнятності заходів відповідно до кожного сценарію, аби передбачена
трансформація енергетичного сектору України була позитивно сприйнята громадянами та
гармонійно застосовувалася у реаліях України. Міністр окреслив найголовніші індикатори,
що ставить Мінекоенерго до виконання відповідно до Концепції: енергоефективність, тому
що кожний КВт не виробленої енергії є екологічним, а кожна гривня вкладена в
енергоефективність повертається через мультиплікатор у 3 грн; частка ВДЕ повинна
збільшитися до 70% до 2050 року, але при цьому її вартість повинна бути збалансована та
економічно обґрунтована; зменшення частки видобувних галузей в економіці та відповідно
повне заміщення вугільних ТЕС до 2050 року; перехід до кругової економіки та зменшення
відходів, їх раціонального використання; частка атомної генерації зменшиться до рівня 2025%, а гідроенергетика залишиться на поточному рівні, а нові атомні потужності можуть
будуватися на основі технології малих ядерних реакторів…», - наголосив він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекоенерго
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Правительство отказалось от планов передать Одесскую ТЭЦ
муниципалитету: вместо этого её планируют продать, и в качестве наиболее
вероятного покупателя называют структуры олигарха Рината Ахметова.
Об этом шла речь на совещании представителей Кабинета министров во главе с
премьером Гончаруком и руководством «Нафтогаза Украины», которое состоялось в начале
января, сообщает источник ТАЙМЕРА. Напомним, мэрия соглашалась принять в
собственность Одесскую ТЭЦ на условиях, что ей не придётся рассчитываться по долгам
предприятия: только тому же «Нафтогазу» ТЭЦ должна свыше полутора миллиардов
гривен. В Кабмине данный вариант считают невыгодным. Согласно озвученной премьером
Гончаруком информации, уже достигнута договорённость о том, что Одесскую ТЭЦ и ряд
аналогичных предприятий в других регионах готов выкупить в собственность холдинг
ДТЭК, контролируемый Ринатом Ахметовым. Провернуть сделку планируют уже в 2020
году. Напомним, сотрудники местной прокуратуры № 4 города Одессы предъявили
подозрение в служебной халатности бывшему председателю правления одного из
теплоснабжающих предприятий. По информации ТАЙМЕРА, речь идёт об Одесской ТЭЦ,
руководитель которой без соответствующего финансового плана и предварительного
согласования с управляющим органом заключал на протяжении целого года от имени
компании договоры со сторонним юристом об оказании правовых услуг.
Читать полностью >>>
По материалам timer-odessa.net
Донбассэнерго Ефимова за год перевыполнило план
производства электроэнергии на 5,5%
08.01.2020

За 2019 г. главное структурное подразделение ПАО "Донбассэнерго" –
Славянская ТЭС – увеличило объем производства электрической энергии до
3372 млн кВт/ч, что превысило плановый показатель на 5,5 %.
"Производство электрической энергии в прошлом году для Славянской ТЭС было
прибыльным, фактическая рентабельность составляет 2,5 %, но уменьшена по отношению
к плановому показателю на 5,46%", - сообщает компания. "Донбассэнерго" сообщает, что
последствия в связи со снижением рентабельности производства товарной продукции
удалось компенсировать благодаря оптимизации статей затрат – фактическую
себестоимость 1 кВт/ч уменьшено с 197,37 до 173,59 коп., или на 12,0 %, в том числе путем
снижения топливной составляющей с 156,22 до 137,84 коп., или на 11,8 %. ПАО
"Донбассэнерго" объединяет две электростанции – Славянскую и Старобешевскую ТЭС
(последняя с 2014 года находится на не подконтрольной Украине территории). С марта
2017 года показатели производственной деятельности активов, расположенных на
временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в отчетность
"Донбассэнерго" в связи с приостановлением управления. Установленная мощность
Славянской ТЭС составляет 880 МВт. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773%
акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее
конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш
и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией
сохранял старший сын Виктора Януковича Александр. В июле 2018 года стало известно, что
контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от
"Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам
Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря
Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Фонд держмайна почав підготовку до
приватизації Центренерго
21.01.2020

Фонд державного майна (ФДМ) видав наказ про створення
конкурсної комісії з відбору радників з приватизації ПАТ “Центренерго”.
Про це повідомляє прес-служба ФДМ.
“Інвестиційні радники вже працюють з п’ятьма об’єктами великої приватизації, і
Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для
Центренерго. У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду
наступних об’єктів великої приватизації. З метою детального аналізу стану справ у компанії
за результатами 2019 р. ФДМ також залучає аудиторську компанію з бездоганною
репутацією”, — цитує прес-служба слова голови фонду Дмитра Сенниченка. У відомстві
також нагадали, що нещодавно була проведена ротація членів наглядової ради
Центренерго, а також видано наказ про проведення конкурсу на посаду голови компанії. До
складу Центренерго входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська
(Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких
становить 7 660 МВт, близько 14% від загальної встановленої потужності України. 78,23%
акцій компанії належить державі в особі ФДМУ. У січні-вересні 2019 р. Центренерго
отримало чистий збиток у розмірі 1,5 млрд грн проти 489,5 млн грн чистого прибутку за
аналогічний період минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Модернізація київських ТЕЦ у 2020 році дозволить посилити їх
конкурентоздатність у ринку електроенергії
21.01.2020

Пріоритетом модернізації столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у поточному році
стане посилення конкурентоздатності в умовах роботи нового ринку
електроенергії, який розпочав роботу в Україні 1 липня 2019 року.
Інвестпрограмою, розробленою Київтеплоенерго, погодженою Міністерством
вугільної промисловості України та схваленою постановою НКРЕКП №3239 від 24.12.2019
передбачено 120 млн грн. За ці кошти буде виконано технічне переоснащення систем
контролю, керування та автоматичного регулювання енергоблоків №1 і №2 на ТЕЦ-5, а
також реконструкція обладнання і технічне переозброєння цехів та відділів на обох ТЕЦ.
Всього — 23 проекти, з якими детальніше можна ознайомитись на сайті Київтеплоенерго.
Як зазначив директор структурного підрозділу «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго»
Олександр Шевченко, модернізація ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 є важливою передумовою ефективної
роботи та конкурентоздатності київських ТЕЦ в усіх секторах ринку електроенергії.
Нагадаємо, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 перейшли в управління КП «Київтеплоенерго» влітку 2018 р. У
минулому році на модернізацію ТЕЦ було спрямовано понад 100 млн грн. У тому числі, за ці
кошти розпочато ремонт градирні на ТЕЦ-6, що забезпечує охолодження технічної води, а
також проведено ремонт водогрійного котла на ТЕЦ-5, який щогодини нагріває майже 4
тис. т води для потреб міста. Крім того, було здійснено технічне переоснащення
інформаційно-обчислювальної системи чотирьох енергоблоків на ТЕЦ-5 і енергоблоку №2
на ТЕЦ-6 на базі програми SCADA. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КП «Київтеплоенерго»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 КОМПАНІЇ

Держпідприємство "Енергоринок" звернулося в суд
із заявою про своє банкрутство

Андрій Фаворов: 75% наших родовищ
виснажені на 87%
20.01.2020

ДП “Енергоринок” в кінці листопада звернулося в Госпсуд м. Києва із
заявою про відкриття провадження у справі про своє банкрутство, “у зв`язку
з неможливістю погасити заборгованість”.
У грудні суд повернув держкомпанії вказану заяву через її недоліки, оскільки до
заяви серед іншого не було додано рішення власника (органу, уповноваженого управляти
майном) боржника. “Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з
нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків”, - зауважив
Госпсуд м. Києва. Нагадаємо, “Енергоринок” до кінця червня 2019 року виконував функцію
оптового постачальника електроенергії. Із 01.07.2019 в Україні запущена нова модель
оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП "Енергоринок" як єдиного
покупця і продавця електроенергії. Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії",
ДП "Енергоринок" здійснює діяльність до повного погашення кредиторської та
дебіторської заборгованості за електроенергію. Власником ДП “Енергоринок” є Кабмін.
Наразі в держреєстрі статус підприємства - “не перебуває в процесі припинення”. У липні
2019 року Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/9796/19 за позовом ДП
“Енергоатом” (оператор чотирьох українських АЕС) до ДП “Енергоринок” про стягнення 19
млрд грн заборгованості, з яких 9,8 млрд грн - основний борг та 9,2 млрд грн - інфляційні
втрати. Торік у серпні Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі за позовом
“Укренерго” до “Енергоринку” про стягнення 1,68 млрд грн заборгованості. За даними
“Енергоринку”, на початок 2019 р. серед його найбільших боржників були ДП "Регіональні
електричні мережі" (15,15 млрд грн), яке в процедурі банкрутства та спеціалізується на
поставках електроенергії для вуглепрому; "Луганське енергетичне об`єднання" (5,4 млрд
грн); ДТЕК Донецькі електромережі (5,2 млрд грн); ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля (2,1 млрд
грн); "Луганськобленерго" (1,6 млрд грн); Одесаобленерго (1,1 млрд грн);
Черкасиобленерго (1 млрд грн); Запоріжжяобленерго (1 млрд грн); ДТЕК Крименерго (793
млн грн); ДТЕК Дніпровські електромережі (553 млн грн); інші компанії (3,3 млрд грн). У
листопаді 2019 року “Енергоринок” у межах справи про банкрутство ТОВ “Луганське
енергетичне об’єднання” заявив про вимоги до боржника на 5,7 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Читайте також: Про судові спори щодо
мільярдних боргів ДТЕК перед
"Енергоринком" - тут >>>
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Топ-менеджер Shell став фінансовим
директором "Нафтогазу"
11.01.2020

Ван Дріл Петрус Стефанус 8 січня призначений на посаду фінансового
директора групи "Нафтогаз". Про це повідомляє прес-служба компанії,
передає epravda.com.ua
Як зазначається, ван Дріл відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної
фінансової функції, визначення фінансової політки,принципів та процедур групи
"Нафтогаз". Також до його обов’язків входитиме управління процесами фінансового
прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних
ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій. 53річний Петрус ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у
Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи
посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності до
приходу в "Нафтогаз". "На різних етапах своєї кар’єри працював у таких сферах як
бухгалтерський облік та звітність, управління ефективністю бізнесу, бізнес-партнерство,
управління цінністю, аутсорсинг фінансових та бізнес-процесів, злиття та поглинання, а
також відносини з інвесторами", - йдеться у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НАК «Нафтогаз» стал в прошлом году крупнейшим
налогоплательщиком в стране

20.12.2019

До бізнесмена, який очолив газовий дивізіон "Інтегрований газ"
компанії "Нафтогаз України", запитань накопичилося безліч. Але найбільш
принципові — про перспективи видобутку газу в Україні. І про його ціну.
Попри те, що багато теоретиків і практики стверджують, що природного газу в
Україні цілком достатньо, щоб його навіть експортувати, поки що "Нафтогаз України" і
газові трейдери купують його на торговельних точках. Мінімум по $200 за 1000 м³. Хоча
український газ коштує набагато дешевше, наприклад, звучала цифра 20 доларів. Ні першої,
ні другої цифри Фаворов не спростовує, хоча й не погоджується з "дешевизною" газу, видобутого в Україні. Питання в тому, як рахувати. Кажуть, із приходом Фаворова в "Укргазвидобуванні" тільки почали це робити - рахувати все до копієчки. Прямо скажу, що бліц-інтерв'ю
з директором інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрієм Фаворовим про поки що не райдужні перспективи збільшення видобутку газу в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
Burisma Group у грудні ввела в експлуатацію
три нові свердловини
08.01.2020

У грудні операційні компанії Burisma Group завершили роботи із
запуску в експлуатацію свердловини №3 на Водянівському родовищі, №42
на Карайкозівському родовищі у Харківській області та №715 на
Пролетарському родовищі у Дніпропетровській області.
Буріння велося безамбарним методом, верстатами SK2000 та SK3000 з повною
утилізацією відходів. «Глибина свердловини №3 на Водянівському родовищі склала понад
6000 м. Вона – одна з найглибших свердловин не лише в портфелі Burisma Group, а й серед
усіх газовидобувних компаній України. Її добові показники становлять понад 250 тис. м3
газу. Свердловина №42 на Карайкозівському родовищі перевищила наші очікування, давши
280 тис. м3 газу та 160 м3 конденсату на добу. Поки що це рекордний показник
продуктивності серед свердловин цього родовища. Від кожної нової свердловини ми
очікуємо ще кращі результати», – зазначає Генеральний директор Burisma Group Тарас
Бурдейний. Крім того, наприкінці листопада група Burisma запустила ще одну свердловину
№715 глибиною 3000 м на Пролетарському родовищі у Дніпропетровській області. Добові
показники цієї свердловини теж перевищили очікування та становлять 110 тис. м3 газу і 18
м3 конденсату. Всього ж у 2019 р., попри несприятливу світову кон’юнктуру на вуглеводні і
вітчизняні особливості економічного розвитку, Burisma Group повністю виконала
цьогорічний інвестиційний план щодо буріння нових свердловин. «Глобальне зниження
вартості енергоносіїв не вплинуло на наші плани щодо кількості буріння нових свердловин.
Більш того, ми в черговий раз продемонстрували, що використання інноваційних підходів і
новітнього обладнання дозволяє дотримуватися планів щодо запуску в експлуатацію нових
свердловин навіть в умовах великих глибин і складних гірничо-геологічних факторів», –
зазначає Тарас Бурдейний. За результатами 2019 року операційні компанії групи
пробурили 9 нових свердловин, а ще 5 свердловин знаходяться на етапі завершення робіт.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
ПГНК нарастила добычу газа
на 55% в 2019 году
09.01.2020

Полтавская газонефтяная компания увеличина добычу газа на 55% в
2019 году относительно показателей 2018 года – до 280,7 млн кубометров.
Об этом пишет oilpoint.com.ua
Добыча нефти и конденсата также выросла на 41% - до 47,4 тыс. тонн. До 13,7 тонн
выросло производство сжиженного углеводородного газа, что на 22% превышает уровень
2018 г. В 2019 г. «ПГНК» пробурила 4 новых скважины и начала бурение пятой, завершившееся в январе. Компания также провела 11 капитальных ремонтов скважин. «ПГНК»
разрабатывает 6 месторождений в Полтавской обл. общей площадью 413,5 км². Компания
принадлежит британской JKX Oil & Gas. Крупнейшим акционером которой является Eclairs
Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом 27,54% акций.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua

16.01.2020

В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые
компания
получила
от
российского
Газпрома
по
результатам
Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года.
«Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного
бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При
этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили
досрочно. Поступления от Нафтогаза - это около 16% общих доходов государственного
бюджета в 2019 году», - сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook. По
словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита,
однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл
Газпрома. «В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале мы
планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения
Стокгольмского арбитража», - резюмирует Коболев. Напомним, что топ-менеджмент
«Нафтогаза» получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит
Украине российский «Газпром». Отметим, Ощадбанк и Нафтогаз Украины договорились о
продлении срока действия кредитного договора, долг по которому составляет 1,97 млрд
грн, с 9 июня 2020 г. до 24 декабря 2024 г. Кабинет министров, который ранее предоставил
госгарантию по этому кредиту, на заседании 15 января согласовал его пролонгацию.
Согласно отчету Нафтогаза, на 30 сентября 2019 года около 98% его денежных средств и
остатков на банковских счетах, общая сумма которых составляла 24,96 млрд грн, были
размещены в подконтрольных государству банках. Одновременно на долю этих банков
приходилось примерно 59% займов НАК при общем их объеме у компании в 60,79 млрд грн.
На конец 2018 года эти показатели составляли соответственно 96% от 14,22 млрд грн и
76% от 56 млрд грн. Сумма предоставленных госгарантий по обязательствам Нафтогаза за
январь-сентябрь 2019 года сократилась с 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн. Как сообщалось
ранее, в марте 2019 года Кабмин разрешил Нафтогазу перенести на 9 июня 2020 года
погашение кредитной задолженности перед Ощадбанком в размере 3,8 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua, nv.ua
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Нефтегазовая компания Regal Petroleum увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 25,7%
10.01.2020

Regal Petroleum plc. по итогам 2019 г. увеличила среднесуточную
добычу углеводородов на 25,7% по сравнению с 2018 г. – до 4,776 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd)
Так, среднесуточная добыча природного газа по итогам прошлого года составила
19,2 млн куб. футов в сутки (MMcf/d, million cubic feet per day), что на 25% больше, чем
годом ранее. Добыча конденсата увеличилась на 31,6% – до 639,7 баррелей в сутки (bbl/d,
barrels per day), производство сжиженного природного газа (LPG) на 22% – до 274,4 bbl/d.
На Мехедивско-Голотовщинском (MEX-GOL) и Свиридовском (SV) газоконденсатных
месторождениях (оба – Полтавская обл.), в частности, добыча газа в прошлом году
составила 14,8 MMcf/d (+23,3% к 2018 году), конденсата – 577,8 bbl/d (+32,4%), на
Васищевском (VAS) – 4,4 MMcf/d (+33,3%) и 61,9 (24%) bbl/d соответственно. В октябредекабре 2019 года среднесуточная добыча углеводородов Regal по трем месторождениям
составляла 4,776 boepd (+15% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года), в
частности: газа 21,5 MMcf/d (+15%), конденсата – 738,8 bbl/d (+20%), LPG – 308,3 bbl/d
(12,4%). В настоящее время осуществляется бурение скважины №54 на Свиридовском
месторождении. Глубина скважины пока составляет 4,631 тыс. м при запланированных
5,320 тыс. м. Буровые работы планируется завершить до конца июня текущего года, и при
успешном испытании скважины ее производственное подключение будет осуществлено в
течение третьего квартала. Также осуществляется планирование двух новых скважин на
Свиридовском и Васищевском месторождениях. Компания указала, что по состоянию на 31
декабря ее денежные средства составляли приблизительно $63 млн в эквиваленте, из них
эквивалент $18,4 млн – в украинских гривнях, эквивалент $44,6 млн – в долларах США,
фунтах стерлингов и евро. Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит
82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" Новинского.
Еще 6.95% акций принадлежит Pope Asset Management.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Новинский получил разрешений на покупку новой
газовой компании за $40 миллионов

Виктор Пинчук пытается сохранить свой
газодобывающий бизнес
10.01.2020

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Lovita
Investments Ltd опосредованно приобреcти более 50% акций ПАО "Научнопроизводственный концерн "Укрнафтинвест".
Как сообщает пресс-служба Комитета, 100% Lovitia Investments принадлежит Вадиму
Новинскому. Бенефициарами ЧАО "НПК "Укрнафтинвест" в госреестре указаны Лидия
Черныш и бывший народный депутат, президент "Украинской аграрной конфедерации"
Леонид Козаченко. Как сообщалось, в ноябре 2019 года британская нефтегазовая компания
Regal Petroleum plc. с активами в Украине объявила о предварительной договоренности о
покупке ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и
Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей, за $40 млн. В июне 2019 года кипрская
компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена
Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с
активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne
украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Pelidona Services принадлежит кипрской Lovitia
Investments Вадима Новинского и объединяет нефтегазовые активы предпринимателя.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов
на 20%, рост в Украине составил 52%
10.01.2020

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России по
итогам 2019 года увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с
2018 годом – до 10,748 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В свою очередь, добыча в России незначительно снизилась – на 0,21%, до 5,158 тыс.
boepd. Показатель добычи компанией газа в Украине по итогам года составил 769 тыс. куб.
м в сутки (Mcmd, thousand cubic metres per day), что на 55% больше, чем годом ранее.
Добыча нефти и конденсата увеличилась на 41% – до 1,058 тыс. boepd. Инвестиции JKX по
итогам прошлого года составили $26 млн, большая часть из которых пришлась на Украину
– $18 млн. Несмотря на снижение цен на газ в 2019 году, инвестиции осуществлялись за
счет операционного денежного потока, отметили в компании. Программа капитального
ремонта скважин в России завершена, дальнейшие капитальные ремонты в 2020 году не
планируются. Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря
2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн).
Помимо этого, у JKX располагает запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн). В
сообщении также указано, что на конец прошлого года дочернее СП "Полтавская
газонефтяная компания" (ПГНК) имело 14 млн куб. м природного газа и 27 тыс. баррелей
нефти для продажи. Планируется, что в феврале JKX осуществит окончательный платеж в
сумме $5,8 млн по облигациям, после чего компания не будет иметь долгов. "Доступ к
неиспользованным кредитным линиям сохраняется, хотя руководство уверено, что
выполнение планов разработки месторождений в Украине можно будет продолжать
финансировать за счет операционного денежного потока", – отмечено в сообщении. JKX
Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%,
Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
Антикоррупционный суд взялся за дело
сообщников Онищенко
10.01.2020

Суд начал рассмотрение обвинительного акта в отношении семи лиц
и Валерия Постного, которых НАБУ и САП обвиняют в соорганизации
"газовых схем" экс-нардепа Александра Онищенко.
"В антикоррупционном суде продолжается рассмотрение обвинительного акта в
отношении 8 лиц, обвиняемых в незаконном завладении имуществом ЧАО "Укргаздобыча",
что нанесло ущерб государственному предприятию на сумму 740 млн грн", – говорится в
сообщении САП в Facebook.. По данным САП, согласно материалам дела, трое должностных
лиц ПАО "Укргаздобыча" совместно с пятью руководителями субъектов хозяйствования с
января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели денежными средствами,
полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной
деятельности ООО "Надра Геоцентр", фирмой "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест" в рамках
договоров о совместной деятельности по УГД. Как следствие, УГД причинены
многомиллионные убытки. Напомним, 3 декабря в СМИ появилась информация о
задержании экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко. Впоследствии в САП подтвердили
задержание
Онищенко.
Специализированная
антикоррупционная
прокуратура
предварительно ожидает, что экс-депутата Александра Онищенко экстрадируют из
Германии в Украину на протяжении 1-2 месяцев, хотя процедура может и затянуться. 6
декабря стало известно, что бывший народный депутат Украины Александр Онищенко по
решению немецкого суда будет находиться в тюрьме, ожидая решения об экстрадиции.
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua
"Укргаздобыча" смогла увеличить добычу газа
из старой скважины в 60 раз
10.01.2020

АО "Укргаздобыча" с привлечением собственного флота выполнило 8
стадий гидравлического разрыва пластов (ГРП) на скважине Ланновского
месторождения, что позволило увелить суточный дебит скважины в более
чем 60 раз.
Как сообщает пресс-служба компании, команда филиала "УГВ-Сервис" выполнила 8
стадий ГРП в течение двух недель. До начала работ суточный дебит скважины составлял 1,5
тыс. кубометров газа. После завершающих работ, исследования скважины и подключения
дебит составил 95 тыс. кубометров в сутки. Как отмечается в сообщении, в условиях низких
притоков углеводородов из горизонтов Ланновского месторождения бурение новых
скважин было экономически неэффективным. Поэтому компания спланировала программу
работ по интенсификации. В итоге выполнение ГРП после бурения на Ланновском
месторождении позволило не только повысить эффективность добычи углеводородов, но и
подтвердить запасы залежей. "Для эффективного извлечения остаточных запасов газа на
истощенных месторождениях мы продолжаем реализовывать программу ГРП. После
модернизации собственного флота и повышение компетенций, специалисты "УГВ-Сервиса"
освоили технологию многостадийного ГРП, которую уже успешно применяют на скважинах
"Укргаздобычи". Это уровень международных сервисных компаний. При тщательном
планировании такие операции дают максимальный результат при минимальных затратах",
– отметил директор по добыче компании Алексей Нестеренко. Всего в 2019 году
собственное сервисное подразделение "Укргаздобычи" выполнило 22 операции в
Восточном регионе. "В среднем суточный дебит скважин после проведенных операций
увеличили в 6 раз. Одним из последних результатов является увеличение дебита скважины
Левенцивского месторождения с 5,2 тыс. до 40 тыс. кубометров в сутки", – сообщили в УГД.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ГК «Гео Альянс» засветила свою болевую точку. Это произошло в
судебном процессе с участием ООО «Гео Альянс Южно-Орильское» и
Государственной экологической инспекции.
Речь идет о постановлении Шестого апелляционного административного суда от 24
декабря 2019 г., которым было удовлетворено исходное требование компании Виктора
Пинчука о признании противоправным и отмене адресованного ООО предписания
экоинспекции №4-6602-2-3. Из материалов разбирательства следует, что этот документ не
устраивал «Гео Альянс Южно-Орильское» тем, что возлагал на нее целый массив
обязательств, связанных с деятельностью компании на Южно-Орильском нефтегазовом
месторождении, которое занимает 156 кв км на территории Днепропетровской области.
«Лицензиат должен разработать материалы по оценке влияния на окружающую среду от
осуществления плановой деятельности при разработке месторождения, а также
разработать проект установления границ водоохраной зоны и прибрежно-защитной линии
Южно-Орильского месторождения», – говорится в предписании. Понятно, что эти работы
требовали от компании немалых усилий и многомиллионных вложений, но почему для нее
так принципиально было добиться признания недействительным предписания
экологической инспекции? Источники “ОЛИГАРХА” считают, что ответ на этот вопрос
следует искать в деталях. «Предписание это поток конкретики. Там отдельное внимание
уделено вопросам работ, которые должны были быть проведены, но до сих пор не
выполнены. Например, отвод земли под размещение поисковой скважины. Само по себе
предписание это короткое резюме акта, составляемого по итогам проверки, в котором
перечислены найденные нарушения», – говорит источник “ОЛИГАРХА” в Государственной
службе геологии и недр. Оспариваемое юристами ООО «Гео Альянс Южно-Орильское»
предписание появилось на свет после того, как сотрудники Государственной
экологической инспекции провели проверку компании. Составить список претензий к
структуре Виктора Пинчука оказалось не сложно, так как правами на разработку ЮжноОрильского месторождения она владеет с далекого 2007 г., когда получила
соответствующее специальное разрешение на пользование недрами от вышеупомянутой
Госгеонедр. Но как выяснили экологические инспекторы, за время обладания этим
участком лицензиат не только не начал промышленную разработку месторождения, но
даже не приступил к выполнению Программы работ, подписанной им вместе с
геологическим ведомством. «С 3-го квартала 2018 г. предусмотрено осуществление
исследовательско-промышленной разработки (пробной эксплуатации). Вместе с тем при
визуальном осмотре участка было установлено, что хозяйственная деятельность по добыче
нефти и газа не осуществляется. Проектная документация о разработке месторождения не
утверждена», – говорится в выводах экологов. Такое заключение едва ли не прямо
указывает на то, что Южно-Орильское месторождение относится к категории так
называемых «спящих». А с недавних пор такой статус сродни черной метке. Дело в том, что
в конце прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении
пересмотреть отношения государства с лицензиатами углеводородного рынка, и в основе
этого плана лежит как раз особое внимание к владельцам «спящих» лицензий. «В Украине
на сегодняшний день выдано разрешений на 80 участков, пригодных к добыче нефти и
газа, но которые неактивны из-за коррупции и отсутствия добывающих работ. Украина
должна эффективно распоряжаться недрами. Мы разработали законопроект, который
будет стимулировать вернуть лицензии», – заявил месяц назад премьер-министр. Имея на
руках выводы экологической инспекции об отсутствии работ на Южно-Орильском
месторождении, вышеупомянутой Госслужбе геологии и недр было бы не сложно
запустить процедуру лишения компании Виктора Пинчука прав на разработку этого
участка. Но в сегодняшних условиях, когда предписание экологов постановлением суда
выведено за рамки законности, это невозможно. Вероятно, достижением этой цели и
можно было бы объяснить принципиальную позицию юристов ООО «Гео Альянс ЮжноОрильское» в споре с экоинспекцией. Но сохранение целостности группы «Гео Альянс» для
зятя Леонида Кучмы важно не столько потому что ему не хочется терять перспективный
актив, сколько потому что в случае такой потери она на порядок усложнила бы его
стратегическую задачу – продажу всей группы “Гео Альянс”, которой команда Пинчука
занимается уже не один месяц.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
Справа про «Вишки Бойка»: Швейцарія заарештувала
рахунки родини Бакуліних – ЗМІ
14.01.2020

Прокуратура Швейцарії заарештувала рахунки членів родини Євгена
Бакуліна, екснардепа-втікача та колишнього глави «Нафтогазу» у справі про
корупцію в «Нафтогазі» та щодо так званих «вишок Бойка».
Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє колишній народний депутат Сергій
Лещенко з посиланням на Tages Anzeiger. У листопаді 2019 року суд в Швейцарії за запитом
Генпрокуратури України виніс процедурне рішення з приводу можливих корупційних дій,
пов'язаних з НАК «Нафтогаз України». В результаті було арештовано рахунки родини
ексдепутата-втікача Євгена Бакуліна, колишнього голови правління НАК «Нафтогаз
України», повідомив Лещенко. «Загалом заарештовано 60 млн франків. З них син та дочка
Бакуліна намагалися оскаржити передачу інформації Україні щодо рахунків, де зберігалося
$13,7 млн та 12,7 млн євро, але суд їм відмовив», – написав він. Повідомляється, що гроші
арештовані в рамках розслідування кримінальної справи за так званою справою про
«вишки Бойка», а діти Бакуліна, згідно з декларацією про доходи, є громадянами РФ, сам
екснардеп після винесення йому підозри у справі «вишок Бойка» перебуває, імовірно, теж у
Росії. У слідстві також фігурують й інші учасники корупційної схеми, прізвища не
вказуються, але, імовірно, мова йде про синів ексдепутата Володимира Кацуби, припускає
Лещенко. У справі фігурує 60 млн франків і два швейцарські банки: Bank Rothschild і EFG, а
також золото, що зберігалося в одному з банків. Як повідомляв Mind, у липні 2019 року
швейцарські банки заблокували відмиті 60 млн франків «Нафтогазу». Євген Бакулін
очолював «Нафтогаз України» з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014
року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.
Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн. «Вишки
Бойка» – самопідйомні бурові установки В312 і В319, які були закуплені за завищеною
ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до покупки нібито
причетний колишній міністр енергетики Юрій Бойко). У 2014 році під час анексії Криму
РФз ахопила обидві установки. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке
знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. У грудні
2015 року РФ відвела «вишки Бойка» ближче до окупованого Криму. У січні 2017 року
український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

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

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

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

ДТЭК Ахметова увеличил добычу газа
до 1,66 млрд м³

Связанные с ICU компании ICU Westal и CIS Opportunities Fund SPC увеличили
свою долю в нефтегазовой компании Nostrum Oil&Gas
14.01.2020

Газодобывающая компания ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова
увеличила добычу газа в 2019 году до 1,66 миллиарда кубометров. Об этом
со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.
"ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66%
превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как
для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине", - сообщает ДТЭК.
Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, проведению мероприятий по интенсификации и применению инновационных технологий. Всего за 2019г. ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин,
три из которых были завершены бурением в рекордно короткие сроки. Компания
приступила к реализации новой программы бурения на Мачухском месторождении со
значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км. Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на
Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на
объектах, находящихся в зрелой стадии разработки. "Также одним из важных направлений
деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов,
благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5
месяцев и повысить эффективность разработки действующих месторождений", - сообщает
компания. ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В
2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м газа, что является историческим рекордом среди частных
компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза,
продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем
секторе страны. В 2018 г. капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые
отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании
принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Борислав снова
смеется
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Входящая в группу «Приват» «Бориславская нефтяная компания»
заставляет
Госгеослужбу
«молча»
разблокировать
разработку
месторождения с запасами газа более чем на 8 млрд грн..
Не прошло и трех месяцев с момента назначения Романа Опимаха главой
Государственной службы геологии и недр, как он оказался перед первым серьезным
испытанием. Речь идет о конфликте Госгеонедр с ООО «Совместное предприятие
«Бориславская нефтяная компания» (БНК), входящим в орбиту самого влиятельного
олигарха в стране Игоря Коломойского. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в последних
числах декабря прошлого года БНК добилась решения Окружного административного суда
Киева о признании противоправным и отмене приказа Госгеонедр №500 от 12 декабря
2018 г., заблокировавшим работу предприятия. Тогда этим юбилейным документом
геологическое ведомство отказало БНК в пролонгации срока действия специального
разрешения на пользование недрами его главного источника дохода – Стинавского
месторождения (Львовская обл), чьи запасы оцениваются в 1,3 млрд куб м газа и порядка
800 тыс т нефти. На тот момент Госгеонедрами руководил Олег Кирилюк, представлявший
интересы БПП. За свою каденцию Кирилюк заслужил статус государственного менеджера,
готового выполнить любое решение, спущенное на него сверху. И вышеупомянутый приказ
№500, которым лицензиату было отказано в пролонгации спецразрешения, вполне
вписывается в эту канву, поскольку тогдашний президент Петр Порошенко находился в
жестком конфликте с Игорем Коломойским, и в борьбе с ним использовал все доступные
инструменты. Свою лепту в это дело вносил и Кирилюк, чье ведомство упорно не
продлевало сроки действия лицензий подконтрольной Игорю Коломойскому «Укрнафты».
Схожая тактика была использована и в борьбе с БНК, аффилированной с крупнейшим
добытчиком нефти в Украине. Юристы БНК потратили немало времени на то, чтобы
поставить оппонента в рамки, при которых он не мог бы отказать компании в
переоформлении разрешения на разработку Стинавского месторождения. Предпринимать
эти попытки они начали еще два года назад: 22 мая 2018 г. Окружной админсуд Киева
принял решение обязать Госгеонедра рассмотреть заявление БНК о продлении лицензии.
Спустя полгода решение первой инстанции оставил в силе Шестой апелляционный
админсуд. По данным «ОЛИГАРХА», Геологическая служба не подала кассационную жалобу
на постановление апелляционной инстанции. Это наталкивало на мысль о том, что
оппоненты нашли точки соприкосновения. В пользу этого говорил и тот факт, что в первой
декаде декабря БНК возобновила добычу углеводородов на Стинавском месторождении.
Это стало возможным благодаря тому, что компания трактовала пассивность своих
оппонентов как «молчаливое согласие», прописанное в Законе «О разрешительной системе
в сфере хозяйственной деятельности». Несмотря на то что на протяжении 2018 г.
«Бориславская компания» проработала неполных два месяца, даже за это короткое время
смогла получить 8 млн грн. доходов. Эта цифра против 118 млн грн., полученных
компанией по итогам полноценного 2017 г., выглядит смешно, но снижение уровня
напряжения в отношениях с Госгеонедрами давало надежду на то, что в 2019 г. дела у нее
пойдут на поправку. Но этот расчет себя не оправдал. Выяснилось, что Госгеонедр не стала
продолжать спор просто потому, что изменила стратегию: чиновники согласились
рассмотреть обращение «Бориславской нефтяной компании», но в его удовлетворении
отказали, что и было прописано в вышеупомянутом приказе №500. Сейчас, когда Окружной
админсуд Киева отменил его, ситуация выглядит так, будто стороны вернулись на
исходные позиции. В действительности же геологическое ведомство находятся в тупике.
Дело в том, что в вердикте суда говорится о необходимости выполнить его же решение от
22 мая 2018 г., в котором суд пришел к выводу, что основания для отказа БНК в продлении
срока действия разрешения отсутствуют. «У ответчика (Госгеонедр) не существует
альтернативных правомерных управленческих решений. Ответчик имел полномочия
только на принятие решения о продлении срока действия спецразрешения», – говорится в
декабрьском вердикте. Теоретически Госгеонедр еще может побороться со своим
оппонентом, подав апелляцию. Это, скорее всего, произойдет в ближайшее время, но
шансов на ее удовлетворение откровенно немного. Впрочем, для новой команды,
пришедшей в Госгеонедр, не будет имиджевых потерь в случае, если они проиграют этот
спор и выдадут лицензию БНК – ведь фактически вся ответственность лежит на прошлом
руководстве геологического ведомства, которое вовремя не отреагировало на заявку БНК и
позволило оппоненту вооружиться вышеупомянутым принципом «молчаливого согласия».
При этом срок продления действия разрешения составляет 20 лет и будет отсчитываться с
даты прекращения срока действия «старого» разрешения, то есть до 20 января 2038 г.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
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Связанные с ICU Investment Management Ltd. компании ICU Trading Ltd.,
Westal Holdings Ltd. и CIS Opportunities Fund SPC Ltd. в начале этого года
увеличили свою долю в компании Nostrum Oil&Gas PLC, занимающейся
добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне, с 5,13% до 7,19%.
Как говорится в сообщении ICU на Ирландской фондовой бирже, почти 0,66 млн
акций было приобретено по цене около GBP0,17 за акцию, а еще немногим более 3,22 млн –
по $0,2236 за акцию, тогда как в среду акции котируются по курсу GBP0,184. В результате
пакет акций, о котором отчиталась компания, достиг 13,529 млн акций. Первое биржевое
сообщение ICU о приобретении 1,72% Nostrum в пользу Westal Holdings и CIS Opportunities
Fund SPC датировано 17 октября 2019 года, после чего компания еще восемь раз сообщала о
наращивании этого пакета. Nostrum Oil&Gas за девять месяцев 2018 года сократила
выручку на 19,6% – до $250,3 млн, а EBITDA – на 15,7%, до $158,3 млн. Среднесуточная
добыча после обработки за этот период составила 28,88 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента. По состоянию на 30 сентября 2019 года общая задолженность и чистый долг
нефтегазовой компании составили соответственно $1,113 млрд и $1,022 млрд. Согласно
отчету Nostrum за 2018 год, ее основными акционерами были Mayfair Investments BV –
25,68%, Baring Vostok Capital Partners Ltd. – 17,91%, Aberforth Partners LLP – 11,44% и
Standard Life Investments Ltd. – 7,77%. Еще шесть компаний имели от 4,78% до 3,06%.
Основанная в 2006 году специалистами из ING группа ICU – независимая финансовая
группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа
специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы, под ее управлением
находятся активы на сумму более чем $500 млн. Стратегия ICU также включает инвестиции
в венчурные проекты и проблемный долг. Владельцем группы является ее топменеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко
принадлежит, соответственно, 45,011005% и 44,992663%, еще 9,996332% - Владимиру
Демчишину, а бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в
2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам. В Украине инвестгруппе
ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую помимо одноименного банка
входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", Компания по управлению
активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных
фондов "АПинвест". В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый
недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал
– стабильный рост" и венчурные КИФ "Видновлення", "Инфинити профит" и "Адвентура".
Читать полностью >>>
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Укргазвидобування торік видобуло
понад 13,6 млрд м³ газу
20.01.2020

АТ "Укргазвидобування" виконало виробничий план на 2019 рік і
видобуло понад 13,6 млрд кубометрів газу. Про це повідомляє Департамент
комунікацій АТ «Укргазвидобування».
"За оперативними даними, в січні-грудні 2019 року АТ «Укргазвидобування»
видобуло 13,62 млрд м куб. товарного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ.
Компанія в повному обсязі виконала річний виробничий план", - йдеться у повідомленні. У
газовидобувній компанії зауважили, що показники видобутку товарного газу були
досягнуті завдяки виробничій програмі. Зокрема, приріст запасів газу впродовж року
становив 14 926 млн м куб. завдяки виконанню сейсморозвідувальної роботи 3D в обсязі
801,7 км кв. Торік було відкрито 3 нових родовища, загальна ресурсна база яких становить
2,15 млрд м куб. газу, 16 тис. т нафти. Також минулого року закінчено буріння 74
свердловин, виконано 801 операцію колтюбінговими установками, зроблено 117 операцій з
ГРП та виконано 202 операції з капітального ремонту свердловин. Фахівці УкрНДІгаз та
Schlumberger побудували 18 геолого-технологічних 3D моделей родовищ, 16 нових
експлуатаційних свердловин пробурили і спроєктували на базі 3D моделей. Директор з
інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов зазначив, що минулого року компанії
вдалося компенсувати природне падіння видобутку обсягом 1,5 млрд м куб. Було зменшено
виробничо-технологічні витрати на 300 млн м куб. у порівнянні з минулим роком завдяки
оптимізації операцій з освоєння і дослідження нових свердловин, а також збільшено
видобуток конденсату і нафти. "Ми повинні визнати, що технологічно прості для вилучення
запаси газу практично вичерпані. Рівень виснаження наших родовищ – понад 80%. Нам
необхідно напрацювати технічні компетенції для прориву у видобутку «складного» газу...
Глибоке буріння і шельф – це те, куди ми повинні рухатися", – додав Фаворов.
Читати повністю >>>
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 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ)

Украина оценивает потерю доходов от запуска
"Турецкого потока" в $450 млн
09.01.2020

Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска
газопровода "Турецкий поток", сообщил генеральный директор ООО
"Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление ИФ) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе,
который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут
использовать нашу ГТС", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "ИнтерфаксУкраина". Напомним, что 18 декабря 2019 года "Оператор ГТС Украины" и Transgaz
(Румыния) подписали соглашение для поставок газа через трансбалканский коридор.
Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года
осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в
этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через
Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м. Газопровод "Турецкий поток"
(TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими
запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и ЮгоВосточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м
природного газа в год. Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки
российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо используемого ранее
Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
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Щорічно облгази несанкціоновано відбирають
газу на майже 10 млрд грн
09.01.2020

Щорічно оператори газорозподільних мереж несанкціоновано
відбирають з газотранспортної системи України газу на суму близько 10
млрд грн. Про це заявив гендиректор компанії "Оператор ГТС України".
"Ми зробили багато, але сказати, що ринок газу України відповідає всім європейським правилам, не можна. У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу щорічно відбирається з нашої системи газ в обсязі на суму близько 10 млрд грн - так званий
небаланс. До сих пір ця проблема не вирішена. Особисто мені буде дуже прикро, якщо ті
додаткові кошти, котрі ми отримаємо за транзит і які ми могли б в якості дивідендів
заплатити нашому власнику або за угодою про покупку компанії - мені буде прикро, якщо ці
кошти продовжать перетікати в кишеню облгазів", - заявив гендиректор компанії
"Оператор ГТС України" Сергій Макогон. Є проблеми і неефективності ринку, які необхідно
вирішувати, сказав Макогон, додавши, що основне завдання Оператора ГТС на найближчі 2
роки - вирішити дані проблеми. "Є газ, 150 млн м3 газу, які відбираються щомісячно з
наших систем. Ми це бачимо по лічильниках. Нам за нього не приходить оплата. Як ми
будемо це називати, санкціонарований відбір або несанкціонований? Нам кажуть - добре,
йдіть до суду, якщо ви можете довести, що у вас цей газ відібрали, доведіть. Ми звичайно
можемо. Є лічильник на кордоні між нами і облгазами, він порахував, скільки пішло газу. Є у
нас інформація від облгазів, кому вони газ передали. Відповідно, є різниця - ці 150 млн м3.
Де цей газ? А суд виграли, програли - ми всі знаємо, в якій країні живемо. Питання в тому, де
подівся газ і хто нам за нього заплатить. Нам не платять, відповідно до боргів перед
"Укртрансгазом" за попередні 4 роки - 40 млрд грн, які не враховані на кінець цього року", додав глава "Оператора ГТС". Як повідомлялося раніше в УНН, Антимонопольний комітет
оштрафував облгази Фірташа більш ніж 200 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
НАК "Нафтогаз" получит за передачу ГТС новому
оператору 180 млрд грн.
10.01.2020

Компания "Магистральные газопроводы" (МГУ) должна выплатить
НАК "Нафтогаз" более 180 млрд грн за передачу газотранспортной системы
(ГТС). Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза".
"Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он
будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что
будет оставаться – распределяется и часть от этой суммы пойдет нам", – сказал Витренко.
По словам топ-менеджера, в целом "Нафтогаз" получит от МГУ более 180 млрд грн. "Эту
сумму могут выплатить за десять лет", – добавил исполнительный директор "Нафтогаза"
Юрий Витренко. Как сообщалось, в рамках завершения процесса анбандлинга 1 января
руководители АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ)
подписали акт приема-передачи, после чего ООО "Оператор газотранспортной системы
Украины" (ОГТСУ) перешло во владение МГУ. В свою очередь "Оператор ГТС Украины"
отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от Укртрансгаза. Акт приемапередачи содержит более 47 000 единиц балансовой стоимостью более 32 млрд грн.
Одобренные ранее правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1
января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены,
рассчитанной по согласованной со сторонами формуле. Напомним, ООО "Оператор
газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) заключил договоры с НАК "Нафтогаз
Украины" на поставку 660 млн кубометров на общую сумму 6,48 млрд грн (с НДС). Согласно
сообщениям в системе ProZorro, в течение ноября НАК должен передать ОГТСУ 362,4 млн
кубометров газа, в декабре – 297,6 млн кубометров. Договоры заключены 28 ноября в
рамках переговорной процедуры, при этом оплата за газ будет осуществлена на
протяжении 122 дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем его
передачи. Ранее, 30 октября, ОГТСУ и "Нафтогаз" заключили договор на поставку 296 млн
кубометров газа на общую сумму 1 млрд 978,464 млн грн (с НДС) с его передачей в октябре,
с вышеуказанной послеоплатой на протяжении 122 дней.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компанія "Укртрансгаз" заявляє про арешт
майна і рахунків
22.01.2020

Приватний виконавець відкрив провадження щодо стягнення коштів
з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова компанія "Фін-Інвест". На
все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.
Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про
постачання газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут". В УТГ вважають дане рішення
неправомірним, а дії "Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення
такими, які мають ознаки шахрайства. У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро
розслідувань і Національного антикорупційного бюро. "Укртрансгаз" звертається до
слідчих органів для захисту своїх інтересів, оскільки блокування грошових коштів та їх
незаконна розтрата можуть негативно вплинути на стабільність роботи щодо забезпечення
проходження опалювального сезону", – сказано в заяві. В "Укртрансгазі" пояснили, що суд
своїм рішенням від 12 липня 2000 року зобов'язав компанію поставити 305 млн куб. м
природного газу споживачам "Укренергозбута". При цьому вартість природного газу тоді не
була приведена в рішенні. З того моменту ЗАТ протягом багатьох років не займалося
стягненням. У 2018 році вже ПрАТ "Укренергозбут" отримало дублікат рішення наказу
Арбітражного суду від 21 березня 2007 року, після чого продало "Фінансова компанія "ФінІнвест" право вимоги зобов'язань УТГ з постачання газу. "Фін-Інвест" в свою чергу 9 січня
2020 року одержала від Господарського суду Києва рішення, яким був змінений спосіб і
порядок виконання рішення Арбітражного суду від 12 липня 2000 року. "Тобто замість
здійснення поставки природного газу на користь третіх осіб – стягнення грошових коштів в
розмірі 2,3 млрд грн. При цьому позначена сума визначена "Укренергозбутом" на власний
розсуд безпідставно", – стверджують в УТГ.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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АО "Укртранснафта" увеличила прокачку нефти на
украинские НПЗ до максимума за 5 лет
10.01.2019

Объем транспортировки нефти нефтепроводами для НПЗ Украины в
2019 году составил 2,38 млн тонн, что на 13,4% больше показателя 2018
года и является крупнейшим объемом за последние пять лет.
По данным компании, общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских
и европейских потребителей по итогам 2019 г. составил 15,51 млн тонн нефти, что на 0,5%
больше, чем в 2018 г. При этом транзит нефти в прошлом году снизился на 1,6% – до 13,13
млн тонн. "К концу 2019 г. Укртранснафте удалось наверстать недопрокачанные объемы,
вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в
него нефти с повышенным содержанием органических хлоридов", – отмечают в компании.
В том числе, в декабре 2019 года объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ)
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,1% – до 207 тыс. тонн.
А транзит нефти в страны Европы в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 уменьшился на 5,7% – до 1,16 млн тонн. Как сообщалось, "Укртранснафта" и
российская "Транснефть" 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору о
предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которым его
действие продлено на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Напомним, в
мае-ноябре российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание
нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок
нефтепровода "Дружба" до 4,17 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта
сумма неокончательная. Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского
сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце"
(Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти
"Фенешлитке" (Венгрия). "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти
европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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На Сумщині ліквідовано підпільний завод з виготовлення пального.
Вилучено ТМЦ майже на 14 млн. 850 тис. грн.
08.01.2020

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили
роботу підпільного міні-заводу, де незаконно виготовляли пальне. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
В рамках проведення операції «Акциз-2020» та розслідування кримінального
провадження за ч. 2 ст. 204 КК України було встановлено, що на території області
здійснюється незаконне виробництво пального, яке в подальшому реалізується через
нелегальні АЗС без сплати відповідних податків та зборів. За результатами проведених
заходів вилучено та передано на відповідальне зберігання близько 186,5 тонн речовини з
характерним запахом нафтопродуктів орієнтовною вартістю близько 4 млн. 850 тис. грн.,
обладнання для переробки нафтопродуктів орієнтовною вартістю близько 10 млн. грн. та
відібрано зразки нафтопродуктів для проведення експертизи. Триває слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
ПАО "Укрнафта" списала заводу Коломойского
многомиллионный штраф и пеню
08.01.2020

ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн грн штрафных
санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа. Об этом
говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области.
Известно, что "Укрнафта" 20 ноября 2019 г. обратилась в суд для взыскания с "НПКГаличина" 65,3 млн грн долга за поставки нефтяного газа за период с ноября 2018 года.
Компания требовала вернуть 58,8 млн грн чистого долга и 6,5 млн грн пени и прочих
штрафных санкций. Спустя 9 дней после регистрации иска — 29 ноября 2019 года — "НПКГаличина" погасила основной долг в 58,8 млн грн. После этого стороны решили заключить
мировое соглашение, по которому "Укрнафта" учитывая уплату основного долга,
добровольно отказалась от претензий на 6,5 млн грн штрафных санкций. Согласно
материалам судебного заседания, долг возник по договору поставки газа в октябре 2018
года. Всего неоплаченными были около 20,6 млн кубометров газа. Цена "нефтяного
вакуумного отбензиненного газа" по договору составляла 2845 грн/тысяча кубометров с
НДС, что почти в три раза ниже цены природного газа. Отметим, что менеджмент
"Укрнафты" контролируется группой "Приват", которой принадлежит более 43% акций
компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция, а также большинство в
наблюдательном совете "Укрнафты". ПАО "НПК-Галичина" управляет Дрогобычским НПЗ,
который прекратил выпуск нефтепродуктов в 2012 году. Контрольный пакет акций "НПКГаличина" принадлежит компаниям, аффилированным с группой "Приват". 25% акций
компании владеет Фонд госимущества Украины. Ранее Шестой апелляционный
административный суд возобновил решение Окружного админсуда Киева и разрешил
"Укрнафте" не платить государству дивиденды. Кабмин повысил норматив отчислений
части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%,
если их прибыль превышала 50 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил
переработку сырья на 4,1%

Український ринок скрапленого газу
перевищив 2 млн тонн
20.01.2020

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в
2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс.
тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн.
Завод в 2019 году увеличил производство бензина по сравнению с 2018 годом на
14,6% (на 19 тыс. тонн) – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (на 3,2 тыс. тонн), до 88,3
тыс. тонн, мазута – на 23,3% (на 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ
за прошлый год составила 51,6% против 49,5% в 2018-м. OilPoint ранее сообщал, что в
январе-ноябре 2019 года Шебелинский газоперерабатывающий завод «Укргаздобычи»
увеличил объем производства нефтепродуктов на 6,1% — до 429 тысяч тонн, по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев 2019 года завод «Укргаздобычи» резко
увеличил производство бензина на 17,8% — до 135,4 тысяч тонн, и мазута — на 34,7%, —
до 35,7 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 . Производство дизтоплива
выросло на 3%, — до 79 тысяч тонн за 11 месяцев 2019, по сравнению с 11 месяцами 2018
года. Отметим, АО "Укргаздобыча" впервые с лета 2017 г. победило в тендере Министерства
обороны по поставке бензина марки А-80 долгосрочного хранения (А-80-ДЗ). Об этом
свидетельствуют данные системы ProZorro. Специально для выполнения этого договора
Шебелинский ГПЗ произведет 5,95 тыс. тонн бензина марки А-80-ДЗ, выпуск которого
сейчас не осуществляется. "Укргаздобыча" стала единственной компанией, предложившей
оборонному ведомству поставку А-80-ДЗ. 14 января стороны согласовали цену в размере 25
905 грн за тонну. Срок поставки ограничен 1 июня, отсрочка оплаты 30 дней. Как отмечает
издание, на оптовом рынке предложение бензина А-80-ДЗ отсутствует. Для сравнения: 14
января, в день подписания протокола о намерении заключить контракт с Минобороны,
"Укргаздобыча" на спотовых торгах продала А-92 по цене 26 506 грн за тонну. Напомним,
последний раз "Укргаздобыча" заключала контракт с Минобороны на поставку бензина А80 в июне 2017 года. В 2018-2019 годах поставки бензина этой марки для нужд оборонного
ведомства осуществили компании из обриты "Трейд Коммодити". "Укргаздобыча" же по
итогу 2019 года стала лидером по поставкам бензинов А-92 и А-95 для Минобороны.
Напомним, Шебелинский ГПЗ (Shebel) начал выпуск арктического дизельного топлива с
температурой фильтруемости -32. «Это топливо, как и другие марки моторных топлив
Shebel, содержит комплексную многофункциональную присадку Keropur от BASF, которая
обеспечивает дополнительные эксплуатационные свойства: предотвращает отложение и
коррозии на деталях двигателя, смазывает их, уменьшает пенообразование, снижает
эмиссию выхлопных газов и др.», - говорится в сообщении компании. Директор по
коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» на своей странице в Facebok отметил, что
выпуск арктического ДТ стал возможным благодаря новому реактору депарафинизации с
катализаторной системой датской компании Haldor Topsoe A/S. «Новый реактор
депарафинизации с катализаторной системой датской Haldor Topsoe A/S дает возможность
получать топливо с гарантированной минимальной температурой фильтруемости -32°C,
фактически первые партии показали - 41°C и помутнение -37°C», - отметил он. Мощности
завода позволяют выпускать до 2 тыс. т арктического ДТ ежемесячно. Реализация Shebel
Diesel Arctic будет происходить через электронные биржевые торги. …
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua, biz.censor.net.ua, bin.ua
ЗМІ: Міноборони відмовилося купувати дизпаливо
в компанії Коломойського
22.01.2020

Міністерство оборони відхилило пропозицію ПАТ "Укртатнафта" з
постачання 20,5 тис. тонн дизельного палива арктичної марки. , пише
"БізнесЦензор" з посиланням на галузеве видання enkorr.
Згідно з оприлюдненою на ProZorro інформації, причиною стали зауваження до
тендерної документації компанії. "Відхилити пропозицію щодо закупівлі дизпалива по
лотах 1-9 в зв`язку з неусуненням недоліків у поданих документах протягом 24 годин з
моменту ознайомлення", - сказано в протоколі відхилення заявок. Як зазначає видання, це
вже другий випадок, коли Міністерство оборони після переговорів відхиляє пропозицію
"Укртатнафти" про постачання палива. Перший був у вересні 2019 року в рамках тендеру на
авіаційний гас. Також аналогічним чином було відхилено пропозицію афілійованої з "Укртатнафтою" компанії "Укрнафта-Постач", яка в листопаді виграла тендер з кременчуцькою
"арктикою". Як повідомлялося, в цей раз "Укртатнафта" запропонувала поставити 20,5 тис.
тонн арктичного дизпалива по 25 084 грн за тонну, що приблизно на 1% нижче поточної
ринкової ціни арктичної марки (25 345 грн/т). Більш того, запропонована "Укртатнафтою"
ціна на 8,5% (на 2 316 грн/т) нижче, ніж Міністерство оборони в грудні 2019 року купувало
за останнім контрактом з ТОВ "Торум" (група "Трейд Коммодіті") і яке відомство,
незважаючи на зрив постачальником термінів поставки, вирішило продовжити на перший
квартал 2020 р. За цим контрактом в грудні 2019 р. "Трейд Коммодіті" поставило
Міноборони 12 тис. т. арктичного дизпального за ціною 27,4 тис. грн за тонну. Нагадаємо,
група "Приват" в особі "Укртатнафти" відновила участь в тендерах Міністерства оборони
влітку 2019 р., але так і не змогла укласти жодного контракту. Основним постачальником
палив для Міноборони залишається група "Трейд Коммодіті", з якою оборонне відомство в
минулому році уклало 7 контрактів на 2,2 млрд грн. За 5 з 7 контрактів терміни поставки
були зірвані, в результаті чого Міноборони з законтрактованих на 2019 році 80,9 тис. тонн
палива отримало від "Трейд Коммодіті" 57,4 тис. тонн (71%).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG). РИНОК ПММ

Компания из группы нардепа Пономарева поставит
пограничникам моторное масло
08.01.2020

ООО «НПП Агринол», которую относят к группе компаний народного
депутата Александра Пономарева, поставит 80 тонн масла моторного на 4,8
млн гривен. Об этом сообщает oilpoint.com.ua
Как пишет издание моторное масло предназначается для судовых танкеров
«Военной части 9935» Государственной пограничной службы, свидетельствуют данные
тендера в системе Prozorro. Поставщик выиграл тендер c ценовым предложением ниже на
40% от начальной цены. Другие участники предложили значительно выше цены: «Корнет
Холдинг» предложил поставить 80 тонн масла за 7,6 млн гривен, а «Лестер Инвест» за 7,6
млн грн. В 2017 году СБУ изъяла 1,49 млн грн взятки: представитель компании из группы
Пономарева, ООО «РУ НПП Агринол», передал начальнику службы ВСУ. По материалам дела
эта взятка касалась предоставления преимуществ компании при проведении закупок
Минобороны моторного масла. В конце 2016 и 2017 годах Минобороны закупило у
компаний из группы Пономарева, ООО «ТД Агринол» и ООО «Регион-Ойл», по 350 тонн
моторного масла для нужд ВСУ. В ходе расследования обнаружили , что поставленная масло
не соответствовала требованиям качества.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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Споживання скрапленого газу (ЗВГ) в Україні в 2019 р. збільшилося на
11,1%, в порівнянні з 2018 р., до 2,03 млн т. Про це свідчать результати
дослідження "Консалтингової групи А-95".
Зазначений обсяг включає в себе в т.ч. 110 тис. т бутану, які надійшли в якості
сировини на нафтохімічний завод "Карпатнафтохім". За словами аналітика Артема Куюна,
підсумкове зростання перевищило очікування, сформовані раніше. "За підсумком 9 місяців
ми виходили на 7-9% збільшення ринку, проте до кінця року темпи зростання
збільшилися", - зазначив Куюн. Експерт вважає, що впевнене зростання стало наслідком
рекордно низького співвідношення роздрібних цін на газ до бензину А-95, яке в середньому
по 2019 р. становило 42,2% проти 46,1% в 2018 р. За оцінками "А-95", зростання
споживання автогазу пов'язане як з триваючим переобладнанням транспорту під
використання пропан-бутану, так і зі збільшенням попиту з боку існуючих споживачів. За
даними "А-95", в 2019 р. обсяг ринку автогазу в тоннах вперше перевищив обсяг ринку
бензину, який в 2019 р. становив 1,95 млн т. Внутрішнє виробництво ЗВГ підвищилося на
6,1% (на 25 тис. т), до 438 тис. т, але його частка в балансі ринку скоротилася з 22,5 до
21,5%. Найбільшим виробником залишається АТ "Укргазвидобування" з об'ємом 176 тис. т.
Імпорт ЗВГ в 2019 році з урахуванням обсягів "Карпатнафтохіму" збільшився на 12,5% (на
178 тис. т), до 1,6 млн т. Прямі поставки з РФ в 2019 році зросли на 36%, до 694 тис. т, а
частка російського газу в балансі ринку підвищилася з 28 до 34%. Таким чином, Росія
повернула місце найбільшого джерела постачання ЗВГ на український ринок, випередивши
Білорусь. Обсяг прямих поставок з Казахстану зріс на 18%, до 297 тис. т, а їх частка в балансі
становила 14,6%. Морський імпорт ЗВГ в 2019 році збільшився до максимальних за весь
період спостережень 58 тис. т, що відповідає 3% балансу ринку. У порівнянні з 2018 роком,
обсяг морського імпорту зріс в 3,2 рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Скандальная компания «Трейд Коммодити»
признана банкротом
23.01.2020

Хозяйственный суд Днепропетровской области 21 января признал
компанию «Трейд Коммодити» банкротом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения enkorr со ссылкой на Finbalance.
С 21 января введена ликвидация юридического лица. «Трейд Коммодити» ушла в
процедуру банкротства 7 мая. Процедуру инициировало ООО «Нова Трейд Групп» из-за
долга в 2,7 млн грн. В ходе судебного разбирательства ГФС предъявила компании-банкроту
требования на 0,5 млрд грн, но суд признал задолженность только 24 млн грн. Отметим,
компании группы "Трейд Коммодити" в 2019 г. выиграли право на поставку Минобороны
наибольшего объема светлых нефтепродуктов, но при этом нарушили сроки поставки по
пяти из семи контрактов. Как свидетельствуют данные системы ProZorro и
правительственного портала Spending.gov.ua, всего в 2019 году аффилированные с "Трейд
Коммодити" компании "Торум", "Август Пром" и "Ферст Групп" подписали контракты на
поставку 80,9 тыс. тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн. В том числе
компании обязались поставить 5,3 тыс. т. летнего дизтоплива, 40,97 тыс. т. арктического,
16,58 тыс. тонн авиационного керосина и 18,04 тыс. тонн бензина А-80. Это 60% от всего
законтрактованного министерством объема топлива по итогу прошлого года. При этом
компании группы в полном объеме смогли выполнить только два из семи контрактов. По
пяти договорам изначальные сроки поставки были нарушены и начаты судебные
разбирательства. Согласно данным портала Spending.gov.ua, на 17 января 2020 года из
законтрактованных 80,9 тыс. тонн компании из группы "Трейд Коммодити" поставили
57,41 тыс. тонн топлива или 71%. При этом, по тем же данным, другие поставщики в 2019
году выполнили свои контракты на 100%. В частности, по контрактам на 18,04 тыс. тонн
бензина А-80 компания "Ферст Групп" поставила 12,41 тыс. тонн (69%). В ходе судебного
разбирательства поставщик объяснил срыв сроков тем, что ГФС блокировала работу его
мини-НПЗ в Каменском с 16 июня по 23 августа 2019 года и он не имел возможности
производить бензин. Сам же договор был подписан 2 июля, то есть в период, когда на миниНПЗ уже проводились следственные мероприятия. "Торум" не выполнил два контракта на
поставку арктического дизтоплива от 23 января и 7 октября 2019 года. По состоянию на 17
января Минобороны подтвердило поставку 31, 76 тыс. тонн из 40,97 тыс. тонн (77,5%). По
январскому контракту отгрузки прекратились в апреле и "Торум" потребовал через суд
разорвать договор из-за отказа министерства идти на повышение контрактной цены. По
октябрьскому договору, по состоянию на 17 января, поставлено 81% от контрактного
объема. В начале января поставщик через суд потребовал внести изменения в этот
контракт. Октябрьский контракт на авиакеросин "Торум", по данным Spending.gov.ua,
выполнил на 20%, поставив 2,2 тыс. из 10,83 тыс. т. и в начале 2020 г. также обратился в
суд. Всего в 2019 г. Министерство обороны законтрактовало 141,74 тыс. тонн светлых
нефтепродуктов: 35 тыс. т. летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн "арктического" дизтоплива,
40,14 тыс. тонн реактивного топлива, 7,08 тыс. тонн бензина А-92, 18,04 тыс. тонн бензина
А-80 и 500 тонн бензина А-95. Напомним, «Трейд Коммодити» обрела общественную
известность в 2017 г. после расследования НАБУ, которое подозревает ее должностных лиц
в присвоении 149 млн грн бюджетных средств при поставке топлива летом 2016 г. В
октябре 2017 г. детективы НАБУ добились ареста счетов и активов «Трейд Коммодити».
После этого основная хоздеятельность перешла к аффилированным компаниям — «Август
Пром», «Оптимус Коннекшн», «Фирма «Фидея», «Торум», «Ферст Групп», «Мета Ойл»,
«Скайторг» и пр., которые входят в так называемую группу «Трейд Коммодити». В 2019 г.
«Трейд Коммодити» снова стала крупнейшим поставщиком топлива для Министерства
обороны, законтрактовав 81 тыс. т (около 60%). При этом сроки поставки по 5 из 7
контрактов были сорваны и в итоге в 2019 г. компания выполнила свои контракты только
на 71%, отгрузив около 57 тыс. т, отмечает enkorr. Группа «Трейд Коммодити» в начале
2016 г. стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2019 г. на
нее приходилось свыше 50% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 г. 60%, 2018 35%) и 30% - на «Укрзализныцю» (в 2017 г. - 50%, в 2018 - 40%). Журналистские
расследования указывают на поддержку «Трейд Коммодити» со стороны бывшего
руководства фракции БПП, в частности экс-депутата Александра Грановского. 16 октября
2017 г. бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с А.
Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» этой компании. Вторым
инвестором был назван Владимир Трофименко. На данный момент он, как и учредитель
«Трейд Коммодити» Вадим Майко, находятся под следствием НАБУ. …
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media, biz.censor.net.ua
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 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС



МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП «Волиньторф» проти його
приватизації

Олексій Гончарук: В Україні не буде тіньового
ринку нафтопродуктів
10.01.2020

В Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів. На цьому
наголосив у Телеграм Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук,
повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua
«Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до
відповідальності», – повідомив Олексій Гончарук, передає Департамент комунікацій
Секретаріату Кабінету Міністрів України. Він зазначив, що нафтотрейдери під час минулої
зустрічі відзначили проблему нелегальних АЗС, доля яких на ринку становила майже 25%. І
така стурбованість гравців на ринку щодо нечесної конкуренції і демпінгу з боку
«тіньовиків» зрозуміла. За ініціативою Президента було розпочато широку кампанію з
ліквідації тіньових схем торгівлі пальним. Всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС,
Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС: 377 – зупинили
діяльність; 316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами; 243 – демонтовані за
звітний період; 463 – оформили ліцензію. Було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливномастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн
грн. Відкрито 292 адміністративних провадження та 152 – кримінальних. «Уряд зробив
рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС.
Про це ми домовилися на черговій зустрічі сьогодні. Нафтотрейдери підтвердили
припинення діяльності нелегальних АЗС, – повідомив Олексій Гончарук. – Українці
купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це
один із пріоритетів нашого Уряду».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

08.01.2020

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко
звернувся з листами до Президента і Прем'єр-міністра з проханням
виключити державне підприємство "Волиньторф" з переліку
об'єктів приватизації.
Так керівник виконавчої влади області відреагував на звернення трудового
колективу "Волиньторфу" і керівництва Прилісненської ОТГ, де він нещодавно побував.
Попри те, що понад вісім років ДП "Волиньторф" не отримувало коштів з державного
бюджету, підприємство залишається прибутковим, зберегло виробничі потужності та
трудовий колектив, який налічує 398 осіб. Сьогодні кожен із його працівників має
впевненість у завтрашньому дні, стабільну роботу і пристойну як для сільської місцевості
заробітну плату, середній розмір якої становить 11,5 тис. грн. Треба враховувати і те, що
64% установ соціальної і бюджетної сфери області опалюються за рахунок твердого палива,
виробленого на "Волиньторфі" (торфобрикети та торфокрихта). Сьогодні підприємство
забезпечує значно дешевшим за газ місцевим паливом населення і бюджетні установи школи, дитячі садочки, лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти. У багатьох з них для
економії коштів проведено роботи із заміни газових котлів на твердопаливні. …
Читати повністю >>>
© Максим Солоненко, Волинська обл.
За матеріалами golos.com.ua



ЛІСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мережа АЗС WOG банкротить одну зі
своїх структур - МПП "ВК Імпекс"

Перечинський лісохімічний комбінат – особливості промислового
виробництва деревного вугілля

13.01.2020

Госпсуд Волинської області відкрив провадження в справі
№903/1002/19 про банкрутство Малого приватного підприємства “ВК
Імпекс” (м. Луцьк) та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Ініціатором цієї процедури стала фірма “Віта-Авто” (з вимогами на 1,36 млн грн).
Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП “ВК Імпекс”, загальна сума його
заборгованості перед кредиторами становить 350,1 млн грн, а сама компанія “перебуває в
нестабільному фінансовому становищі” (цитата). У держреєстрі засновником МПП “ВК
Імпекс” значиться Микола Голанов. При цьому засновником ВКФ "Віта-Авто" є приватна
компанія з обмеженою відповідальністю “Вест Оіл Груп Холдінг Б.В. (Нідерланди), а
кінцевими бенефіціарами - Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві (діти
покійного нардепа Ігоря Єремеєва), яким належить група “Континіум” (серед її активів - у
т.ч. мережа АЗС WOG). Нагадаємо, МПП “ВК Імпекс” - один із боржників збанкрутілого банку
“Форум”, в забезпеченні по зобов’язанням якого були 32 АЗС мережі WOG. У лютому 2019
року Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд грн за кредитними
договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ "Фінансова компанія
"Франк Поінт" з дисконтом 77%. Згодом ТОВ “ФК “Франк Поінт” відмовилося від позовів до
компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було
продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019. У ТОВ "ФК "Франк Поінт"
простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа)
та Віталієм Хомутинніком (партнер І. Коломойського по компанії “Укрнафтобуріння”;
раніше він був акціонером мережі АЗС “ОККО”, основний власник якої - Віталій Антонов - не
заперечував родинні зв’язки з В. Хомутинніком). У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа
публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в
Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (тоді як за даними ЗМІ, Д.
Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед
банком “Надра”). За даними учасників ринку, мережа WOG з початку 2019 року скоротила
імпорт бензинів на третину, ставши найбільшим покупцем цього палива у Кременчуцького
НПЗ ("Укртатнафта"), яке контролюють Ігор Коломойський та його партнери.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

В Украине появятся три Tesla Supercharger.
Запуск - в І квартале 2020 г.
09.01.2020

Компания Tesla установит в Украине как минимум три фирменные
зарядные станции Supercharger. Об этом рассказал у себя на Facebookстранице основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.
По его словам, запуск состоится в первом квартале 2020 г. Где именно расположатся
Supercharger — не сообщается, как и то, насколько актуальна карта запланированного
покрытия. Станции, которые устанавливают в Европе, позволяют заряжать одновременно
4-10 автомобилей и поддерживают мощность до 120 кВ. Стоимость использования
варьируется в зависимости от страны и рассчитывается исходя из количества кВч.
Например, в Польше один кВч обойдется в 1,24 злотых или 7,8 грн. Ряд моделей, например
Model S и Model X определенного года выпуска получают бесплатный доступ к зарядкам. В
будущем речь может идти и о запуске фирменного сервиса. Сейчас ближайшая к Украине
точка фирменного ТО находится в польской Варшаве, она заработала в 2019 году.
Ближайшие Supercharger — тоже в Польше.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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Щорічний приріст споживання деревного вугілля зумовлений
світовою тенденцією до зменшення викидів СО2 в атмосферу Землі. Про це
повідомляє служба новин порталу ukrinform.ua
У пріоритетах споживачів екологічна складова стає все більш вагомим чинником при
виборі джерела енергії, як для особистих потреб, так і для складних виробничих процесів.
ТДВ “Перечинський лісохімічний комбінат” – найбільший український та провідний
європейський виробник деревно – вугільної продукції з понад сторічною історією
виробництва. Екологічність, бездоганна репутація, інновації та постійне вдосконалення –
основний принцип роботи та місія підприємства.
ТДВ “Перечинський лісохімічний комбінат” – визнання на ринку Європи та
України. В Європі вже оцінили якість деревно-вугільної продукції, вміння українських
бізнесменів підтримувати європейські стандарти виробництва і готовність розвиватися,
впроваджуючи нові технології. Клієнтами комбінату є найбільші у Європі заводи з
виробництва активованого вугілля Cabot Norit Nederland B.V., AdFiS products GmbH, світові
лідери з виробництва кремнію RW Silicium GmbH, виробники металу Wieland-Werke AG,
Montanwerke Brixlegg AG. Продукція Перечинського комбінату - постійний товар на полицях
відомих європейських рітейлерів: LIDL, Kaufland, Carrefour, EDEKA, TESCO. А сертифікації
комбінату може позаздрити будь-яке промислове підприємство України: комбінат працює
за стандартами BSCI, PEFC, ISO.
Переваги промислового виробництва комбінату. Виробництво у двох вертикальних ретортах є повністю автоматизованим та контрольованим: всі органічні речовини, що
утворюються в результаті піролізу, не потрапляють в атмосферу, а згорають у котлі
утилізаторі, тим самим генеруючи пар, який в подальшому використовується, як джерело
енергії для виробництва брикетів, етилацетату та інших внутрішніх потреб комбінату;
сировина має легальне походження: вона отримана через офіційні закупівлі відходів у
державних лісгоспів; вВміст летких, золи, вологість постійно контролюється, а головне процес дає змогу досягати вмісту нелеткого вуглецю до 93%. Комбінат працює за стандартами
ISO 9001:2015, це забезпечує бездоганний менеджмент системи якості. BSCI гарантує
дотримання найвищих соціальних умов. А головне, підприємство пишається, що найпершим в Україні отримало сертифікат PEFC - європейське визнання сталого менеджментту
лісу. В Україні продукція заводу продається під ТМ Grilly, яка впевнено займає преміум
сегмент та є вибором споживачів, що орієнтовані на eco-friendly продукти. Її використання
– знак свідомого відношення до себе, до свого оточення і до навколишнього середовища.
Адже якісне вугілля - це не питання ціни, це питання здоров'я та власної безпеки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua



ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Керівника російської компанії підозрюють у незаконному
видобутку піску поблизу Криму
09.01.2020

Керівнику російської компанії, яка незаконно видобуває пісок біля
берегів Кримського півострову, повідомлено про підозру. В результаті
державі завдано збитки на суму понад 140 млн грн.
"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим повідомлено про підозру
керівнику російської компанії, за фактом незаконного видобування корисних копалин, а
саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів
Кримського півострову (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України)", - йдеться у повідомленні
прокуратури АР Крим. Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що
керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з
капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та
Джарилгацькій затоках. "Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 рр.
державі завдано збитки на суму понад 140 млн грн", - сказано в повідомленні. Нагадаємо, в
анексованому Криму незаконно проводять видобуток піску Верхньо-Чурбашського та
Нижньо-Чурбашського хвостосховищ (комплекс спеціальних споруд та обладнання, які
призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних
відходів збагачення корисних копалин - ред.), які раніше використовувались для збору
отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Під час розслідування
кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного видобування піску в
урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі, кримська
прокуратура витребувала інформацію з Державного космічного агентства України.
Відповідно до цієї інформації, хвостосховища призначались для збору отруйних відходів
Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

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



СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ



ВАПНЯКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Завод по видобуванню солі на Херсонщині
готують до приватизації

ТОП-9 постачальників та споживачів
вапнякового каменю

12.01.2020

Підприємство здійснює виробничу діяльність по видобутку морської
осадної солі шляхом випарювання з морської води Чорного моря у
відкритих осадкових басейнах.
Державне підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство» включено
до переліку об’єктів, що передаються до сфери управління Фонду держмайна України для
подальшої організації процедури приватизації. Відповідне розпорядження КМУ вийшло
20.11.2019 р. № 1101-р. Про це повідомляє Український Південь. Виробничі потужності
підприємства по видобутку солі є мережею гідротехнічних споруд (озера, басейни, дамби,
канави, шлюзи), заповнених морською водою Ягорлицього заливу Чорного моря.
Операційний цикл складає 12 місяців, сіль видобувається один раз на рік. Середньооблікова
чисельність працівників наразі становить 24 особи. В користуванні Геройського сольового
заводу знаходиться близько 400 га земель промислового призначення та водного фонду.
Наразі підприємство знаходиться в скрутному фінансовому та матеріально-технічному
становищі, потребує модернізації основних засобів. Офіс обслуговування інвесторів
входить до складу робочої групи обласної державної адміністрації по визначенню сучасного
стану підприємства та підготовки його до приватизаційної процедури.
Читати повністю >>>
За матеріалами vgoru.org
Євросоюз посприяє розв’язати проблему
Солотвинського солерудника
22.01.2020

Конференція проекту «Екологічна оцінка можливостей відновлення
природних ресурсів у селищі Солотвино…» відбулася в Ужгороді. Захід
пройшов за фінансової підтримки ЄС у рамках проекту HUSKROUA.
Модератором виступила та провела форум заступниця директора Європейського
об’єднання територіального співробітництва Тиса (ЄОТС Тиса) ужгородка Юдіта Євчак.
Участь у форумі взяли та виступили: голова Закарпатської облради Михайло Рівіс,
заступник голови ОДА Олексій Гетманенко, голова Загальних зборів області СаболчСатмар-Берег, голова ЄОТС Тиса Оскар Шестак, Генеральний консул Угорської Республіки в
м. Ужгороді Йожеф Бугайла, керівник департаменту Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Людмила Хомічак, директор ЄОТС Тиса Сабоне
Андреа Цап. Наголошувалося на важливості й складнощах порушеної проблеми, за
розв’язання якої взялися у рамках транскордонного співробітництва. Ділилися своїми
враженнями від побаченого в Солотвині, куди їздили неодноразово, аби вивчити ситуацію,
а вона вражала: карстові провалля збільшувалися, зсуви частішали, тріщини глибшали. Усе
це вказувало на небезпеку для місцевої інфраструктури, життя тамтешніх людей.
Згадувалося, що Міністерство аграрної політики та продовольства України планувало у три
черги провести ліквідацію та екологічну реабілітацію території впливу гірничих робіт ДП
«Солотвинський солерудник», однак через нестачу коштів не завершило жодної. Після
низки переговорів із угорськими партнерами, які провела Закарпатська обласна влада, у
жовтні 2015 року за підтримки Комітету регіонів ЄС та уряду Угорщини було створено
Європейське об’єднання територіального співробітництва ЄОТС Тиса. Його заснували два
прикордонні регіони: один країни-члена ЄС (Угорщина) та країни, що не є членом ЄС
(Україна). Це дало можливість разом із угорськими партнерами співпрацювати з ЄС у
новому форматі заради реалізації конкретних економічних, інвестиційних, екологічних,
інфраструктурних проектів, спрямованих на розв’язання найболючіших проблем
територіальних громад Закарпатської та Саболч-Сатмар-Березької областей. ЄОТС Тиса,
стверджують у виконавчому апараті Закарпатської облради, активно включилося до участі
у різних міжнародних конкурсах і грантах. Як результат, підготовлено 35 проектних
пропозицій щодо розв’язання проблем Закарпаття у п’яти напрямах. …
Читати повністю >>>
© Василь НИТКА
За матеріалами golos.com.ua


ГРАФІТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Після урану та золота, оточення Буткевича-Авакова отримало
доступ до родовища графіту
21.01.2020

ТОВ «Розвиток Побужжя», що минулого року стало власником
спецдозволу на видобуток графітових руд в Кіровоградській області, в
кінці грудня 2019 року змінило власників.
За даними Єдиного держреєстру, новими засновниками стали мешканець Дніпра
Віталій Ткачов (83,4%) та харків’яни Олександр Настенко (8,3%) та Віталій Якименко
(8,3%). «Розвиток Побужжя» було зареєстроване в вересні 2018 року, його засновником та
директором тоді був киянин Олексій Алексєєв. В червні 2019 року Державна служба
геології та надр видала фірмі спецдозвіл на промислову розробку ділянки ПівденноБалахівського родовища графітових руд площею 71 га. Графіт використовується в багатьох
галузях промисловості, в тому числі, в атомній енергетиці. Спецдозвіл було видано на
основі результатів аукціону, що пройшов в грудні 2018 року і де переможцем стало
«Розвиток Побужжя» з пропозицією 4,3 млн грн. за право користуватися родовищем 20
років. На торгах його єдиним конкурентом було ТОВ «Гірничо-проектна компанія «КФН»
Мирослава Короля та Дениса Фролова. Їм належить також однойменна «Юридична фірма
«КФН». Нові власники «Розвиток Побужжя» Ткачов, Настенко та Якименко в аналогічних
пропорціях в статутному фонді володіють ТОВ «Титан-Апатитова група». Ткачов був тісно
пов’язаний з бізнесом співвласників мережі «АТБ» Геннадія Буткевича, Євгенія Єрмакова та
Віктора Карачуна. Наприклад, він був директором ТОВ «Істрейт», бенефіціарами якого є
Буткевич, Єрмаков та Карачун. Син Віталія Якименка Павло на парламентських виборах
2019 року став народним депутатом від «Слуги народу» і наразі входить до Комітету з
питань екологічної політики та природокористування. Якименко-старший та Настенко є
засновниками цілої низки компаній що спеціалізуються на видобуванні корисних копалин.
Вони є бізнес-партнерами співвласника мереж супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича,
наприклад, по ТОВ «Атомні Енергетичні Системи України». Ця фірми має три дозволи на
геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ урану в
Миколаївській і Дніпропетровській областях. Кінцевим бенефіціаром цієї компанії
значиться Буткевич, а Настенко та Якименко є міноритарними учасниками. Буткевич
минулого року анонсував початок робіт з видобутку урану. В листопаді Настенко та
Якименко стали власниками ТОВ «Ліра Майн Мінералз» і ТОВ «Таурус Інфініті», що раніше
отримали право видобувати тантал та золото в Кіровоградській області з порушенням
процедури подачі документів на отримання спецдозволів. Відмітимо, що Буткевич наразі є
бенефіціаром ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія». Співзасновником
останньої раніше був авторитетний бізнесмен Олександр Павлюченко на прізвисько «Саша
Браслєт». Павлюченко був помічником нардепа попереднього скликання від «Народного
фронту» Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова, який зберіг посаду зі зміною президента й прем’єра.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Українська асоціація вапняної промисловості (УАВП) презентує
аналіз постачання вапняку залізницею за 12 місяців 2019 року. Про це
повідомляє прес-служба Асоціації.
За підсумками дослідження актуалізовано основні галузі споживання вапнякового
каменю, споживачі та постачальники, їх взаємозв’язок, поділ ринку на кептивний та
незалежний. За результатами дослідження, за 12 місяців 2019 року поставки вапняку
залізницею склали 10,8 млн т, що на 4% менше показника попереднього року. При цьому у
грудні поставлено 0,76 млн т, що на 4% менше листопадового показника і на 7% менше
грудневого показника 2018 р. – такий спад до рівня минулого року спостерігається з серпня
до кінця року і говорить про звуження споживання. Розподіл відвантажень в розрізі
областей близький до поперднього року, виділяється тільки суттєве зростання частки
Херсонської області (зумовлено збільшеними поставками АрселорМіттал Берислав та ТБК).
Першу трійку серед областей з суттєвим відривом зайняли Донецька, Тернопільська та
Хмельницька обл. (разом 84%). Серед областей споживання лідером стала Дніпропетровська обл. (44%). Разом ТОП-3 областей (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька) спожили
залізницею близько 87% вапняку. Основними споживачами вапняку залізницею, як і в
цілому на ринку, є підприємства металургійного комплексу. Також помітною часткою
володіють підприємства цементної промисловості та виробники вапна. Зміни в динаміці
поставок вапняку задає металургійна галузь – по ній спад склав -3%, що зумовило близький
рівень спаду і по загальних поставках. Загалом, з основних галузей споживання більшість
показують негативну динаміку, зростання показує тільки цементна галузь, без врахування
якої спад поставок більш значний і складає 5%. Ринок вапняку умовно поділяється на
кептивний та вільний. За підсумками 2019 року вільний ринок склав 65%, що дещо менше
показника минулого року. Відповідно, спад у 2019 р. забезпечили поставки вільного ринку,
які зменшилися на 9%, тоді як кептивні поставки зросли на 9%. Ринок постачальників
вапняку залізницею характеризується високою концентрацією, ТОП-9 компанійвиробників у 2019 р. склали 93%. Серед найбільших виробників у 2019 році НТРУ показав
рівень минулого року (+1%), Тернопільський кар’єр збільшив поставки на 3%, натомість,
група ГДП зменшила поставки на 17%. Ринок споживачів також відрізняється високою
концентрацією: за підсумками 2019 р. ТОП-9 компаній склали 83%. Порівняно з
аналогічним періодом 2018 р., ММК ім.Ілліча, АМКР, ХайдельбергЦемент Україна та
особливо ЗЗРК
збільшили поставки, тоді як
Запоріжсталь, ДМК, Азовсталь та
УКРСЕЦИЗВЕСТЬ зменшили. Відзначимо, в 2019 році поставки вапна залізницею склали 332
тис т, що на 5% вище рівня минулого року. При цьому у грудні поставлено 18 тис т, що
більше показника попереднього місяця на 14%, але на 55% менше показника грудня
попереднього року. Суттєве зменшення відносно аналогічних місяців попереднього року
спостерігається четвертий місяць поспіль, що близько до динаміки поставок вапняку і
свідчить про негативну тенденцію перш за все у металургійній галузі. Основними
споживачами вапна залізницею, як і в цілому на ринку, є підприємства металургійного
комплексу. Також вагом ою часткою володіють підприємства хімічної промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАВП

Читайте також: УАВП презентує дослідження
імпортно-експортної динаміки вапняку, доломіту
та мінерального порошку в Україні >>>
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ІНШІ ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ

Суд переніс вимоги "Кредит Дніпро" до компанії
з групи "Юмін" в загальну чергу
16.01.2020

Госпсуд Дніпропетровської обл. в межах справи №904/5417/18
про визнання банкрутом ТОВ з іноземними інвестиціями "Кольорові
метали" вніс зміни в реєстр вимог кредиторів.
Суд переніс вимоги банку “Кредит Дніпро” (за його клопотанням) на 185,4 млн грн в
4 чергу - “без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів”. Раніше ухвалою
від 03.07.2019 суд визнав вимоги “Кредит Дніпро” на 188,5 млн грн як позачергові. Однак
банк вказав, що вартість предмета застави оцінена за домовленістю сторін на суму 3 млн
грн. У грудні суд визнав вимоги ВТБ Банку до боржника на 392,4 млн грн (4 черга
задоволення), 322,8 млн грн (6 черга) та 46,4 млн грн (позачергово). У липні-2019 суд
визнав вимоги Укрсоцбанку на 216,6 млн грн (4 черга) та 25,9 млн грн (6 черга). У березні2019 суд визнав у т.ч. вимоги компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" на 1,54 млрд грн (4
черга), "Далкбей Холдінгс Лімітед" - на 1,35 млрд грн (4 черга), "ДВС Компані ЛТД" - на 2,92
млрд грн (4 черга) і 2,38 млрд грн (6 черга), ТОВ "Чаплинський гранітний кар`єр" - на 180,3
млн грн (4 черга) тощо. Нагадаємо, 15 січня 2019 р. Госпсуд Дніпропетровської області за
заявою Укрсоцбанку відкрив провадження в справі №904/5417/18 про визнання банкрутом
ТОВ з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" та ввів мораторій на задоволення вимог
кредиторів. Суд визнав грошові вимоги Укрсоцбанку на суму 171,25 млн грн. Згідно з
судовими матеріалами, на підставі судових рішень державна виконавча служба відкрила
зведене виконавче провадження №54904911 про стягнення з ТОВ з іноземними
інвестиціями "Кольорові метали" на користь Укрсоцбанку та ВТБ Банку боргів на загальну
суму 402,6 млн грн та 6,55 млн дол. Раніше ЗМІ писали про інтерес Таскомбанку Тігіпка
щодо викупу у Фонду гарантування заборгованості ТОВ “Кольорові метали” перед ВТБ
Банком на 411 млн грн (причому, як зазначалося, оцінювачі ФГВФО оцінили цей актив на 67
млн грн). Разом з тим, влітку 2018 року була інформація, що Тігіпко уже викупив у ВТБ
Банку частину заборгованості компаній “Любимівський кар’єр” та “Кольорові метали”, які
входять в групу "Юмін" (Ukraine Minerals). За даними держреєстру, засновниками ТОВ з
іноземними інвестиціями "Кольорові метали" є ТОВ "Юкрейн Мінералс" і ТОВ "Юмин".
Кінцевим бенефіціаром значиться Коссов Євген. Раніше ЗМІ пов’язували групу "Юмін" з
дніпропетровським бізнесменом Дмитром Визгаловим. У 2016 році Укрсоцбанк подавав
заяву в Госпсуд Дніпропетровської області про порушення провадження в справі про
банкрутство ТОВ "Юкрейн Мінералс", але зрештою її відкликав.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Суд в РФ не признал долговые требования
трейдера корпорации ИСД

Аналитики инвестбанков назвали главные проблемы горнометаллургического комплекса Украины в 2019 г.
07.01.2020

Аналитики украинских инвесткомпаний назвали главные проблемы
отрасли, которые в той или иной мере повлияли на результаты работы
украинского ГМК в 2019 году.
Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу
компании ICU: ослабление спроса на внешних рынках; укрепление гривны. Денис Саква,
старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital: рост постоянных издержек за счет
повышения зарплат и одновременной ревальвации гривны; протекционизм в мире;
сильная зависимость от внешней конъюнктуры и низкая доля внутреннего потребления.
Дмитрий Хорошун, аналитик ИК Concorde Capital: низкий спрос, низкие цены на чугун и
сталь на внешних рынках; укрепление гривны; если рассматривать отдельно именно
металлургические заводы — высокие цены на ЖРС. Дмитрий Чурин, глава аналитического
департамента инвесткомпании Eavex Capital: cнижение спроса на стальную продукцию на
международных рынках; недостаточный уровень добавленной стоимости по многим
позициям украинской стальной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Криза в металургії не така велика, як
можна було очікувати
09.01.2020

Падіння обсягів виробництва металургійної продукції в Україні у
2019 році виявилося не на стільки великим, як очікували у Міністерстві
розвитку економіки. Галузь все ще залишається рентабельною.
«Уповільнення металургійної промисловості є, але не таке сильне, як можна було
очікувати. Головною причиною є зменшення цін на світових ринках. Жорстка монетарна
політика та високий курс гривні негативно впливають на прибутки галузі. Але за нашими
оцінками галузь продовжує мати значну рентабельність», — повідомив повідомив міністр
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.
Міністр зазначив, що на падіння обсягів виробництва у металургії вплинула також зупинка
певних виробничих потужностей, а також високий курс гривні, який зменшив прибутки
галузі від експорту. Водночас, за словами Милованова, наразі металургійні підприємства
України проводять модернізацію. Очікується, що після її завершення товари металургійних
підприємств стануть більш конкурентоздатними. Металургія є однією з ключових сфер
українського експорту. Підприємства працевлаштовують тисячі українців. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Металлургические предприятия Украины сократили
выплавку стали на 1%
20.01.2020

Металлургические предприятия Украины по итогам 2019 года
сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848
млн тонн. Об этом сообщает портал fixygen.ua
Как сообщается в справочных документах Министерства экономики, выпуск общего
проката снизился также на 1% - до 18,387 млн тонн, выплавка чугуна - на 2%, до 20,064 млн
тонн. При этом источник агентства в Минэкономики добавил, поставки металлолома на
метпредприятия в прошлом году сократились на 10% - до 3,011 млн тонн. Выпуск труб в
2019 году упал на 9% - до 1,005 млн тонн, кокса - на 7%, до 10,059 млн тонн и сохранился
метизов на уровне 188 тыс. тонн. Горнорудные предприятия в прошлом году нарастили
добычу железной руды на 4% - до 75,710 млн тонн, выпуск железорудного концентрата –
на 5%, до 63,084 млн тонн, но снизили подготовленного железорудного сырья - на 3%, до
51,675 млн тонн, в том числе производство агломерата сократилось на 2%, до 30,911 млн
тонн, окатышей – на 3% - до 20,764 млн тонн. Как в конце 2018 года прогнозировал
"Укрметаллургпром", метпредприятия Украины по итогам 2019 года нарастят выплавку
стали на 4% по сравнению с 2018 годом - до 21,927 млн тонн, ", выпуск общего проката
возрастет на 3% - до 18,842 млн тонн, выплавка чугуна - на 1%, до 20,690 млн тонн,
поставки металлолома на метпредприятия снизятся на 6% - до 3,128 млн тонн, выпуск труб
возрастет на 5% - до 1,079 млн тонн, кокса снизится на 5% - до 10,305 млн тонн и
сохранятся метизов на уровне 186 тыс. тонн. Ожидалось также, что ГОКи увеличат добычу
железной руды на 4% - до 75,899 млн тонн, выпуск железорудного концентрата – на 5%, до
63,273 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 1%, до 53,376 млн тонн, в том
числе производство агломерата сохранится на уровне 2018 года - 31,7 млн тонн, а
окатышей возрастет на 1% - до 21,676 млн тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

EBITDA "Метинвеста" упала на 75%,
долг возрос на $302 млн
30.12.2019

Выручка Metinvest B.V., материнской компании группы "Метинвест",
в октябре текущего года снизилась на 8,7%, или на $76 млн по сравнению с
предыдущим месяцем - до $797 млн с $873 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании в пятницу, общий показатель
EBITDA по итогам октября составил $20 млн, что на 75% (на $60 млн) меньше
сентябрьского показателя этого года ($80 млн), при этом EBITDA от участия в СП - "минус"
$9 млн. Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы
за октябрь-2019 составила "минус" $27 млн (в сентябре - "минус" $22 млн), в том числе
"минус" $8 млн - от участия в СП ("минус" $3 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона $41 млн (в сентябре - $89 млн), в том числе от СП - "минус" $1 млн ($7 млн). Расходы
управляющей компании составили $8 млн ($13 млн). Общая выручка в октябре состояла из
выручки метдивизиона в размере $657 млн (в сентябре - $724 млн), горнодобывающего $244 млн ($291 млн), внутригрупповые продажи - $105 млн ($142 млн). Общая
задолженность компании в октябре возросла на $302 млн по сравнению с сентябрем - до
$2,957 млрд с $2,655 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $268 млн - до $466
млн с $198 млн. Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $64
млн, в финансовой деятельности - $288 млн. Кроме того, "Метинвест" за счет перепродажи
квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в октябре в объеме 28
тыс. тонн получил $12 млн, от перепродажи 221 тыс. тонн плоского проката - $110 млн, 52
тыс. тонн длинного проката - $25 млн, 33 тыс. тонн чушкового чугуна - $11 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Девятый арбитражный апелляционный суд 13 января подтвердил
отказ Арбитражного суда Москвы включить требование ПАО "Алчевский
металлургический комбинат" (находится на территории ЛНР) в размере 2,3
млрд рублей в реестр кредиторов ООО "Русская горно-металлургическая компания"
(РГМК, российский трейдер украинской корпорации "Индустриальный союз
Донбасса", ИСД).
Как следует из материалов дела, ПАО "Алчевский металлургический комбинат"
(поставщик) и ООО "РГМК" (покупатель) 2 декабря 2013 года заключили 6 контрактов на
поставку металлопродукции. Покупатель должен был оплатить поставщику 100%
стоимости в течение 75 календарных дней от даты оформления грузовой таможенной
декларации. Выставленные кредитором к оплате счета-фактуры оплачены не были. По
мнению кредитора, РГМК задолжал за поставленную металлопродукцию по первому
контракту 347,5 млн рублей, по второму - 566,3 млн рублей, по третьему - 39,1 млн рублей,
по четвертому - $82,7 тыс., по пятому - 496,9 млн рублей и по шестому - 496,9 млн рублей.
Задолженность подтверждена решениями МКАС при ТПП Украины. Однако, изучив
материалы дела, суд посчитал, что эти документы не могут быть признаны
доказательствами наличия задолженности ООО "РГМК" перед ПАО "Алчевский
металлургический комбинат". Кроме того, представитель Алчевского меткомбината в
судебное заседание не явился, не представил в материалы дела подлинники документов, в
связи с чем "несет риск наступления последствий несовершения процессуальных
действий", говорится в определении суда первой инстанции. Арбитражный суд Москвы в
апреле 2019 года по заявлению ООО "Луксар" ввел в отношении ООО "РГМК" процедуру
наблюдения, временным управляющим была утверждена Дина Маренкова. Суд включил
требования ООО "Луксар" в размере 2,8 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей основной долг,
в реестр кредиторов должника. 2 октября суд признал "РГМК" банкротом и открыл в
отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден
Алексей Булка. Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной
холдинговой
компанией,
владеющей
пакетами
акций
предприятий
горнометаллургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, над
которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr
(Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша). В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере
контроля над активами ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящимися на
оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат находится под контролем
структур Сергея Курченко. В августе Московский городской суд приговорил гендиректора
корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам
колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у
российского ВЭБа. Бывшие партнеры по корпорации ИСД - Сергей Тарута, Виталий Гайдук и
Олег Мкртчан - затеяли три судебных спора в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса.
Цена вопроса - более $1 млрд. Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких
сделок в Украине последнего десятилетия - продажи половины акций корпорации
"Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) российским инвесторам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Интерпайп сократил производство стали
в 2019 году на 12%
15.01.2020

ТКК «Интерпайп» в 2019 г. выплавила 854,5 тыс. тонн стали, что на
12% меньше, чем по итогам 2018 года (973 тыс. тонн). В декабре выплавка
стали на заводах «Интерпайп» составила 57,1 тыс. тонн.
Производство труб в декабре сократилось до 32,1 тыс. тонн, за 12 месяцев падение
производства достигло 13,3% - до 587 тыс. тонн. В том числе выпуск труб нефтегазового
сортамента (OCTG) сократилось за год на 25,1% - до 178,2 тыс. тонн. В то же время выпуск
железнодорожной продукции в «Интерпайпе» в 2019 году увеличился на 11% и составил
207,7 тыс. тонн. В том числе производство ж.д. колес выросло на 8,5% и составило в 2019
году 185,6 тыс. тонн. Поставки труб в 2019 году сократились по сравнению с 2018 годом на
10,6% до 597,1 тыс. тонн, отгрузка ж.д. продукции возросла в отчетном периоде на 7% - до
202,1 тыс. тонн. 10 января текущего года «Интерпайп» погасил 98,5 миллионов долларов из
общей суммы 309 192 058 долларов по евробондам-2024 с купоном 10,25% в соответствии с
дополнительным условием погашения своих непогашенных облигаций на основную сумму
вместе с процентами, начисленными на дату погашения. Отметим, холдинг Интерпайп
бизнесмена Виктора Пинчука выкупил свои еврооблигации на сумму $98,5 млн, сообщается в
пресс-релизе компании опубликованном 10 января. В конце октября 2019 года холдинг
завершил реструктуризацию и выпустил пятилетние еврооблигации на сумму $309,192
млн, часть из которых теперь погасил. «Эмитент погасил $98,5 млн своих непогашенных
облигаций на основную сумму вместе с начисленными процентами, но исключая
накопленный доход на дату погашения», — говорится в документе. Оставшаяся
непогашенная задолженность по еврооблигациям Интерпайп составляет $210,692 млн.
Отметим, что в августе 2019 года холдинг Интерпайп договорился с кредиторами о
реструктуризации облигаций на $200 млн. Напомним, металлургическая компания в
прошлом году увеличила выручку и прибыль до налогообложения (EBITDA). Несмотря на
всеобщий спад на мировом трубном рынке Интерпайп за 9 месяцев 2019 года увеличил
EBITDA на 45% и выручку на 5%. За 9 месяцев 2019 года капиальные инвестиции компании
возросли на 8%. Компания в январе-ноябре 2019 года снизила производство стали на
10,6% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее – до 797,4 тыс. тонн. Выпуск
труб за 11 месяцев снизился на 11,3%, до 554,9 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем
2018 года. Производство железнодорожной продукции за 11 месяцев, напротив, выросло на
10,7% – до 188 тыс. тонн. Продажи круглой стальной заготовки за тот же период
увеличились на 25,3%, до 23 тыс. тонн, железнодорожной продукции – на 7,3%, до 183,8
тыс. тонн. Интерпайп входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных
труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных
колес в мире. В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный
завод
(НМТЗ)",
"Интерпайп
Нико-Тьюб",
"Днепропетровский
Втормет"
и
электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Продукция компании продается в более чем 80 странах мира через сеть офисов продаж,
расположенных в ключевых рынках Украины, Европы, Северной Америки и Ближнего
Востока. В 2018 году Интерпайп поставил 857 тыс. тонн готовой продукции и товаров, в
том числе 189 тыс. тонн железнодорожной продукции. На предприятиях Интерпайпа
работают 12 тысяч человек.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org, nv.ua
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ferrexpo plc оголосила про спеціальні додаткові дивіденди
за 2019 рік у розмірі 6,6 центи
02.01.2020

Британська Ferrexpo оголосила про спеціальні додаткові дивіденди
за 2019 рік у розмірі 6,6 центи, в результаті чого сумарно дивіденди за
минулий рік складуть 13,2 центи, або близько $80 млн.
«Спеціальні дивіденди відображають сильні можливості групи з генерування
грошових коштів і стратегію ради директорів підтримувати баланс між стійкими і
привабливими доходами акціонерів, інвестиціями в можливість росту і силою балансу», –
йдеться у повідомленні. Рада директорів Ferrexpo розгляне остаточні дивіденди за 2019
фінансовий рік перед оголошенням результатів діяльності за повний рік групи 18 березня
2020 року. Проміжні спеціальні дивіденди будуть виплачені 17 січня 2020 року акціонерам,
зареєстрованим в реєстрі при закритті бізнесу 10 січня 2020 року. Дивіденди будуть
виплачені в британських фунтах стерлінгів або, за вибором, в доларах США. Нагадаємо,
Ferrexpo plc в січні-червні 2019 року вклала понад 2,7 млрд грн (понад $101,9 млн) на
розвиток підконтрольних їй Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

ЧАО "Запорожкокс" увеличил производство
продукции на 0,3%
08.01.2020

ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших производителей
коксохимической продукции в 2019 г. увеличило производство продукции
на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 827,5 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в декабре произведено 72,5 тыс. тонн
доменного кокса, тогда как в предыдущем месяце - 68,2 тыс. тонн. "Запорожкокс"
производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим
циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и
пековый кокс. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей
группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая
компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Метинвест увеличит площадь Ингулецкого ГОКа
за счет 340 га сельхозземель

Никопольский завод ферросплавов отсудил
у ПриватБанка 21,85 млн грн

08.01.2020

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог),
входящий в "Метинвест", планирует перевести 344,7 га земельных участков
сельскохозяйственного назначения в промышленное пользование.
Согласно проекту ИнГОКа, общая площадь 77 земельных участков – 344,7 га, из
которых нового землеотвода 305,93 га, за счет существующего землеотвода ЧАО "ИнГОК" –
38,77 га. В проекте компании уточняется, что собственник земельных участков –
Широковская районная государственная администрация Днепропетровской области.
Земельные участки выбраны с учетом прилегающей промышленной инфраструктуры. На
территории земельных участков расположены лесополосы и земли сельскохозяйственного
назначения. Объекты природно-заповедного фонда планируемой деятельностью не
затрагиваются. ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов
Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского
железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием
железа 64,8% и 67%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн
железорудного концентрата в год. ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината
Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

09.01.2020

Никопольский завод ферросплавов обратился к ПриватБанку с
требованием возмещения 21 846 690 гривен. Об этом сообщает
Nominal.com.ua со ссылкой на дело №910/13013/19.
Завод обратился с требованием к ПриватБанку, в котором было указано выполнение
долга ПриватБанка перед Национальным банком Украины по Кредитному договору в
пределах обеспеченной залогом части в размере 21 846 690 гривен. Также завод
ферросплавов требовал возместить понесенные расходы на возмещение Нацбанку
судебного сбора в размере 191,24 тысяч гривен за обращение с иском в суд в рамках дела,
что было обусловлено ненадлежащим исполнением ПриватБанком взятых на себя
обязательств. В связи с этим, завод требовал в течение 3-х календарных дней со дня
получения требования уплатить Никопольскому заводу ферросплавов денежные средства
в размере 21 846 690 гривен и возместить расходы, связанные с уплатой судебного сбора в
размере 191 240,01 гривен.
Читать полностью >>>
По материалам nominal.com.ua
Запорожский завод ферросплавов сообщил о перевыполнении
плана по производству и реализации
18.01.2020

Крупнейший ГОК Ахметова сохранил выпуск
концентрата на уровне 2017 года
10.01.2020

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в 2019 году
нарастил выпуск железорудного концентрата на 0,1% по сравнению с 2018
годом – до 12,26 млн тонн.
В то же время выпуск агломерата в прошлом году упал на 45,8% – до 945,8 тыс. тонн.
В частности, в декабре 2019 г. объем производства концентрата снизился на 2,1% по
сравнению с декабрем 2018 года – до 965,1 тыс. тонн, агломерат, как и в октябре-ноябре, не
производился. Как сообщалось, ЮГОК в 2018 году снизил выпуск концентрата на 0,2% по
сравнению с 2017 г. – до 12,25 млн тонн, агломерата – на 6,1%, до 1,75 млн. тонн. По итогам
работы в 2018 г. Южный ГОК направил на выплату дивидендов 7,13 млрд грн. Южный ГОК
является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине –
концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых
кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также
доменного агломерата с содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината
составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной
части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн
тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. В настоящее время
ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
КЖРК в 2019 году снизил выпуск товарной железной руды
подземной добычи на 4%
20.01.2020

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в 2019 г., по
оперативным данным, снизил выпуск товарной железной руды подземной
добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,397 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре
КЖРК произвел 370 тыс. тонн руды. Как сообщалось, КЖРК в 2018 году снизил выпуск
товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017 годом - до 4,581
млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном
реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.).
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время
управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский железорудный комбинат нарастил
добычу железной руды на 2,4%
20.01.2020

ЗЖРК в 2019 году, по оперативным данным, нарастил добычу
железной руды на 2,4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,661 млн
тонн (в 2018 году - 4,552 млн тонн).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре
добыто 390 тыс. тонн руды. Как сообщалось, ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной
руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн тонн (в 2017 году - 4,503 млн тонн)
с содержанием железа в руде 60,91%, потребителям отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн
продукции. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные
месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.
Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в
Украине - меткомбинату "Запорожсталь". По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная
численность работников комбината составляла 4,743 тыс. чел. Основными акционерами
ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%,
чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В ближайших планах нашего предприятия - постепенное
наращивание производства. И в 2020-м году к этому есть предпосылки: в
мире растет спрос на ферросилиций и как следствие - цена.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов, АО
«Запорожский завод ферросплавов» в декабре 2019 года перевыполнил плановое задание
по выплавке ферросплавов на 1 328 базовых тонны до 16 112 базовых тонн. С начала года
уровень производства ферросплавов был на 3,82% выше запланированного и составил 299
166 базовых тонн. В результате предприятие получило на 737 базовые тонны товарных
ферросплавов больше, чем было запланировано, а именно 13 717 базовых тонн. С начала
года выплавка ферросплавов составила 251 139 базовые тонны - это на 2% выше
плана.Экономия технологической электроэнергии в декабре составила 3 132 тыс. кВт / ч.,
за весь 2019 год - 21 044 тыс. кВт / ч. Отклонение по потреблению электроэнергии,
заявленной в ГП «Энергорынок» в декабре, минус 1% (допустимое отклонение плюс /
минус 2%). «Мы не только научились управлять процессом потребления электрической
энергии, но и экономить, потому что вовремя получаем информацию от отдела главного
энергетика по времени, когда на рынке есть более дешевая электроэнергия», рассказали на
предприятии. Общее количество простоев в декабре было снижено на 72%. Наиболее
массовые случаи простоев связанны с утечкой воды. Значительно снижено количество
горячих простоев по цехам №4 и №1 благодаря технологическим новшествам, касающиеся
подвесок контактных щек и нажимных колец, выноса рукавов охлаждения элементов печей
с горячей зоны. «Благодаря слаженной работе различных служб завода, во время чистки
газовых трактов, удается проводить ремонтные работы на технологическом
оборудовании», отметили на заводе.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
Ферросплавные предприятия Украины суммарно увеличили
выпуск продукции до 1,4 млн тонн
22.01.2020

Ферросплавные предприятия Украины в 2019 году суммарно
увеличили выпуск продукции на 1% по сравнению с 2018 годом - до 1 млн
45,14 тыс. тонн. Об этом пишет fixygen.ua
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
среду, в прошлом году выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и Никопольском
(НЗФ) ферросплавных заводах снизился на 6,4% - до 804,68 тыс. тонн. При этом возрос
суммарный выпуск ферромарганца на трех заводах - ЗЗФ, НЗФ и Краматорском
ферросплавном заводе (КФЗ, в 2019 году произвел 70,63 тыс. тонн, данные за 2018 год
отсутствуют) - на 90,1%, до 151,09 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция (в
пересчете на 45%-й) снизилось на 17,1% - до 62,56 тыс. тонн, металлического марганца - на
17,7%, до 6,14 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% - до
20,67 тыс. тонн. Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и
обогащающие марганцевую руду, в 2019 году суммарно произвели 1,687 млн тонн
марганцевого концентрата, что на 10,8% выше по сравнению с 2018 годом. При этом МГОК
в прошлом году произвел 522,54 тыс. тонн концентрата (снижение на 8,4% по сравнению с
2018г), ПГОК - 1 млн 164,46 тыс. тонн (рост на 22,4%). Кроме того, ПГОК выпустил 91,08
тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 53,7%, чем в 2018 году. Как сообщалось,
НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 года суммарно нарастили выпуск продукции на 0,8% по
сравнению с 2017 годом - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск силикомарганца
возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 30,6% - до 79,48
тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн,
металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15 тыс. тонн
других ферросплавов, тогда как в 2017 году - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза). ПГОК и МГОК в
2018 году суммарно произвели 1 млн 521,9 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на
6,8% больше, чем в 2017 году. При этом МГОК в 2018 году произвел 570,44 тыс. тонн
концентрата (рост на 4,6% по сравнению с 2017г), ПГОК - 951,46 тыс. тонн (рост на 8,2%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Завод "Днепроспецсталь" снизил выпуск
готового проката на 6,4%
15.01.2020

В 2019 году “Азовсталь” Рината Ахметова сократила
производство стали
03.01.2020

В 2019 году меткомбинат “Азовсталь” (”Метинвест” Рината Ахметова)
сократил производство по всем основным показателям. Об этом сообщает
Интерфакс-Украина со ссылкой на оперативные данные предприятия.
В частности, производство общего проката снизилось на 3,2% по сравнению с
предыдущим годом — до 3,75 млн т, выплавка стали — на 1,6%, до 4 млн т, чугуна — на
6,3%, до 3,47 млн т. В декабре меткомбинат произвел 278 тыс. т общего проката, 303 тыс. т
стали, 316 тыс. т чугуна. Тогда как в предыдущем месяце — 244 тыс. т проката, 295 тыс. т
стали и 252 тыс. т чугуна. При этом по чугуну и прокату к концу года предприятие
демонстрировало восстановление положительной динамики.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
В 2019 году ММК имени Ильича сократил
выпуск чугуна
08.01.2020

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
(”Метинвест” Рината Ахметова) в 2019 году нарастил выпуск общего
проката на 15% по сравнению с 2018 годом — до 3,337 млн т.
Производство стали на предприятии за 2019 год выросло на 10% — до 3,562 млн т.
Однако снизился выпуск чугуна — на 1%, до 4,451 млн т. В декабре ММК им. Ильича
произвел 230 тыс. т общего проката, 280 тыс. т стали, 344 тыс. т чугуна. Тогда как в ноябре
— 211 тыс. т общего проката, 210 тыс. т стали, 330 тыс. т чугуна. ММК им. Ильича в 2018
году нарастил выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом — до 2,903 млн т,
стали — на 4,7%, до 3,241 млн т, чугуна — на 8%, до 4,498 млн т, агломерата — на 8,9%, до
11,11 млн т. К концу 2019-го ММК им. Ильича увеличил мощности по выпуску г/к проката
до 2,5 млн т за счет реконструкции листопрокатного стана “1700”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ДМК в 2019 году сократил выпуск
проката на 7%
08.01.2020

Днепровский металлургический комбинат по итогам 2019 года
сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 7,3% по сравнению с
предыдущим годом - до 2,235 млн тонн
Как сообщил представитель предприятия, в прошлом году ДМК сократил выплавку
стали на 8% - до 2,221 млн тонн, чугуна - на 19,1%, до 1,991 млн тонн. В декабре ДМК
произвел 160 тыс. тонн проката, 169 тыс. тонн стали, 143 тыс. тонн чугуна, тогда как в
предыдущем месяце - 114 тыс. тонн проката, 97 тыс. тонн стали, 82 тыс. тонн чугуна. Ранее
сообщалось, что ДМК отказался от запуска части основных производственных мощностей
из-за глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения рентабельности и
нехватки оборотных средств. При этом с середины сентября-2019 комбинат работал одной
из трех доменных печей - №1-М. 25 ноября 2019 года на ДМК задули еще одну доменную
печь – ДП-9, а 27 декабря задули ДП-12 и сейчас комбинат работает тремя «домнами».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
МК "Запорожсталь" сократил выпуск
проката на 5,3%
08.01.2020

МК "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков
Украины и Запорожской области, в 2019 году сократил выпуск проката на
5,3% по сравнению с 2018 годом - до 3 млн 348,7 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия, выплавка стали в прошлом году снизилась на
2,5% - до 4 млн 4,5 тыс. тонн, чугуна - на 0,6%, до 4 млн 360,8 тыс. тонн. В декабре
произведено 393,9 тыс. тонн чугуна, 330,6 тыс. тонн стали, 273,3 тыс. тонн проката.
"Запорожсталь" в 2018 году нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом до 3 млн 537,4 тыс. тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4
млн 386,5 тыс. тонн. "Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных
предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у
потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из
углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый
профиль. Основными потребителями продукции являются производители сварных труб,
предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. "Запорожсталь" находится в процессе
интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДМЗ Ярославського за рік скоротив випуск прокату,
сталі і чавуну майже вдвічі
08.01.2020

Дніпровський металургійний завод (раніше — Євраз-ДМЗ) за
оперативними даними в 2019 році скоротив виробництво прокату на 43% у
порівнянні з попереднім роком — до 449 тис. т.
У 2019 році виплавка сталі впала на 44,5% - до 511 тис. т, чавуну — також на 44,5%,
до 492 тис. т. У грудні чавуноливарне і сталеливарне виробництва продовжували
простоювати, було задіяно тільки прокатне виробництво — випущено близько 5 тис. т
готової продукції. В кінці жовтня 2019 року Олександр Ярославський в коментарі НВ Бізнес
заявив, що прокатні потужності ДМЗ повністю завантажені. За його словами, ДМЗ виробляє
товарну продукцію з напівфабрикатів, придбаних на вільному ринку. Олександр
Ярославський уточнив, що одним з постачальників є Група Метінвест бізнесмена Ріната
Ахметова. Відповідаючи на питання про перспективи відновлення роботи доменного і
сталеплавильного переділу, власник DCH сказав, що багато чого буде залежати від ринкової
ситуації. Також ДМЗ заявляв про зміну режиму роботи з 5 жовтня 2019 року у зв’язку з
масштабною модернізацією виробництва. При цьому доменне і сталеплавильне
виробництва були зупинені, в тому числі через негативну кон’юнктуру на ринках
металопродукції. Група DCH Ярославського 1 березня 2018 року підписала договір про
купівлю в Evraz Дніпровського метзаводу. Технологічно придбання було проведено шляхом
покупки 100% акцій Drampisco Limited, яка в свою чергу володіла 97,73% акцій ПАТ ЄвразДМЗ. ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів із них. До нього в 2011
році був приєднаний Дніпрококс.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в 2019 г.
снизил выпуск готового проката на 6,4% по сравнению с предыдущим годом – до
152,212 тыс. тонн, стали – на 11,2%, до 219,308 тыс. тонн.
В декабре выплавлено 18,888 тыс. т. стали, что на 6,2% выше уровня предыдущего
месяца. В последнем месяце года произведено 13,216 тыс. тонн проката - на 3,5% больше,
чем в ноябре-2019. "Общая стоимость товарной продукции, произведенной в декабре 2019
года, составила 567,402 млн грн в действующих ценах. В декабре следует отметить
перевыполнение плана по отгрузке по передельным цехам: прокатному, кузнечному,
калибровочному цехам, КПЦ и ЦАОМ", - констатируется в пресс-релизе. Как сообщалось,
"Днепроспецсталь" в 2018 году нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по
сравнению с 2017 годом - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в
прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 годом - до 247,028
тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Сталеплавильное предприятие "Электросталь"
продолжает простаивать
16.01.2020

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой
обл.) в декабре 2019 года в основном продолжало простаивать, остановив
производство в сентябре.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель "Электростали", с
января по середину марта предприятие полностью простаивало и частично возобновило
работу с середины марта, после чего работало на треть мощности или меньше. "В сентябре
завод выплавил 1 тыс. тонн заготовки и вновь остановился из-за неблагоприятной
ситуации на рынках металлопродукции. В октябре предприятие стояло и не выпускало
продукцию. В ноябре было произведено 3 тыс. тонн, в декабре - 7 тыс. тонн", констатировал собеседник агентства. При этом он отметил, что в целом за 2019 год выпуск
непрерывнолитой заготовки сократился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 83 тыс. тонн с 289 тыс. тонн. Как сообщалось, "Электросталь" в середине
декабря-2019 запустился и в настоящее время продолжает работать. Ранее причиной
сложившейся ситуации называли рост цен на лом черных металлов, что делало
невыгодным производство продукции. "Электросталь" в 2018 году сократила производство
непрерывнолитой заготовки на 34,2% по сравнению с 2017 годом - до 289 тыс. тонн.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего
было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ
специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката,
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АМКР в 2019 году нарастил производство
стали на 12%
17.01.2020

АО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2019 году увеличил производство
проката на 11,2%, до 4,7 млн т, по сравнению с предыдущим годом. Об этом
сообщает uaprom.info
Производство стали за год увеличилось на 11,8%, до 5,3 млн т, по сравнению с 2018
годом. Выпуск чугуна вырос на 14,9%, до 5,3 млн т. Комбинат нарастил производство
агломерата на 14,3%, до 9,8 млн т, железорудного концентрата - 5,8%, до 9,8 млн т, а кокса на 3%, до 2,8 млн т. Выпуск товарной железной руды сократился на 7,8%, до 851 тыс. т.
АМКР в декабре 2019 года произвел 440 тыс. т проката, 390 тыс. т стали, 419 тыс. т чугуна.
Производство товарной железной руды составило 54 тыс. т, агломерата - 753 тыс. т,
железорудного концентрата - 840 тыс. т, а кокса - 207 тыс. т. Отметим, «АрселорМиттал
Кривой Рог» представил общественности проект модернизации парового котла №1 и
общекотельных систем пиковой котельной, которая обеспечивает паром коксохимическое
производство. В котельной установлены два котла с паропродуктивностью 50 т в час
каждый, топливом для которых является очищенный коксовый газ. Паровой котел №2 был
комплексно модернизирован в 2018 году, сейчас предприятие планирует ремонт котла №1.
В ходе ремонтных работ круглофакельные горелки будут заменены на вихревые
(турбулентные), что обеспечит более интенсивное перемешивание воздуха и топлива.
Эффективность работы котла после модернизации будет выше, а новая
автоматизированная система управления производственным процессом даст возможность
предусмотреть оптимальное соотношение топливо/воздух. Среди нового оборудования
пиковой котельной – газоанализатор ULTRAMAT 2321-02 производства компании Siemens.
Планируется установка системы мониторинга, все данные будут автоматически поступать
к оператору для контроля и оптимального регулирования технологических параметров.
Специалисты смогут точнее и оперативнее корректировать состав топливо/воздух и
обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ. В пресс-службе отметили, что
проект не предусматривает существенного воздействия на окружающую среду как в
процессе выполнения работ, так и при дальнейшей эксплуатации. Планируется, что после
модернизации котла объем выбросов снизится на 38,4 тонны в год, потребление
природного ресурса – сжатого воздуха, уменьшится на 438 тыс. куб. м в год. Кроме того, при
эксплуатации нового оборудования удастся снизить расход электроэнергии и повысить
уровень производственной безопасности. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат
охватывает всю производственную цепочку - от добычи железной руды и производства
кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит
полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

Оточення Буткевича-Авакова заволоділо фірмою, що
має дозвіл на видобуток золота
13.01.2020

Під Юрово на Олевщині, київська фірма
починає добувати ільменіти
22.11.2019

ТОВ «Титан-апатитова група» надіслала листа голові Олевської
міської ради Олегу Омельчуку, першому заступнику голови Житомирської
ОДА Володимиру Федоренку, Житомирській обласній раді.
В листы зокрема йдеться про те, що вищеназвана фірма збирається починати
роботи по дослідно промисловой розробці ільменитів і просить підтримки. Жодна громада
на Житомирщині, не погоджується на початок робіт з видобутку ільменітових руд, які
використовуються для виготовлення титану. Тому що це загрожує перетворенням лісів в
пустелю, зникнення з колодязів води і її отруєння. Звернення датовано 18 листопада 2019
року, саме в цей день перший заступник голови Житомирської обласної державної
адміністрації Володимир Федоренко перебував із робочою поїздкою в Олевському районі.
Читати повністю >>>
За матеріалами olevsk.online
ЗТМК пытается оспорить договор с «Запорожьеоблэнерго»,
где завод задолжал почти 93 млн грн
06.01.2020

ООО «ЗТМК» подал апелляционную жалобу на решение Хозсуда
Запорожской обл, где просит признать недействительным один из пунктов
договора о поставке электрической энергии.
Как оказалось, «Запорожьеоблэнерго» в судебном порядке потребовало от ЗТМК
вернуть долг в 92,9 млн грн. Сюда входит основная сумма долга, пеня, инфляционные
затраты. Энергетики пожаловались, что руководство ЗТМК не выполняет обязательства по
договору от 2012 года, а также не выплачивает истребованные судом суммы. На этапе
подготовительного заседания юристы ЗТМК подготовили встречный иск, где просят
признать недействительным один из пунктов договора. В качестве аргументации,
указывают, что согласились с пунктом только «под влиянием тяжелого для общества
обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, связанных с непрерывностью
технологического цикла и технологии производства, отсутствием альтернативы замены
электрической энергии на другой энергоноситель даже на короткое время». В ЗТМК
просили отменить решение Хозяйственного суда Запорожской области и принять новое
решение, которым требования по встречному иску комбината объединить в одно
производство с первоначальным иском ОАО "Запорожьеоблэнерго". Сами энергетики
подали в суд свои возражения и заявили, что в ЗТМК просрочили сроки подачи иска. По
итогу суд постановил, что действительно первоначальный и встречный иски взаимно не
связаны между собой ни основаниями возникновения, ни доказательствами, которые
должны исследоваться. При этом, удовлетворение встречного иска не будет исключать
полностью или частично удовлетворение первоначального иска, а сам срок подачи был
просрочен. Поэтому решение Хозяйственного суда оставили без изменений. Как ранее
сообщалось, Антикоррупционный суд начал рассматривать апелляцию на оправдательный
приговор для директора ЗТМК, где Владимира Сивака обвиняли в растрате 492 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Суд відпустив під заставу експосадовця
Інституту титану
11.01.2020

Суд відпустив під заставу екс першого замгендиректора Державного
науково-дослідного та проєктного інституту титану Андрія Рачкова, якого
НАБУ і САП обвинувачують у нанесенні збитків установі.
Таке рішення 3 січня ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду,
повідомляє «Слово і Діло». Як відомо, Рачкова обвинувачують у тому, що він, зловживаючи
службовим становищем, наніс Інституту титану збитків на 1,258 млн доларів. За даними
слідства, колишній посадовець у змові з іншими особами впродовж 2012-2013 рр
забезпечив перерахування Інститутом титану іноземній компанії (Британські Віргінські
острови) 1,258 млн доларів за роботи та послуги, які, як з'ясувало слідство, насправді не
надавались. У зв'язку з тим, що максимальний строк домашнього арешту у півроку
завершився прокурор САП подав клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу.
Вивчивши клопотання, судді його задовольнили частково.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
Флагман амеpиканського хімпpому купив на $100 млн титану,
який видобувають на Кіpовогpадщині
13.01.2020

ТОВ ВКФ "Велта" підписала 5-pічний контpакт на поставку ільменіту,
ваpтістю $100 млн для потpеб північноамеpиканського pинку з "Traxys
Group". Про це пише dostyp.com.ua
«З огляду на те, що Північна Амеpика є одним з найбільш сталих та швидкозpостаючих pинків, ми пpийняли pішення пpо пеpехід до довгостpокового контpакту, який
додасть стабільності у pоботі компанії.Головна конкуpентна пеpевага компанії "Велта"
полягає в тому, що ми є виpобником якісної та високотитаністої сиpовини, яка на сьогодні
має статус дефіцитної у світі та є затpебуваною на pинку США», - пpокоментував Андpій
Бpодський, гендиpектоp компанії "Велта". Ілай Скоpніцьки, голова підpозділу пpомислових
металів компанії "Traxys", заявив: «Пігмент двоокису титану є ключовим бізнесом нашої
гpупи. Ми повністю задоволені співпpацею з таким пpофесійним та надійним паpтнеpом, як
"Велта"». Кінцевим споживачем за контpактом є компанія Chemours (у минулому DuPont),
один з найбільших світових виpобників двоокису титану. Бpенд Ti-Pure™ - інноваційна
pозpобка компанії для задоволення зpостаючого попиту у світі на високоякісний TiO?, це
яскpавіші та більш ефективні пігменти для pинків лакофаpбового покpиття, пластмас і
ламінатів. Pічні пpодажі компанії пеpевищують $6,5 млpд. Кількість пpацівників складає
понад 7000 у всьому світі. Traxys, штаб-кваpтиpа якої знаходиться в Люксембуpзі, є
тpейдеpом сиpовинного товаpу у сектоpах металів та пpиpодних pесуpсів. Понад 400
співpобітниками у більш ніж 20 офісах по всьому світу надають послуги з логістики,
маpкетингу, дистpибуції, упpавління ланцюгами поставок та тоpгівлі. Pічний обоpот
компанії пеpевищує $7 млpд. ТОВ ВКФ "Велта" з 2012 pоку веде видобуток та пеpеpобку
титанової сиpовини у Кіpовогpадській області на Биpзулівському pодовищі. Також,
компанія володіє ліцензією на пpомислову pозpобку Лікаpівського pодовища-аналога. З
2012 по 2019 pік "Велта" видобула 1 000 000 тон ільменіту. Загальна кількість ствоpених
pобочих місць - понад 500. "Велта" є засновником дослідницького центpу Velta RD Titan, де
науковці пpацюють над ствоpенням нових методів пеpеpобки титанової сиpовини.
Читати повністю >>>
За матеріалами dostyp.com.ua
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Новими засновниками ТОВ «Ліра Майн Мінералз», що має спецдозвіл
на видобуток руд золота в Кіровоградській області, стали Олександр
Настенко та Віталій Якименко.
Це бізнес-партнери співвласника мережі супермаркетів під ТМ «АТБ» Геннадія
Буткевича, написало «Nadra.info». У вересні 2019р. Державна служба геології та надр видала
«Ліра Майн Мінералз» спецдозвіл №6371 на видобування корисних копалин (промислову
розробку родовищ) на ділянках «Центральна» і «Губівська» родовища «Клинцівське» (10-18
км на південний схід від м.Кропивницький між с.Губівка та с.Калинівка (Кіровоградська
обл.). Дозвіл видано на 15 років – до 20.09.2034. «Ліра майн мінералз» було зареєстроване в
Києві в жовтні 2018 року. За даними Opendatabot, Настенко та Якименко стали власниками
фірми в листопаді минулого року замість мешканця Ужгорода Діброви Владислава
Володимировича. Людина з таким ПІБ відома як професійний дзюдоїст, він залишився на
посаді директора. Спецдозвіл «Ліра майн мінералз» виданий без проведення аукціону за
пунктом Порядку надання спецдозволів на користування надрами, що передбачав, що
заявник за власні кошти здійснив апробацію затверджених даних георозвідки. Настенко і
Якименко є засновниками цілої низки компаній що спеціалізуються на видобуванні
корисних копалин. Вони є бізнес-партнерами співвласника мереж супермаркетів АТБ
Геннадія Буткевича, наприклад, по ТОВ «Атомні Енергетичні Системи України». Ця фірми
має три дозволи на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка
родовищ урану в Миколаївській і Дніпропетровській областях. Кінцевим бенефіціаром цієї
компанії значиться Буткевич, а Настенко та Якименко є міноритарними учасниками.
Буткевич є також бенефіціаром ТОВ «Укргаздоб», яким раніше володіли Настенко та
Якименко. Крім того, фірми Буткевича стали власниками ТОВ «Нафтогазенергопром» та
ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія». Співзасновником останньої раніше був
Олександра Павлюченко, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом на прізвисько
«Браслет». Павлюченко був помічником нардепа попереднього скликання від «Народного
фронту» Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова, який зберіг посаду зі зміною президента й прем’єра.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Фірми батька нардепа з «Слуги народу» з порушенням отримали
спецдозволи на видобуток танталу і золота
17.01.2020

Фірми ТОВ «Ліра Майн Мінералз» і ТОВ «Таурус Інфініті» отримали
право видобувати тантал та золото в Кіровоградській області з
порушенням процедури подачі документів на отримання спецдозволів.
Про це йдеться у розслідуванні «Золото для «аваківських»?» «Схеми в регіонах»
(проекту програми Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми: корупція в деталях» та
Інституту розвитку регіональної преси). Журналісти виявили, що восени 2019 р. компанії
«Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» отримали від Держгеонадр спецдозволи на
видобуток коштовних руд – у Клинцівському золотому родовищі та на ділянці танталових
руд родовища Мостове. При цьому, обидві компанії порушили процедуру подачі документів
в Державну службу геології і надр. Ідеться про те, що і «Таурус Інфініті», і «Ліра Майн
Мінералз» 1 та 3 липня 2019 року подали в Держгеонадра заяви на отримання спецдозволів
без повного пакету документів, який передбачав Порядок їхнього надання (до набрання
чинності змін 06.07.2019). Зокрема, на момент подачі і реєстрації заяв у компаній не було
звітів та висновків з оцінки впливу на довкілля, звітів про громадське обговорення, які
мали б подаватися разом із заявами. Компанії «Таурус Інфініті» та «Ліра Майн Мінералз»
зрештою провели громадські обговорення, однак вже після подачі заяв в Держгеонадра. І,
крім того, до них залучили не всіх охочих мешканців населених пунктів, біля яких планують
видобування. У відповіді журналістам Держгеонадра повідомили, що справді зареєстрували
заяви до вступу в силу змін до Порядку від 06.07.2019, який дозволяв долучати пакет
документів уже після реєстрації. Однак, зазначили у відомстві, розгляд заяв від компаній
завершився 10.07.2019, коли вже вступив у силу спрощений порядок, який дозволив додати
пакет документів згодом. Натомість юристка «Інституту розвитку регіональної преси»
Оксана Максименюк переконана: таке пояснення не відповідає нормам закону і судовій
практиці. «Якщо брати до уваги, що зміни вступили в силу на наступний день після того, як
була зареєстрована заява, то, відповідно до вимог законодавства, зокрема Конституції, яка
каже, що закон не має зворотньої дії в часі, сам орган мав розглядати цю заяву відповідно
до тих норм, які діяли на момент подачі заяви, – розповідає Максименюк. – Тобто на момент
реєстрації даної заяви у відповідній інстанції. З цього приводу є свіже рішення, яке набрало
законної сили в листопаді минулого року, стосується також Держгеонадр. І, в даному
випадку, суд першої інстанції і Апеляційний суд чітко зазначив, що заява має бути
розглянута на підставі того законодавства, яке діяло на момент реєстрації заяви». «Таурус
Інфініті» та «Ліра Майн Мінералз» засновані восени 2018 р. та на момент розгляду їхніх
питань в Кіровоградській облраді мали в засновниках нікому невідомих осіб. Водночас,
наприкінці листопада 2019 р. в один день співвласниками «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус
Інфініті» стають мешканці Харкова Олександр Настенко та Віталій Якименко. Ці особи знані
зв’язками з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Їх неодноразово
досліджували у своїх матеріалах журналісти видання «Наші гроші». «У 2014 році, відразу
після того, як влада в Україні була змінена і за квотним принципом «Народний фронт»
отримав у своє підпорядкування правоохоронні органи, внутрішні і органи міністерства
природи – і в тому числі ті структури, що займаються розвідкою корисних копалин – на
ринок вийшло кілька фірм з різним назвами, такі ТОВки, які масово почали отримувати
спецдозволи на видобуток рідкоземельних металів, таких як: берилій, тантал, нікель,
уранові руди, в тому числі і літій, – розповідає редактор видання «Наші гроші» Юрій
Ніколов. – Ці компанії відзначались тим, що майже завжди в їхньому складі були
засновниками люди із прізвищами Настенко та Якименко. Плюс там ще кілька прізвищ у
різних комбінаціях. Доволі скоро виявилось, що всі ці люди не просто так зібрались в
одному місці, а вони між собою пов’язані зв’язками з найближчим оточенням Арсена
Авакова, одного з лідерів «Народного фронту» тих часів». Настенко та Якименко були
співзасновниками ТОВ «Українські рідкісні метали» разом із Романом Дружбіним. А
Дружбін є співзасновником ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія», в якій у
2016 Віталій Якименко та Олександр Настенко замінили Юлію та Олександра Павлюченка.
Павлюченко був помічником колишнього нардепа від «Народного фронту» Ігоря
Котвіцького. Самого Олександра Павлюченка «Дзеркало тижня» свого часу називало
«кумом Авакова». Окрім того, Аваков називав Ігоря Котвіцького своїм давнім приятелем, з
яким свого часу мав спільний бізнес. У свою чергу Котвіцький є найдовіренішим та
найближчим партнером керівника МВС Арсена Авакова саме по нафтогазодобувному
бізнесу. Після перемоги на виборах Володимира Зеленського та партії «Слуга народу» у
згаданої пари підприємців з’явився ще один шлях до владних кабінетів. Син Віталія
Якименка Павло став народним депутатом від «Слуги нраоду» і наразі входить до Комітету
з питань екологічної політики та природокористування. Сам нардеп, з яким журналістам
вдалося поспілкуватися в кулуарах Верховної Ради, про родинні успіхи в бізнесі особливо
спілкуватися не захотів, відказавши: «Спитайте у батька». З Віталієм Якименком
журналістам поспілкуватися не вдалось. Прессекретарка Арсена Авакова заперечила
зв’язок міністра з Настенком та Якименком.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Суд подтвердил фиктивность компании Gofer Mining PLC, маскировавшей захват
предприятия «инвестиционной» деятельностью
23.01.2020

Западный апелляционный Хозяйственный суд признал незаконными
инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC, которая атаковала
американского инвестора Avellana Gold в Закарпатье.
«Предложение инвестора сводилось к намерениям в будущем, без подтверждения
любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации
будущего плана санации. В то же время спорное постановление содержит условия перехода
корпоративных прав и права собственности на активы, которые согласно с
вышеперечисленными доказательствами уничтожены, а касательно достаточности
остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной
деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился», —
говорится в решении суда. Западный апелляционный хозяйственный суд признал
незаконным и отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося
добывающего предприятия «Закарпатполиметаллы». Инициатором санации выступала
компания Gofer Mining PLC, публично называвшая себя инвестором. Суд показал
неспособность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия «Закарпатполиметаллы» и
добыче ценных металлов на Мужиевском месторождении на Закарпатье. Процедура
санации является экономически необоснованной и способна лишь затягивать судебные
дела. Ведь компания «Закарпатполиметаллы», которую после 11 лет банкротства пытались
восстановить рейдеры, не имеет никаких материальных активов для возобновления
производственной деятельности. Мишенью был американский инвестор и «Карпатская
рудная компания», входящая в его структуру, полагают журналисты. Еще в мае прошлого
года комитет кредиторов обанкротившегося ООО «Закарпатполиметаллы» во главе с
Дмитрием Зайцевым принял решение о введении процедуры санации и привлечения
якобы нового иностранного инвестора — компании Gofer Mining PLC. Директором
последнего является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером
столичного универмага «Украина». Примечательно, что по данным британского открытого
реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказалась связанной с
компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов довела ООО
«Закарпатполиметаллы» до банкротству. Еще один компаньон, председатель комитета
кредиторов ООО «Закарпатполиметаллы» Дмитрий Зайцев, находится в базе сайта
«Миротворец», где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег. Как
отмечают журналисты, компания Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором
ООО «Закарпатполиметаллы», была зарегистрирована 12 апреля 2019 примерно в одно
время с несколькими связанными компаниями — Gofer Energy PLC и Gofer Wealth PLC.
Специальное
разрешение
на
пользование
недрами,
принадлежавшее
ООО
«Закарпатполиметаллы», в 2008 году было аннулировано, а компания была объявлена
банкротом. С тех пор не было предпринято никаких действий для восстановления
предприятия. Новое специальное разрешение на пользование недрами Мужиевского
месторождения в 2012 году получила ЗАО «Карпатская рудная компания». В 2016 году
компанию приобрел инвестор Avellana Gold, который, как напоминают журналисты,
построил новую современную обогатительную фабрику и ликвидирует экологические
последствия в регионе в результате хозяйственной деятельности предыдущих
предприятий, работавших на месторождении. Avellana Gold — международная
инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных
ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское
месторождение полиметаллических руд на Закарпатье с 2016 года. Общий плановый объем
инвестиций в проект — 140 млн. долларов США.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Черкаський "АЗОТ" інвестував в
модернізацію 188 млн грн
11.01.2020

За 11 місяців 2019 р. Черкаське ПАТ "АЗОТ", що входить до групи
підприємств азотного бізнесу Group DF, вклало в основні фонди підприємства
більше 188 млн грн.
Модернізація і капремонти в основних технологічних цехах підприємства були
спрямовані на зниження собівартості готової продукції та забезпечення надійного і
безперебійного виробництва. "188 млн грн – це загальна сума, яку вкладено в капітальні
ремонти і модернізацію за 11 місяців 2019 року. Для порівняння: в 2018 році було вкладено
близько 147 млн грн. Три основні чинники сприяли тому, що в минулому році підприємство
змогло запрацювати "на повну" та розпочало реалізацію програм з модернізації. По-перше,
вдалося забезпечити виробництво природним газом. По-друге, Міжвідомча комісія з
міжнародної торгівлі вчасно ввела захисні антидемпінгові заходи щодо російських добрив.
І, по-третє, дуже важливо, що акціонер продовжує інвестувати в завод", – зазначив голова
правління ПАТ "АЗОТ" Віталій Скляров. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Транзит аммиака через Украину по трубопроводу
вырос до рекорда за 40 лет
13.01.2020

За 2019 год ГП "Укрхимтрансаммиак" транспортировало через
транзитный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" рекордные со времени своего
основания 2,51 млн тонн аммиака, перевыполнив план на 16,8%.
"ГП "Укрхимтрансаммиак" на протяжении 2019 года продемонстрировало высокие
финансово-хозяйственные показатели своей деятельности. В частности, транзитная
транспортировка аммиака была рекордной, начиная с 1979 года (с момента основания
трубопровода)", – сообщил глава госкомпании Максим Немчинов. По словам Немчинова, в
течение 2019 года было отгружено на суда 2,53 млн тонн транзитного аммиака. Кроме того,
для нужд внутреннего рынка компания транспортировала 80,36 тыс. тонн жидкого
аммиака. Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский
припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АО "Ривнеазот" произвело 1 млн тонн
минеральных удобрений
17.01.2020

ЧАО "Ривнеазот" в январе-ноябре 2019 года произвело 1,004 млн тонн
минеральных удобрений, что более чем в два раза больше, чем за весь 2018
год (466,5 тыс. тонн), сообщила пресс-служба Group DF.
Так, производство технического аммиака составило 251 тыс. тонн, аммиака водного
технического – 30 тыс. тонн, аммиачной селитры – 532 тыс. тонн, аммиачной селитры (в
виде плава) – 4 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры (ИАС) – 187 тыс. тонн,
неконцентрированной азотной кислоты (промежуточный продукт, который используется
для производства аммиачной селитры и известково-аммиачной селитры) – 542 тыс. тонн.
"Важнейшее производственное событие года – возобновление работы двух из трех
агрегатов аммиака. Рост объемов производства аммиака стабилизировал работу всего
предприятия: были загружены другие цеха, для которых аммиак является входящим
сырьем. Закрытие украинского рынка от российских удобрений дало возможность не
только увеличить объемы производства, но и развивать наши производственные
площадки", – цитирует пресс-служба председателя правления "Ривнеазота…
По материалам fixygen.ua

ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

На ремонт у Німеччину відправлено партію одиничних елементів
мембранних електролізерів

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

17.01.2020

Предприятие «Лукор» из Ивано-Франковской области
прекратило свое существование
10.01.2020

В начале января официально перестало существовать некогда
крупнейшее нефтехимическое предприятие Западной Украины ЧАО
«Лукор». В ЕГР была внесена соответствующая запись о его ликвидации.
Как сообщается, это произошло на основании решения собрания акционеров
«Лукора», прошедшего 27.12.2019 г. На этом собрании был утвержден ликвидационный
баланс предприятия, зафиксировавший отсутствие у него каких-либо активов. Собрание
было фактически проведено одним акционером – ООО «Калуш нефтехим», которому
принадлежало 52% акций ЧАО. Владелец оставшихся 48% – принадлежащее государству АО
«Ориана» – было задолго до этого выведено из игры, оставшись в результате ни с чем. До
2017 года «Калуш-нефтехим» носил другое название – «ЛУКОЙЛ-Нефтехим». Эта компания
была подконтрольна российской НК «Лукойл» миллиардеров Вагита Алекперова и Леонида
Федуна, которые изначально стояли за нефтехимическим проектом «Лукор» (сокращение
от «Лукойл» и «Ориана»). Калушская «Ориана» во времена СССР была одним из крупнейших
производителей хлора, калийных удобрений и нефтехимической продукции (этилена,
полиэтилена и поливинилхлорида). После распада Советского Союза предприятие
оказалось на грани банкротства, и в 2000 г. украинские власти решили привлечь в качестве
инвестора «Лукойл». В 2004 г. «Лукойл» инициировал вывод активов из созданного на базе
нефтехимических активов «Орианы» «Лукора» в новосозданное ООО «Карпатнефтехим» с
уставным капиталом 1,58 млрд грн., где доля подконтрольной россиянам компании Lukoil
Chemical B.V. составила 76%, а «Лукора» – всего 24%. Это спровоцировало ухудшение
отношений «Лукойла» с украинскими властями и судебные тяжбы с «Орианой» и
владеющим ею Фондом госимущества, которым, впрочем, так и не удалось добиться
отмены решения о создании «Карпатнефтехима». А уже в 2013-2014 г «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»
нанес по «Ориане» новый удар, приняв на собраниях акционеров решения о продаже доли
«Лукора» в «Карпатнефтехиме» и ликвидации «Лукора». Это вызвало новый виток
судебных споров с участием украинской прокуратуры, которые, впрочем, также не имели
большого успеха. А в начале 2017 «Лукойл» продал контрольную долю в «Карпатнефтехиме» за 25 млн долларов двум украинцам – одесситу Ильхаму Мамедову и киевлянину
Игорю Щуцкому. Первый из них был известен как один из топов «Лукойла» в Украине, а
второй стоял у истоков создания группы «Техинсервис», фактическим хозяином которой
называли давнего друга Арсения Яценюка Андрея Иванчука. После этого Кабмин
оперативно принял постановление о безакцизном ввозе нефтепродуктов для «Карпатнефтехима», обеспечив этому предприятию фактически льготный режим работы. Между
тем, за кадром осталось то, что на Мамедова и Щуцкого россияне переписали также
контрольную долю в «Лукоре», и новые собственники успешно продолжили их дело. В
ноябре 2019 «Лукор» почти за 45 млн грн. продал последнее оставшееся у него движимое и
недвижимое имущество вместе с дебиторской задолженностью малоизвестной
харьковской компании «Автоком-2005 Плюс» некоего Максима Солопихина, которая, не
долго думая, на днях выставила счет «Ориане» на 22,6 млн грн. Таким образом, государство
в лице «Орианы» не просто потеряло свою долю в «Лукоре» номинальной стоимостью
свыше 630 млн грн., но еще и осталось должником преемников россиян.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
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У цеху з виробництва хлору і каустичної соди мембранним методом
особливу увагу приділяють стану електролізерів. Про це повідомляє пресслужба ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».
Тут вже віддавна освоїли та в спеціальній майстерні проводять поточний ремонт
їхніх одиничних елементів із залученням до цих робіт спеціалістів ремонтного управління
ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ». А ті одиничні елементи, які потребують відновлення активного
шару покриття анодних і катодних півчаш, відбираються та відправляються в Німеччину
для їх капітального ремонту на спеціалізованому підприємстві. Ось і 13 січня туди на двох
вантажних автомобілях поїхала партія одиничних елементів мембранних електролізерів
цеху з виробництва ХіКС-ММ. Про це повідомив редакції «НК» заступник головного
механіка ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» Віктор Блащак. «На фірму DE NORA, з якою
підприємство уклало контракт на надання послуг з ремонту одиничних елементів
мембранних електролізерів, відправлено 42 анодні й 47 катодних півчаш, – зауважив Віктор
Ігорович. – Приблизно таку ж кількість одиничних елементів там було капітально
відремонтовано минулого року». Своєю чергою начальник цеху з виробництва ХіКС-ММ
Володимир Оленич повідомив, що сьогодні виробництво хлору і каустичної соди
забезпечується у звичному режимі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Карпатнафтохім»
Одесский припортовый завод сократил
производство аммиака в 5 раз
20.01.2020

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2019 году увеличил
выпуск карбамида на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство
аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн.
Как сообщили на предприятии, на экспорт в прошлом году было перегружено 2,55
млн тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Кроме того, на экспорт было перегружено
352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства. В то же
время для отечественных потребителей на внутренний рынок было отгружено 76,8 тыс.
тонн аммиака, из них – 3,4 тыс. тонн собственного производства, а также 3,6 тыс. тонн
карбамида. В соответствии с отчетом ОПЗ за 2018 год, в том году было перегружено 2,2 млн
тонн аммиака и 178,3 тыс. тонн карбамида. ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также
занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ
принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерамфизлицам – 0,4312%. Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была
остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с
"Укртрансгазом". Долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1,5
млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ
Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в
результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года. Как
сообщалось, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря заявил, что обновленный набсовет
ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении
самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Завод "Судмаш" і купа банкрутів: Що за заводи
виставив на продаж "Укроборонпром"

СЕТАМ продал арестованный производственный корпус производителя
грузовых вагонов завода "Полтавхиммаш"
06.01.2020

ГП СЕТАМ продало арестованный производственный корпус
производителя грузовых вагонов завода "Полтавхиммаш", входящего в
группу "Азовмаш", за 36,04 млн грн при стартовой цене 36,0378 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы СЕТАМ, на аукцион было выставлено здание
общей площадью 56,5 тыс. кв. м в Полтаве. Оно продано "участнику №3", который не
раскрывается. Всего заявки на участие в аукционе подавали четыре участника, но два не
были допущены к нему из-за неуплаты гарантийного взноса (1,8 млн грн). "Это известное
на металлургическом рынке предприятие, как мы ожидали, привлекло инвесторов.
Поздравляю победителя и желаю дальнейших удачных приобретений на OpenMarket", отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, которого цитирует прессслужба. ПАО "Полтавхиммаш" производит газовые, нефтебензиновые железнодорожные
вагоны-цистерны, котлы вагонов-цистерн, эмалированное оборудование для химической,
пищевой, медицинской и металлургической промышленности, фритты, балки
соединительные. Группа "Азовмаш" – некогда один из крупнейших машиностроительных
комплексов страны, включает АО "Азовобщемаш", Мариупольский завод тяжелого
машиностроения, АО "Азовэлектросталь", Мариупольский термический завод,
"Полтавхиммаш", Головной специализированный конструкторско-технологический
институт. Пресс-служба СЕТАМ напоминает, что объем производства "Азовмаша" в один из
лучших годов (2012-й) достиг почти 10 млрд грн, выпуск вагонов превысил 16 тыс. ед. Как
сообщалось, В 2014-2016 гг. финансовое положение холдинга "Азовмаш" значительно
ухудшилось с потерей рынков сбыта, большая часть которых – рынки СНГ (в первую
очередь, РФ), и уже 2015 году выпуск вагонов сократился в 13 раз - до 48 ед. К началу 2016
года общая кредитная задолженность предприятий превышала $700 млн, что обусловило
угрозу открытия дел об их банкротстве. Головное предприятие группы - "Азовобщемаш" - в
2018 году выпустило только 48 грузовых вагонов. Отчет АО "Полтавахиммаш" за 2018 год в
системе раскрытия информации НКЦБФР отсутствует, а в 2017 году его чистый доход
составил около 4 млн грн, чистый убыток – около 7 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АМКУ продолжает проверку продажи
"Мотор Сич"
15.01.2020

По состоянию на начало января 2020 г. Антимонопольный комитет
продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором
пакета акций ПАО "Мотор Сич". Об этом говорится в ответе АМКУ.
АМКУ, в частности, исследует три соглашения: приобретение китайской компанией
Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (Республика Панама),
акций компании Likatron Enterprises Limited (Кипр) и акций компании Reckoner Investment
Holdings Limited (Кипр), которая обеспечивает превышение 50% голосов в их высших
органах управления. Эти компании связаны с президентом ОАО "Мотор Сич" Вячеславом
Богуслаевым. Ранее президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу
акций предприятия китайским компаниям. По его словам, вместе с покупкой акций
китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов. А глава
Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что "Укроборонпром"
может оказаться под антироссийскими санкциями США в случае участия в сделке по
покупке ПАО "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei. Также
сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и
неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры
о покупке американцами завода "Мотор Сич", чтобы помешать китайцам заключить
аналогичное соглашение. Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и
Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
сделку по покупке более 50% акций украинского завода "Мотор Сич". Ранее издание The
Wall Street Journal, со ссылкой на источники в американской администрации, сообщало, что
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич".
По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых
производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит
оборонительные способности Китая. Также стало известно, что китайская корпорация
Beijing Skyrizon Aviation Industry, чтобы получить разрешение на покупку запорожского
предприятия "Мотор Сич", может уступить госконцерну "Укроборонпром" 25% акций
запорожского гиганта.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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OpenMarket продає арештований машинобудівний завод за 7,2 млн грн
14.01.2020

Арештовану будівлю машинобудівного заводу «Тиса» в Ужгороді
виставлено на продаж через онлайн-аукціон OpenMarket, стартова ціна
лоту – 7 млн 201 264 грн. Про це свідчать дані сайту СЕТАМ.
Зазначається, що загальна площа чотириповерхової будівлі становить 9974,1 кв. м.,
об’єкт підключено до електро- та водопостачання, каналізації. Підприємство займалося
виготовленням продукції на експорт для технічного оснащення автошляхів та автобамів
країн Європи. Аукціон призначено на 7 лютого. Генеральний директор СЕТАМ Віктор
Вишньов вважає, що цей лот буде популярним. «Нинішній Уряд запланував будувати багато
доріг, тому відновлення подібних підприємств коштом інвесторів є важливим елементом
для реформи. Думаю на лот буде попит», – прокоментував він. Як відомо, машинобудівний
завод «Тиса» був заснований у 1961 році. Постановою Кабінету Міністрів №343 від 15 травня
1995 року і відповідним наказом Фонду державного майна від 23 травня 1996 року було
прийнято рішення про його приватизацію. На той час 60,2% акцій заводу володіє компанія
"Комплекс-Холдинг" (Швейцарія), 26% - "ПК Бау Елементі" (Швейцарія). У січні 2007 року
ФДМ продав за 759 тисяч гривень останній держпакет на підприємстві на Українській
фондовій біржі - 14,459% акцій. 2010 завод закінчив зі збитками 1,3 млн. грн, зменшивши
чистий дохід на 23%, або на 2,2 млн гривень до 7,2 млн гривень порівняно з 2009 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua, finance.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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32

15.01.2020

Днями стало відомо, що Фонд державного майна України планує
продати дев'ять об'єктів малої приватизації, органом управління яких є
держконцерн "Укроборонпром".
Зокрема, на продаж виставлені: ПАТ "Херсонський завод "Судмаш", "Вінницький
авіаційний завод "ВІАЗ", "Запорізький автомобільний ремонтний завод", "ІваноФранківський котельно-зварювальний завод", Держпідприємство "171 Чернігівський
ремонтний завод", "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння", "Харківський
завод транспортного устаткування", а також два київські підприємства – "Центральний
науково-дослідний інститут навігації і управління" і ДП "Укроборонресурси". Depo.ua
спробував з'ясувати, що це за заводи і чим вони відомі.
Херсонський завод "Судмаш". Було створено у 1998 році на базі машинобудівних
цехів Херсонського суднобудівного заводу, який більше 40 років постачав свої вироби
суднобудівним підприємствам колишнього СРСР і інших країн. Зараз це провідне
підприємство по виробництву гідроциліндрів, суднової арматури і суднового обладнання
для цивільних та військових кораблів, бронетанкової, будівельної, промислової та
сільськогосподарської техніки, а також по виконанню ремонтних робіт по відновленню їх
працездатності. Завод також спеціалізується на виготовленні виробів суднового
обладнання: шлюпбалки, спускопідйомні пристрої (СПУ), лебідки, прямокутні ілюмінатори,
якірні пристрої, рукави високого тиску тощо. Система управління якістю на підприємстві
сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2009, а статутний капітал становить
67,235 млн грн. Навіщо продавати рентабельне підприємство оборонного комплексу – не
зрозуміло.
Вінницький авіаційний завод (ВіАЗ). Було створено у 1995 році, воно займається
ремонтом і сервісним обслуговуванням легкомоторної авіації загального призначення. В
даний час "Вінницький авіазавод" є єдиним авіаремонтним підприємством в Україні з
ремонту літаків Ан-2, Як-18Т, Як-52 і вертольотів Ка-26. Він проводить контрольновідновлювальні роботи літаків з метою використання невиробленим авіатехнікою ресурсів
і здешевлення вартості ремонту. На початку 2011 р. компанія "Мотор Січ" виявила бажання
взяти в управління ДП "Вінницький авіаційний завод" і налагодити на ньому випуск
авіаційних моторів. В жовтні того ж року на базі заводу був завершений перший
капітальний ремонт перших 2 вертольотів Мі-2. Але потім щось пішло не так. Фінансові
звіти показують, що держпідприємство працює "у мінус", має податковий борг 4,6 мільйона
гривень (з яких 4,1 мільйона – борг до місцевого бюджету) та вже декілька років проходить
процедуру банкрутства. На даний час у підприємства відсутні чинні ліцензії на проведення
виробничої діяльності, воно не веде господарську діяльність, а працівники відсутні. До
складу комплексу підприємства входить 30 одиниць основних засобів загальною площею
26 634,7 м2, які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. До
речі, завод ВіАЗ також виставлявся на приватизацію і минулого року, однак безуспішно.
Запорізький автомобільний ремонтний завод. Це підприємство військовопромислового комплексу України, яке здійснює ремонт і переобладнання автомобільної та
спеціальної техніки для потреб Міністерства оборони України. За радянських часів завод
мав назву "402-й автомобільний ремонтний завод" Міністерства оборони СРСР, а після
проголошення незалежності України був переданий у відання Міністерства оборони
України і отримав нове найменування: "Запорізький автомобільний ремонтний завод".
Після створення в грудні 2010 року державного концерну "Укроборонпром", завод був
включений до складу концерну. Завод виробляв запчастини до двигунів ЗМЗ-66, ГАЗ-53,
УМЗ-451, ГАЗ-24, стенди для ремонту і випробування двигунів і вузлів автомашин,
інструмент, паркогаражное обладнання, модернізував рухливі автомобільні ремонтні
майстерні МТ-АТ, ПАРМ-1М, ПАРМ-3М, виконував капітальний ремонт автомашин ЗІЛ-130,
ЗІЛ-131, ЗІЛ-ММЗ-555, ЗІЛ-4502, ЗІЛ-45201, двигунів ЗМЗ-66, УМЗ-451, ГАЗ-24, ГАЗ-66,
АЗЛК, ВАЗ, карбюраторів, рухомих засобів ремонту автомобільної техніки, надавав послуги
військово-технічного призначення тощо. Що цікаво, "Запорізький автомобільний
ремонтний завод", починаючи з 2006 року, регулярно виставляється на приватизацію,
однак щоразу рішення про приватизацію відкладається. А у 2005 році завод навіть пережив
рейдерське захоплення. 25 лютого 2019 року щодо підприємства було порушено справу про
банкрутство (санація). Податковий борг на 1 грудня 2019 становив 2,88226 млн грн.
Івано-Франківський котельно-зварювальний завод. Це державне підприємство з
повним циклом виготовлення виробів, великим об'ємом експериментальних та дослідних
робіт, і володіє сучасною технологією машинобудування. Виготовляє наступний
асортимент військової продукції: польові магістральні трубопроводи ПМТП-100, ПМТП-150,
ПМТБ-200; трубомонтажні машини МСТ-100, ТУМ-150В, ТММ-200; польові складські
трубопроводи ПСТ-100Р, ПСТ-150Р; пересувні насосні установки ПНУ-100/200М; комплекти
безпричальної заправки кораблів БЗРК-150; польовий заправочний пункт ПЗП-14;
водонагрівальні котли; груповий заправник малих кораблів ГЗМКТ-6-4000. 3 червня 2019
року щодо підприємства було порушено справу про банкрутство. Податковий борг на 1
грудня 2019 становив 7,20248 млн грн.
171-й Чернігівський ремонтний завод. Це державне підприємство обороннопромислового комплексу України, яке здійснює діагностику, ремонт й технічне
обслуговування спеціальної автомобільної техніки радянського виробництва. В 2014 році,
після початку бойових дій на Сході України, завод вперше після 12-річної перерви був
залучений до виконання оборонного замовлення з відновлення й ремонту техніки для
Збройних сил України. Останніми роками сферою діяльності заводу було: переобладнання
автомобілів сімейства КАМАЗ під двигун ЯМЗ-238, тракторів Т-150 та їх модифікацій під
двигуни ЯМЗ-236, ЯМЗ-238; капітальний та поточний ремонт автомобільних агрегатів всіх
типів та видів; виготовлення нестандартного обладнання, металевих конструкцій,
гумовотехнічних виробів; встановлення спецобладнання на шасі різних модифікацій
автомобілів; капітальний ремонт автомобільної техніки для наземного обслуговування
літаючих апаратів та аеродромів, а також ремонт техніки загальногосподарського
призначення. Статутний капітал підприємства складає 5,806 млн грн. 4 березня 2019 року
щодо підприємства було порушено справу про банкрутство (санація). Податковий борг на 1
грудня 2019 становив 5,46913 млн грн.
Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння. Це ремонтне
підприємство в складі "Укроборонпрому". Сфера діяльності підприємства: капітальний
ремонт засобів інженерного озброєння: вантажопідйомна техніка (автомобільні крани в/п
6,3 – 20 т, автопідйомники, автонавантажувачі); землерийна техніка (екскаватори ЕОВ4421, ПЗМ-2, МДК, БАТ, грейдери, бульдозери); десантно-переправних техніка (ПММ, ПТС,
ПМП). З 2013 року по 2016 рік підприємство перебувало у процедурі судової санації. Вона
була пов'язана із заборгованістю, сума якої складала майже 7 мільйонів гривень. У вересні
2016 року завод відновив роботу, а заборгованість була погашена. Однак, 11 березня 2019
щодо підприємства знову було порушено справу про банкрутство (санація). Податковий
борг на 1 грудня 2019 становив 5,55628 млн грн.
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Харківський завод транспортного устаткування. Це один з найбільших
виробників обладнання для нафтогазової промисловості. На підприємстві виробляється
спецтехніка, яка використовується при освоєнні та капітальному ремонті нафтових і
газових свердловин, транспортуванні й зберіганні різного роду нафтопродуктів,
комунальна спецтехніка. Сьогодні завод здійснює розробку конструкторської документації,
виробляє та поставляє обладнання для нафтогазовидобувної галузі та спеціальних систем з
космічних програм. Завод відомий тим, що наприкінці 2017 року на ньому було
виготовлене перше в Україні шасі з колісною формулою 10х10 для ракетного комплексу
"Грім-2". В березні 2019 р. вид діяльності підприємства було змінено з виробництва зброї та
боєприпасів на виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та
будівництва. Податковий борг на 1 грудня 2019 становив 4,19058 млн грн.
Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління. Це науководослідне підприємство в складі "Укроборонпрому". Сферою діяльності підприємства є:
розробка сучасних комплексів навігації та управління рухом об'єктів, комплексних систем
управління рухомими об'єктами на суші, морі, в повітрі і космосі з використанням
космічних технологій і систем. Податковий борг на 1 грудня 2019 становив 0,74162 млн грн.
Крім цього, підприємство станом на 14 січня 2020 року має заборгованість по заробітній
платі має у розмірі майже 2,2 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua

© Руслан Рудомський

Группа "ТАС" Сергея Тигипко приобрела производственный
комплекс завода "Полтавхиммаш"
16.01.2020

Главный производственный комплекс производителя грузовых
вагонов АО "Полтавхиммаш" общей площадью 56,5 тыс. кв. м на торгах
СЕТАМ приобрела группа "ТАС" Сергея Тигипко.
"Группа "ТАС" также получила право собственности на эту недвижимость", отмечается в сообщении пресс-службы группы. Как сообщалось, арестованный
производственный корпус "Полтавхиммаша", входящего в группу "Азовмаш", был продан
на торгах СЕТАМ за 36,04 млн грн при стартовой цене 36,0378 млн грн. "Приобретя
производственную недвижимость "Полтавхиммаш", группа "ТАС" увеличивает свое
присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего
промышленного сектора. Прежде всего это касается вагоностроения", - цитирует прессслужба "ТАС" основного акционера Тигипко. В пресс-релизе отмечается, что группа
планирует направлять дополнительные инвестиции в дальнейшее развитие предприятия,
прежде всего на модернизацию производства в соответствии с современными
стандартами, расширение номенклатуры продукции и открытие новых рынков сбыта.
Тигипко отметил также, что приобретение производственной недвижимости
"Полтавхиммаша" соответствует стратегии активного развития промышленного сектора
группы "ТАС" и направлено на восстановление и развитие производства отечественных
железнодорожных и автомобильных цистерн, крайне необходимых украинскому бизнесу
для перевозки продукции как внутри страны, так и на экспорт. Как сообщалось, в состав
промышленных активов группы ТАС в секторе вагоностроения входят АО
"Днепровагонмаш" и производитель вагонного литья Кременчугский стальзавод. АО
"Полтавхиммаш",
входивший
в
состав
некогда
одного
из
крупнейших
машиностроительных комплексов страны группы "Азовмаш", производит газовые,
нефтебензиновые
железнодорожные
вагоны-цистерны,
котлы
вагонов-цистерн,
эмалированное оборудование для химической, пищевой, медицинской и Как сообщалось, В
2014-2016 гг. финансовое положение холдинга "Азовмаш" значительно ухудшилось с
потерей рынков сбыта, большая часть которых – рынки СНГ (в первую очередь, РФ), и уже
2015 году выпуск вагонов сократился в 13 раз - до 48 ед. Отчет "Полтавхиммаш" за 2018 год
в системе раскрытия информации НКЦБФР отсутствует, а в 2017 году его чистый доход
составил около 4 млн грн, чистый убыток – около 7 млн грн. Группа "ТАС" основана в 1998
году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве,
недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Основателем и основным акционером
группы является Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
«Укрзалізниця» за 28 мільйонів купила у депутата вагонні
кондиціонери вп’ятеро дорожче від звичайних
17.01.2020

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 3
січня за результатами тендерів замовила АТ «Завод Екватор» кондиціонери
для пасажирських вагонів на загальну суму 28,43 млн грн.
До кінця 2020 р. виробник поставить 19 комплектів дахової системи кондиціювання
повітря з індивідуальним регулюванням температури у кожному купе. Вартість комплекту
для одного вагону склала 1,50 млн грн. Комплект включає: даховий кондиціонер; монтажні
та електричні схеми моноблоку, підключення та управління; софт у контролері; хладон і
мастило; сервісну панель для діагностики несправностей, обладнання для індивідуального
регулювання температури повітря в купе; запасні частини, інструменти, приладдя; датчик
температури салону. Йдеться про кондиціонери АВК-25, виготовлені за кресленням
КЮЛИ.632381.051ГЧ. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт і обігріву в режимі
теплового насосу 20 кВт. Найдорожчим і найпотужнішим серед тих кондиціонерів, ціни
яких є в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323
тис грн. Він має продуктивність охолодження 25 кВт і обігріву 28 кВт, тобто на рівні
вагонного охолоджувача. Однак ціна кондиціонера в магазині у п’ять разів менша від ціни
для «Укрзалізниці». У 2018 році «ЦЗВ» замовляв посереднику ПП «СП Кліматехніка»
кондиціонери АВК-25 по 1,14 млн грн. Однак тоді вони включали один компресор, а зараз –
два компресори. Товар буде виготовлений не раніше 2020 року. Гарантійний строк
зберігання складає рік після виготовлення, а гарантійний строк експлуатації – два роки
після введення в дію. Сума угод на 0,01% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель
у 28,43 млн грн. Виробник «Завод «Екватор» належить голові наглядової ради Сергію
Кантору – депутату Миколаївської міськради від партії «Наш край», а директором заводу є
Юрій Неделько. Єдиним конкурентом було харківське ТОВ «НВО «А.Т.О.Р.» Володимира
Морозова із продукцією того ж «Екватору», причому ніхто не знижував ціну під час
аукціонів. ТОВ «ЕЛПО Україна» марно вимагало від замовника розділити предмет закупівлі.
За його словами, виробником кондиціонера є «Екватор», а пульта регулювання
температури – «А.Т.О.Р». Фірма заявила, що замовник умисно обмежив вільну прозору
конкуренцію. Крім того, «Tida Technic Ltd» (Великобританія) вимагала від замовника
об’єднати 15 однотипних тендерів. Фірма заявила, що «ЦЗВ» роздробив закупівлю, щоб
провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською
мовою і прекваліфікацією. Перед цим АМКУ за скаргою ТОВ «НТП «Трансінвест» наказав
відмінити загальний тендер очікуваною вартістю 46,39 млн грн. через допущення до
оцінки менше двох тендерних пропозицій, бо «А.Т.О.Р» не пройшов прекваліфікацію. Решта
п’ять тендерів «ЦЗВ» оскаржені в АМКУ відхиленим ТОВ «НТП «Трансінвест».
Читати повністю >>>
© Анна Сорока, «Наші гроші»
За матеріалами nashigroshi.org
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ГП "Электротяжмаш" на грани остановки из-за отсутствия
сырья и долгов по зарплате, - источник
23.01.2020

Руководство ГП "Завод Электротяжмаш" (Харьков), 22 января
остановило цех литейного производства из-за отсутствия сырья. Кроме того,
на предприятии возникла задолженность по зарплате.
"У нас была маленькая задержка из-за материалов", - сказал собеседник. Кроме
этого, на "Электротяжмаше" возникла задолженность по зарплате, которая привела к
однодневной забастовке работников литейного цеха. "Обещают на этой неделе закрыть.
Сегодня-завтра", - прокомментировал ситуацию сотрудник цеха. Это первая невыплата
аванса за последние 15 лет работы предприятия, утверждают работники. Общая
задолженность по заработной плате на данный момент составляет 30 млн грн. Как сообщал
Цензор.НЕТ, в конце декабря 2019 года глава Харьковской облгосадминистрации Алексей
Кучер обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею
Гончаруку и главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в
ситуацию, так как у "Электротяжмаша" имеются долги за электроэнергию. Предприятие
получило уведомление о возможном отключении от электроснабжения. Напомним, 27
ноября по указанию Кабмина Фонд госимущества в лице заместителя главы Сергея
Игнатовского уволил директора Дмитрия Костюка, прошедшего ранее конкурсный отбор в
Минэкономразвития, и назначил исполняющим обязанности директора "Электротяжмаша"
Виктора Бусько. Бусько - депутат Запорожского горсовета от фракции "Оппозиционный
блок". От работы "Электротяжмаша" зависит выполнение контракта со вторым гигантом
украинского машиностроения – харьковским АТ "Турбоатом". Между этими
предприятиями и ПАО "Укргидроэнерго" в марте 2019 года подписан контракт на
реконструкцию Кременчугской ГЭС. Он выполняется за средства Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Срыв этого контракта предусматривает штраф в размере 120 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Разумков посетил одесский завод «Телекарт-Прибор»: «Побольше
бы таких национальных производств»
23.01.2020

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который прибыл сегодня
в наш город с рабочим визитом, провел более двух часов на одесском заводе
«Телекарт-Прибор».
Выбор этого предприятия далеко не случаен – завод является одним из лидеров
украинской оборонки по оснащению нашей армии передовыми средствами связи и другой
электроники. Дмитрий Разумков посетил цеха, где производят гражданскую продукцию, а
также ознакомился с военными разработками предприятия. По словам директора завода,
сейчас основная прибыль предприятия складывается из военных заказов. «Мы готовим
цифровую платформу для нашей армии – это программная и аппаратная часть для
тактического звена Вооруженных сил, а именно для бригад. Для этого мы делаем
различные командно-штабные машины (КШМ) для управления ротой, взводом и в том
числе каждым солдатом из штаба бригады», — рассказал директор Алексей Козлов. В
ноябре 2019 года Вооруженным силам отгрузили 7 командно-штабных машин. До этого
таких комплексов в нашу армию никто не передавал. В прошлом году объем поставок
составил около 400 миллионов гривен, а в этом намереваются «шагнуть» за 500
миллионов. Внимание Дмитрия Разумкова привлекла командно-штабная машина,
предназначенная для целеуказания и запуска новейшей украинской противокорабельной
ракеты «Нептун». Задание на ее постройку поступило одесским оборонщикам в конце 2017
года. Основные эскизы с инженерными решениями были готовы уже через несколько
месяцев, но первый аванс от военных, который позволил начать работы, поступил лишь
через год - в октябре 2018-го. Благодаря высокому приоритету проекта, КШМ для
«Нептуна» удалось очень быстро поставить «на ноги». Уже в феврале 2019 года машина
впервые выехала на полигон, где проходили пуски. В достаточно малом пространстве
автомобильного кунга разработчикам удалось разместить сложный радиотехнический
комплекс, в котором сконцентрированы десятки независимых систем: связи (спутниковой,
КВ, УКВ), энергоснабжения и жизнеобеспечения. Машина способна выдавать целеуказание
ракетному старту из любой точки Украины. Планируется, что каждый ракетный дивизион
будет оснащен такой КШМ. В беседе с главой украинского парламента Алексей Козлов
затронул вопрос о важности и необходимости поддержки национального производителя на
уровне государства. «Если будет такая поддержка, с целью укрепления
обороноспособности и экономики страны, мы готовы продолжать реинвестировать
прибыль в создание новых рабочих мест и дальнейшее увеличение производственных
мощностей». Политику продемонстрировали также концептуальные наработки «ТелекартПрибора» в области экипировки солдата будущего. Сегодня завод активно работает с
зарубежными партнерами. Это в основном африканский и азиатский регион, то есть те
страны, которые пользовались услугами бывшей советской техники. Изучение стандартов
НАТО стало еще одним направлением работы предприятия. ...
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Карпатах на Іл-76МД випробували систему
попередження зіткнення із землею
03.01.2020

У Карпатах у районі Говерли відбулися чергові випробування
дообладнаного під вимоги ІСАО літака Іл-76МД. Про це повідомляє
служба новин порталу armyinform.com.ua
Одним із найскладніших пунктів програми перевірки було випробування системи
попередження зіткнення літака із земною поверхнею. «Відстань між горою та літаком –
критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки,
велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами
перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень», – коментує Головний
інженер авіації-начальник управління Головного інженера авіації Командування
Повітряних Сил ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький. Район Говерли для випробування
обрали вперше. До 2014-го ці польоти відбувалися в Криму. Там умови ще складніші –
різкий перехід від рівня моря – до гірської місцевості. Хоча метеоумови в Карпатах більш
мінливі та нестабільні. «Дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після проведених випробувань літак отримав усі необхідні
документи, які дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО. Враховуючи
потреби в літаках Іл-76МД, які виконують завдання в інтересах держави, Командування
Повітряних Сил і в подальшому планує їх удосконалювати новітніми системами».
Читати повністю >>>
За матеріалами armyinform.com.ua
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МВС України отримало ще два вертольоти
компанії Airbus Helicopter
03.01.2020

Два вертольоти H125 французької компанії Airbus Helicopter 3 січня
надійшли в Україну. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх
справ. Про це пише gordonua.com
"У рамках контракту з Airbus Helicopter ми отримали ще два вертольоти Н125. Вони
виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту
ми вже отримали п'ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. А в цьому році
ми плануємо отримати 10 гелікоптерів для рятувальників, гвардійців та поліції", – розповів
заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Заступник міністра Сергій Гончаров
розповів, що два вертольоти Н125 використовуватимуть для підготовки льотного складу.
"Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже зі спеціальним обладнанням для
спостереження. Два гелікоптери, які прибули сьогодні, будуть використовуватися для
підготовки пілотів-прикордонників", – сказав він. Вертольоти можуть узяти на борт до
шести членів екіпажу, у салоні немає вібрації, що необхідно для роботи оператора. Також
машина може тривалий час бути в повітрі без дозаправлення. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів, що його відомство отримає 24 такі вертольоти в різній
комплектації. Україна та Франція уклали договір про постачання 55 вертольотів Airbus
Helicopters 14 липня 2018 року. За даними МВС, вартість 55 вертольотів Airbus Helicopters
становить майже €551 млн. У грудні 2018 року міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков говорив, що в Україні створять 15 вертолітних баз, що дасть можливість у разі
необхідності добиратися в будь-який куточок країни в найкоротші строки.
Читати повністю >>>
За матеріалами gordonua.com
ДП "Антонов" веде роботи з імпортозаміщення на Ан-70 і Ан-77
14.01.2020

Державне підприємство "Антонов" веде роботи з імпортозаміщення
складових частин, обладнання та агрегатів виробництва Росії, військовотранспортного літака короткого зльоту та посадки Ан-70.
Про це стало відомо із судового рішення, повідомляє Depo.ua з посиланням на
MilitaryAviation. Вищевказані роботи ведуться в інтересах Збройних сил України згідно зі
спільним рішенням Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром" № 19960/з/12015 від 18.01.2016 зі створення літака Ан-77 з комплектуючими вітчизняного та західного
виробництва. За цим рішенням ДП "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром",
також проводить дослідно-конструкторської роботи з модернізації у частині імпортозаміщення комплектуючих виробництва Російської Федерації військово-транспортного
літака короткого зльоту та посадки Ан-70 з серійним номером № 01-02. Під час
міжнародного авіасалону Dubai Air Show-2017 про готовність взяти участь у модернізації
літака Ан-70 заявили компанії з Королівства Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських
Еміратів та Туреччини. Ще в середині 2000-х років Міністерство оборони України замовило
декілька Ан-70 для Повітряних сил ЗСУ, збирання фюзеляжів яких було завершено у 2012
році. Як відомо, у 2015 році Ан-70 було прийнято на озброєння Збройних сил України тому
модернізація цього літака з метою позбутися залежності від комплектуючих з країни
агресора є одним з найважливіших завдань для вітчизняних авіабудівників. Нагадаємо, 14
листопада 2017 року ДП "Антонов" оголосило, що планує позбутися російських деталей у
військово-транспортному літаку Ан-70 з можливою участю компаній із Саудівської Аравії,
ОАЕ і Туреччини. 28 травня 2019 року російське ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація"
подало до суду на український державний авіаційний концерн "Антонов".
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
СБУ разоблачила коррупционную схему
по ремонту вертолетов
22.01.2020

СБУ разоблачила коррупционную схему в оборонной сфере, по
которой экс-чиновники Минобороны совместно с подрядчиком присвоили
более 30 млн гривен.
В 2017-2019 годах владелец одного из черниговских предприятий заключил с
Министерством обороны контракты на 100 млн гривен. Один из договоров, в частности,
предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. Треть из
перечисленной министерством суммы поставщик присвоил. В сговоре с бывшими
высокопоставленными чиновниками ведомства, среди которых экс-заместитель министра,
предприниматель значительно завысил стоимость продукции. Таким образом участники
сделки вывели и присвоили не менее 32 млн гривен. Во время обысков в военных
подразделениях, ответственных за закупку продукции, в Киеве, Харькове и Чернигове
правоохранители изъяли материалы, доказывающие противоправную схему. По данным
правоохранителей, среди фигурантов дела — действующий чиновник Минобороны.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Вітчизняне авіабудування: робота
над помилками
22.01.2020

Авіаційна промисловість, що мала колись потужний потенціал, як і її
головне підприємство ДП «Антонов», сьогодні перебуває в стані стагнації.
Про це пише заступник гендиректора заводу «Авіант».

Практики держпідтримки. Ще в 1990-х роках державне експортне агентство
Канади починає надавати зарубіжним покупцям позики на купівлю літаків національної
компанії Bombardier, а також банківські гарантії і страховку канадським експортерам. Як
наслідок — Bombardier захоплює своїми CRJ 100/200 значну частину ринку і вливається в
трійку провідних авіабудівних компаній світу. У тих же 1990-х Бразилія запускає спеціальну
програму державної підтримки виробництва й експорту: надання гарантій та кредитів на
пільгових умовах для стратегічних галузей промисловості. Кредитування за дуже низькою
ставкою (трохи вище за LIBOR) надавалося і державній компанії Embraer, і малим та
середнім компаніям, що входили у виробничі ланцюжки авіаційної промисловості (майже
20 млрд дол. у 1995—2004 роках). Щодо компаній Boeing і Airbus, то в березні 2012-го
апеляційний орган СОТ підтвердив таку інформацію. Boeing отримав на проектні роботи
майже 5,3 млрд дол. дослідницьких грантів Міноборони США і NASA. А непрямими
субсидіями для компанії стали багатомільярдні податкові послаблення з боку штатів.
Завдяки цьому були знижені ціни на літаки, зокрема на Boeing 787. Водночас компанія
Airbus отримала майже 18 млрд дол. позик з процентною ставкою нижче за ринкову, а
також декілька мільярдів доларів «стартової допомоги» для розроблення і запуску у
виробництво літака A380. Усі великі проекти у світовому авіабудуванні розвивалися за
активної підтримки національних держав. При цьому злиття, поглинання, різного роду
об’єднання світових авіабудівних фірм відбувалися і відбуваються в парадигмі «що вигідно
промисловцям — вигідно їхнім державам». Чому ж спостерігаємо таку високу підтримку
авіабудування? Тому що високотехнологічне наукоємне виробництво — основний фактор
підвищення конкурентоспроможності національних економік і умова високого життєвого
рівня населення країн.
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Ступінь наукоємності продемонструємо в цифрах: витрати на НДДКР у середньому
по світу в авіабудуванні 14,2% проти 2,5% в промисловості в цілому. Для порівняння:
приладобудування — 7,3%, телекомунікаційна техніка — 8,3%, виробництво комп’ютерів
— 9,3%, фармацевтика — 10,8%. Кожне нове робоче місце в авіапромисловості створює до
12 робочих місць в суміжних галузях. В Україні, вже через рік після набуття нею
державності, в липні 1992 року уряд затверджує десятирічну програму розвитку
авіапромисловості. Після закінчення терміну її дії, в 2001-му, приймається друга державна
програма до 2010 року. (Зауважимо: в подальшому держпрограма вже не приймалася.) У
тому ж році набуває чинності закон про державну підтримку літакобудування. Закон діяв
лише рік і зміг забезпечити державне реінвестування в галузь менш як три відсотки від
очікуваних обсягів. А бюджетне фінансування, передбачене обома держпрограмами, в кращі
роки не перевищувало 17%. Стало зрозуміло, що потрібні додаткові механізми державної
підтримки. З червня 2004 року за дорученням Прем’єр-міністра розгортаються
поглиблений аналіз виконання держпрограми і розроблення підпрограми, яка повинна
була запропонувати оптимальний сценарій реформування галузі і передусім запустити
складніші механізми та форми державної підтримки. Наприклад, субсидування цивільних
авіаційних перевезень на вітчизняних літаках, розвиток операційного лізингу, створення
системи мотивації для надання виробникам і покупцям вітчизняних повітряних суден
довгострокового кредитування з низькою процентною ставкою, підтримка експорту
української авіаційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках тощо. Однак у 2005
році різко підміняється курс: перш ніж провести скрупульозний аналіз перебігу виконання
держпрограми і розробити потужний комплекс інструментів державної підтримки, уряд
активно взявся за реформування галузі. Почалося посилене просування ідеї створення
вертикально-інтегрованої структури (незважаючи на разючий дисбаланс рівнів фінансової
стійкості підприємств).
Плоди інтеграційних експериментів. Інтеграція не може вважатися самоціллю,
виправдана лише в разі, якщо вона допомагає підприємствам підвищувати рентабельність
виробництва і розширювати присутність на ринку. Запропонована ж урядом форма
інтеграції, навпаки — покладала на «непрофільний» актив АНТК ім. О. К. Антонова (власну
авіакомпанію, яка є одним з основних джерел фінансування науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт) додаткове навантаження з відродження серійних авіаційних
заводів. Залишаємо при цьому за дужками приватний інтерес сторонніх фізичних осіб до
доходів авіакомпанії. Процес інтеграції був тривалим і складним. 27 травня 2005 року
виходить указ Президента щодо створення вертикально-інтегрованого літакобудівного
об’єднання. При цьому зупинено раніше розпочату підготовку підпрограми, що
передбачала встановлення механізмів державної підтримки. Через два місяці створюється
державна корпорація «Національне об’єднання «Антонов». Ще чотири місяці знадобилося
для затвердження її статуту. Проте вже в березні 2007 року корпорація ліквідується,
натомість створюється Державний концерн «Авіація України». Через півтора року концерн
набуває новий статут, нову назву — Державний концерн «Антонов», і знову змінюється
голова наглядової ради (вже четвертий за три роки). У логіку подій, що відбувалися,
абсолютно органічно вписувалося рішення Кабінету Міністрів (травень 2009 року) щодо
приєднання Київського авіаційного заводу «Авіант» до АНТК ім. О. К. Антонова. Об’єднана
структура отримує найменування ДП «Антонов», і починається прискорена підготовка до
корпоратизації. Зміна уряду зупинила «інтеграцію з корпоратизацією» до наступних
політичних зламів. Чергові перипетії виникли в 2014 році. Спочатку було ліквідовано
Міністерство промислової політики, а з ним і Управління авіаційної промисловості. Потім
ліквідується концерн «Антонов», а авіабудівні підприємства передаються концерну
«Укроборонпром». У результаті їх самостійність гранично обмежується у всіх сферах
управління, передусім у фінансово-економічній та кадровій, водночас відраховуються
істотні суми на утримання апарату і структури «Укроборонпрому». Крім того, з березня
2015-го по травень 2018 року чотири рази змінювалися керівники ДП «Антонов». Показово,
що троє з них не мали ані спеціальної освіти, ані досвіду роботи в авіабудуванні, що
неприпустимо в такій складній науково-технічній галузі. У кінцевому підсумку:
призначений у травні 2018 року керівником ДП «Антонов» А. Донець прийняв
підприємство в стані глибокої стагнації. Висновок очевидний. Проведене реформування
галузі та відсутність дієвої державної підтримки призвели до тяжких наслідків. Концерн, як
монополістичне об’єднання підприємств під загальним фінансовим керівництвом, не
забезпечив економічне зростання галузі. Навпаки, зупинилося виробництво продукції і
були втрачені робочі місця. Нині літакобудівники здійснюють усе можливе для збереження
професійних колективів і виведення продукції на ринок. Показово, що загалом
авіапромисловість продемонструвала найбільшу економічну стійкість серед інших
інноваційних галузей — з 2003 року падіння зайнятості становить 33% на відміну від 76%.
Проте наявні проблеми настільки серйозні, що регулювання цим комплексом зможе
забезпечити лише орган виконавчої влади найвищого ешелону. Уява, що ринкова
економіка може обійтися без промислової політики, трансформованої в повномасштабні
державні програми розвитку галузей, як довів час, є не просто помилковою, а шкідливою.
Наявність потужного авіаційного потенціалу — це об’єктивна необхідність, одна з
найважливіших умов зміцнення національної безпеки. Опора на нього — становлення
економіки, розвиток науки, техніки, соціальної сфери. Тому вкрай нагальною стала
необхідність повернення до апробованої схеми управління галуззю: через окремий
центральний орган виконавчої влади — перетворивши космічне агентство в авіакосмічне,
що дасть змогу використати синергію авіаційного і космічного потенціалів. Так
організоване регулювання авіаційно-космічною діяльністю в провідних державах, на
зразок NASA в США. При цьому мають бути прийняті державні цільові програми розвитку і
авіаційної, і космічної галузі. Крім того, для координації зусиль на модернізацію і сталий
інноваційний розвиток усіх галузей, взаємопов’язаних з авіаційно-космічним комплексом,
належить невідкладно прийняти довгострокову концепцію державної політики у цій сфері.
Сьогодні необхідно серйозно говорити про невідкладне відновлення високотехнологічних
галузей промисловості, передусім авіаційно-космічної. Інакше ми робимо в історичному
плані багато кроків назад, водночас держави з розвиненою економікою вже живуть в
постіндустріальному суспільстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua
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Завершено ремонт найбільшого десантного
корабля "Юрій Олефіренко"
9 кораблей и 7 катеров Морской охраны Госпогранслужбы
прошли плановые ремонты
03.01.2020

9 кораблей и 7 катеров Морской охраны Госпогранслужбы
Украины прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила,
Николаева, Одессы, Мариуполя в минувшем году.
"Железным охранникам морских рубежей проведены работы по восстановлению
корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения", сообщает в пятницу утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Флагман Морской
охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морохраны после окончания ремонта
вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и
слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены
учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного вооружения.
"Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и бывшие два
нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были
конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С
обновленными двигателями и спецоборудованием отныне "Аметист" и "Оникс" станут
более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой
противоправной деятельности на море", - говорится в сообщении. Также в
погранведомстве отметили, что в рамках развития Морской охраны для поддержания
боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году было
выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Судостроительный бизнес Смарт-Холдинга возглавил
Дмитрий Красников
08.01.2020

Дмитрий Красников назначен генеральным директором компании
Smart Maritime Group (SMG, Херсон), которая объединяет судостроительные
активы Смарт-Холдинга.
Г-н Красников приступил к исполнению обязанностей руководителя компании в
среду, 8 января. До назначения руководителем SMG Дмитрий Красников возглавлял ПАО
«Кривбассвзрывпром» (UMG Investments, Кривой Рог). До этого с 2012 по 2019 гг. Руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по производству техники для сельского
хозяйства, изделий судового машиностроения и гидравлики - ЧАО «Завод «Фрегат» (AM
Group, Первомайск, Николаевская обл.). В период 2003-2005 гг. работал на различных
позициях в ферросплавной дирекции группы Интерпайп (Никопольский ферросплавный
завод). Отметим, Smart Maritime заключил контракт на строительство очередного
насыщенного корпуса танкера-химовоза для компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Напомним,
это уже четвертый танкер, который построит СМГ для голландской компании. Первые два
судна (заказы выполнили Херсонская и Николаевская верфи) спущены на воду весной
2019-го, третий – достраивается сейчас на херсонской площадке и будет готов к концу
января. Согласно контракту, на Херсонской верфи будет изготовлен корпус судна, проведен
монтаж систем трубопроводов и палубного насыщения, выполнена окраска корпуса.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
Под Одессой отремонтировали
греческое судно
11.01.2020

В
городе
Черноморск
под
Одессой
первым
судном,
отремонтированным в 2020 году в доке ЧАО «ИСРЗ», стал греческий балкер
«WILD ROSE». Его длина — 197 метров. Построен в Японии в 2001 году.
Судно находится на заводе с 6 декабря 2019 года. За это время выполнены такие
работы: очистка и окраска корпуса, ремонт гидроцилиндров всех трюмов, замена труб
топливных и балластных танков, ремонт якорных цепей, замена рёбер жёсткости в топсайдах, установка протекторов в балластных танках и на корпусе судна. Кроме того,
выполнена переборка главного двигателя и произведена замена кормовых уплотнений
типа «Simplex» на винторулевом корпусе. Также продолжается доковый ремонт польского
семитрюмника «GIEWONT» длиной 229 м. Кроме корпусных работ, на этом теплоходе
выполняется полная модернизация балластной системы.
Читать полностью >>>
По материалам volnorez.com.ua
Суд арестовал имущество николаевского
завода Океан
14.01.2020

Печерский районный суд Киева 13 января постановил арестовать
целостный имущественный комплекс Николаевского судостроительного
завода Океан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Решение суда принято по ходатайству прокуратуры "с целью сохранения имущества
этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших
попыток его незаконного отчуждения". В прокуратуре отмечают, что принимаются меры,
направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в
доведении предприятия до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.
В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО НСЗ
Океан по ходатайству близкой к владельцу Смарт-Холдинг Вадиму Новинскому ООО
Консалтинг-Гамма (Кривой Рог Днепропетровской обл.). 9 сентября 2016 года Печерский
райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество НСЗ Океан и передал
его на ответственное хранение директору ООО Океан-Судоремонт, президенту НСЗ Океан в
2010-2011 гг. Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил
это решение. В сентябре 2017 года будучи генпрокурором Юрий Луценко заявлял о
намерении вернуть завод Океан в госсобственность. В 2017 году ГПУ объявила в розыск
бывших должностных лиц завода Океан, подозреваемых в том, что в 2012-2016 годах
искусственно создали кредиторскую задолженность предприятия, умышленно доведя его
до банкротства, а также завладели его имуществом. В деле по завладению имуществом
предприятия фигурирует и Новинский. По оценке прокуратуры, заводу были нанесены
убытки в 1,5 млрд грн. В августе 2018 года Минюст и Высший хозяйственный суд Украины
объявили о продаже завода Океан в соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Стартовая цена составляла 1,82
млрд грн. По данным ликвидатора, в этой сумме более 91 млн грн составила задолженность
по заработной плате предприятия. В декабре 2018 года Торговый дом Аннона купил на
аукционе НСЗ Океан за 122,195 млн грн. Николаевский судостроительный завод Океан
специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж
водоизмещением до 350 тысяч тонн. Предприятие расположено в южной части города
Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Миколаївський суднобудівний завод Укроборонпрому завершив ремонт
цього найбільшого десантного корабля Збройних Сил. Відбувся перший вихід
корабля з акваторії в місце постійного базування.
Ми відновили ремонт та здійснили його всього за 5 місяців. Більше сотні працівників
суднобудівного підприємства проводили роботи з обстеження, перевірки та ремонту вузлів
і механізмів судна. Це дуже потрібний збройним силам корабель, адже він перевозить
морпіхів! Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових
завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням
та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя. Корабель "Юрій Олефіренко"
здатний проводити десантування більше ніж 150 бійців / перевозити до 10 одиниць
бронетехніки / перевозити до 250 тонн вантажів. Також він озброєний реактивними
системами залпового вогню і 30-мм автоматичними гарматами. Після повернення до
пункту постійної дислокації, корабель пройде ходові випробування.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Львовский локомотиворемонтный завод в декабре
модернизировал 4 электровоза
30.12.2019

Львовский локомотиворемонтный завод (ЧАО "ЛЛРЗ") 30 декабря
выпустил из заводского ремонта два очередных электровоза: ВЛ11м6-480 и
ВЛ11м-070. Об этом сообщает ЦТС.
Локомотив ВЛ11м6-480 стал третьим электровозом данной серии, который ЛЛРЗ
отремонтировал по заказу Приднепровской железной дороги. На локомотивах проводилась
модернизация путем установки новых, более мощных компрессоров. Все машины
эксплуатируются Криворожским локомотивным депо. Также 30 декабря вышел из ремонта
электровоз ВЛ11м-070. На заводе заявляют, что был выполнен полный капремонт и
модернизация локомотива. 26 декабря в ЧАО "ЛЛРЗ" отчитались о ремонте двух
локомотивов. Таким образом, в декабре на львовском предприятии прошли модернизацию
четыре электровоза. Также, как сообщили в комментарии ЦТС, в декабре завод выпустил 80
колесных пар, 20 двигателей, 30 якорей и 20 вспомагательных машин.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Укрзалізниця уклала договір про придбання 40
локомотивів General Electric
06.01.2020

Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури та корпорація General
Electric підписали меморандум щодо придбання 40 локомотивів GE. Про це
йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.
“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні. Раніше в
Мінінфраструктури повідомили, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в
2020 р. Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів
поставки в 2020 р. 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання
послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів. Відзначимо, УЗ з початку
2019 р. оновила 27 пасажирських вагонів. На капітально-відновлювальний ремонт
Укрзалізниця витратила майже 342 млн грн та отримала фактично нові 15 купейних, 9
плацкартних і 3 вагони СВ. Під час модернізації вагонів змінюється інтер’єр салону,
оновлюються вікна, полички, обладнання вагона. У купе встановлено додаткові місцеві
світлодіодні світильники на кожне місце. Верхні полички обладнані захисним бортиком.
Також у цих вагонах тепер екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи
відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе
провідника встановлюється пульт керування, енергосистема вагона обладнана
перетворювачем напруги. Із вагонів, що пройшли такий ремонт, цьогоріч сформовані
нічний експрес Київ — Маріуполь, новий склад поїзда Київ — Лисичанськ, що дозволило
збільшити періодичність його курсування, другий склад поїзда Київ — Запоріжжя — Київ,
сформовано новий поїзд Київ — Чернівці. Ремонт забезпечують 6 пасажирських
вагоноремонтних депо Укрзалізниці: у Гребінці, Бахмачі, Ковелі, Каховці, Харкові,
Синельникові. Замовлення від Укрзалізниці сприяють економічному розвитку регіонів та
зайнятості місцевого населення. Постачальниками комплектуючих є низка вітчизняних
підприємств, багато з них є містоутворюючими. Як повідомлялося раніше, за останні 4 роки
Укрзалізниця придбала 70 нових пасажирських вагонів та ще 224 модернізувала.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Черниговский автозавод изготовил первый
каркас трамвая: фото
27.12.2019

На Черниговском автозаводе, который входит в корпорацию Эталон,
создали первый каркас трамвая. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на
Автоцентр, передает портал bin.ua
По словам гендиректора автозавода и вице-президента Эталона Валерия Купцова,
следующее направление завода будет освоение выпуска кузовов для трамваев, чтобы
производить ремонты изношенных в Украине вагонов. "Уже изготовлен первый каркас,
сейчас идет его облицовка, а также прорабатывается вопрос по электрике и электронике. А
механическая часть уже решена", - сообщил он. Отмечается, что Купцов заявлял о планах по
сборке трамвая весной этого года. Он говорил, что производство трамваем - перспективное
направление, так как более 1000 кузовов этих машин в Украине уже свое отслужили. В
трамвае, который будет выпускать Черниговский автозавод - разработка с использованием
новых материалов. Прежними останутся только ходовые тележки, потому как их стоимость
слишком высока. Завод будет выполнять их капремонт.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГПУ оспаривает реструктуризацию кредита Укрэксимбанка
"Богдан-Моторс" под низкие проценты

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

08.01.2020

Украинские автопроизводители в 2019 году выпустили
7,265 тыс. ед. автотранспортных средств
15.01.2020

Украинские автопроизводителив 2019 году, по предварительным
данным, выпустили 7,265 тыс. ед. автотранспортных средств, что на 10%
больше, чем за 2018 год, сообщил "Укравтопром".
По итогам года автопроизводство несколько ускорило темп прироста (по итогам 11
месяцев он составлял 6%), однако ассоциация констатирует, что, несмотря на небольшую
позитивную динамику, загрузка созданных в Украине производственных мощностей не
превысила 2%. При этом выпуск легковых авто за прошлый год возрос на 10,5% - до 6254
ед. и все выпущены на заводе "Еврокар" (в 2018 году также, за исключением одного авто на
ЗАЗе), автобусов – на 5% до 875 ед., коммерческих и грузовых автомобилей – на 3%, до 136
ед. (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о производстве с
августа 2016 года). Согласно статистическим данным ассоциации, в выпуске коммерческих
авто львиная доля (126 ед.) принадлежит АО "Черкасский автобус", которое нарастило их
выпуск в 2,6 раза, тогда как ЗАЗ сократил в 5,7 раза - до 15 ед. "Черкасский автобус"
лидирует и в выпуске автобусов: за прошлый год их выпущено 441 ед. (столько же в 2018
году). На втором месте Черниговский автозавод корпорации "Эталон" (ЧАЗ), нарастивший
производство на 7% - до 202 ед., на третьем – "Часовоярские автобусы" (94 автобуса против
107 ед.). Еще 68 автобусов выпустила корпорация "Богдан" (годом ранее – 50 ед.), ЗАЗ
произвел 70 ед. против 45 ед. Ассоциация информирует, что ускорившийся к концу года
темп прироста автопроизводства обусловлен результатами декабря, когда выпуск
автотранспорта вырос вдвое к декабрю-2018, до 557 ед. за счет увеличения в 2,2 раза
сборки автомобилей Skoda на "Еврокаре" – до 432 ед. О производстве коммерческих
автомобилей отчитался только "Черкасский автобус", где в декабре было изготовлено 20
машин. Выпуск автобусов в прошлом месяце вырос на 38% до 105 шт., в том числе 60 ед.
выпущено "Черкасским автобусом" (против 40 годом ранее), Черниговский автозавод
сделал 28 автобусов (15 ед.), на Часовоярском заводе выпустили 11 автобусов (3 ед.), и 6 ед.
произвел ЗАЗ (в декабре-2018 – 11 ед.). Как сообщалось, в 2018 году украинские
автопроизводители выпустили всего 6,616 тыс. автотранспортных средств – на 23%
меньше, чем годом ранее, производственные мощности были загружены на 1,5%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Корпорація «Еталон» підбила
підсумки року
27.12.2019

Президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко та керівники
підприємств, які становлять ядро об’єднання, розповіли про свої досягнення
за 2019 рік. Про це пише golos.com.ua
Серед успіхів одного з найпотужніших українських виробників автомобільної
техніки - корпорації, до якої входить 21 підприємство, - збільшення кількості реалізованих
транспортних засобів, розширення ринків збуту, опрацювання нових видів продукції,
участь у престижних міжнародних виставках. На прес-конференції президент корпорації
«Еталон» Володимир Бутко, керівники підприємств, які становлять ядро об’єднання: ПрАТ
«Бориспільський автозавод», ТОВ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Український кардан»,
ТОВ «Чернігівський ковальський завод», ТОВ «ТД «Еталон-Авто» та ТОВ «ТД «Еталонмаш», розповіли про свої досягнення, озвучивши конкретні цифри. Зокрема, за підсумками року
зусиллями ТД «Еталон-Авто» реалізовано понад 240 од. транспортних засобів, з них - 6
тролейбусів. Підприємство ТОВ «Український кардан» у підсумку 2019 р. домоглося
збільшення об’ємів реалізації карданних валів, передач, шарнірів та запчастин. Сьогодні
вузли та деталі на автотракторну та сільськогосподарську техніку постачаються до понад
15 країн. ТОВ «Чернігівський ковальський завод» активно розвивав партнерські відносини
з машинобудівними підприємствами України, Німеччини, Польщі. Підприємство продовжує
розширювати номенклатуру поковок для виготовлення автокомпонентів: було освоєно 25
видів нових поковок, зокрема 4 — для іноземних споживачів. Обсяг поставок продукції у
2019-му збільшився на 8 відсотків порівняно з 2018 роком. Представництво комерційних
інтересів підприємств ТОВ «Укркард» та ТОВ «ЧКЗ» на ринку автокомпонентів України та
поза її межами, зокрема в Європі, здійснювала компанія ТОВ «ТД «Еталонмаш». У результаті
вже є замовники із Польщі, Туреччини, Сербії, Німеччини, Білорусі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua
АІС не зміг відбити півмільйона гривень штрафу за
«мовчанку» у відповідь на запити АМКУ
30.12.2019

Касаційний господарський суд підтримав Антимонопольний комітет у
спорі за позовом ІП «АІС-Полтава» щодо скасування рішення регулятора про
накладення на компанію 454,30 тис. грн штрафу за неподання інформації не
вимогу. Про це свідчить постанова суду від 24 грудня.
У суді компанія наполягала, що спірні вимоги від 27.02.2018 р. були видані головою
тервідділення поза межами наданих йому повноважень, адже доручення голови АМКУ
щодо перевірки її дій діяло у період його видачі – з 20 вересня 2017 до 28 березня 2018, і
саме у цей період Відділення мало провести дослідження. Відтак, пояснював позивач,
вимоги були видані поза межами компетенції цього відділення. Проте суди вирішили, що
згадана перевірка включає в себе перелік дій, що потребують певного часу на виконання, а
отже в даному випадку не може йтись про порушення з боку антимонопольників.
Верховний суд підтримав висновки судів нижчих інстанцій. «Звертаючись з касаційною
скаргою, ІП «АІС-Полтава» не спростувало наведених висновків та не довело неправильного
застосування ними норм матеріального і процесуального права як передумови для
скасування прийнятих ними судових рішень», – резюмував суд. У лютому Хмельницьке ОТВ
АМКУ наклало на «Радіал-Україна» та «АІС-Полтава» сумарно 908,60 тис. грн штрафу за
ненадання інформації на 11-ть вимог. Тоді повідомлялось, що Відділення проаналізувало
публічні закупівлі 2016-2017 рр., встановивши, що згадані фірми спільно взяли участь у 342
тендерах. А 22 березня цього року Хмельницьке ОТВ АМКУ оштрафувало компанії загалом
на 608 тис. грн за спотворення результатів п’яти тендерів щодо придбання автомобілів у
2016-2017 рр. Хмельницьке тервідділення намагалось винести розгляд висновків в
основній справі на тимчасову адміністративну колегію (ТАК), аби порушники понесли
суттєвіші фінансові втрати за численні тендерні змови по всій Україні, однак безуспішно.
Після доопрацювань справи центральний апарат АМКУ зволікав із погодженням попередніх
висновків. Нагадаємо, що в Антимонопольному комітеті діє система «затвердження» усіх
дій регіональних відділень у центральному апараті. Тобто без дозволу апаратників Юрія
Терентьєва регіональні відділення вже не можуть самостійно приймати рішення про
покарання змовників. З 23 грудня 2019 року ТОВ «Радіал-Україна» припинене. Засновником
прописаної у Києві фірми було ТДВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова, який
виступав бенефіціарним власником разом з Олександром Грабійчуком. «Гармонія» раніше
юридично знаходилась за адресою – провулок Балтійський, 20 у Києві разом із ТОВ «Група
компаній “АІС”», до якої входить ІП «АІС-Полтава» Сергія Труша та Андрія Цюрюпа.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Как сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting,
речь идет о реструктуризации кредитных обязательств на 1,3 млрд грн до
конца 2031 года. Об этом пишет delo.ua
Хозяйственный суд Киева 27 декабря открыл производство по делу №910/18605/19
по иску заместителя Генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЗАО
"Автомобильная компания" Богдан Моторс "о признании недействительным договора от
21 июня 2018 года о реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.
Издание напоминает, что после серии судебных тяжб, "Укрэксимбанк" подписал с
заемщиком новые обязательства, по которым он обязался вернуть 1 млрд 311 млн 582
тысяч грн до 25 декабря 2031 года. При этом, АК "Богдан Моторс" реструктуризировал займ
на следующих условиях: 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, с 1
января по 31 декабря 2019 года — 0,96%, с 1 января по 31 декабря 2020 года — 1,46%, за
2021 год — 2,46%, за 2022 год — 5,46%, в 2023 году — 12,46%, в 2024 году — 15,46% и с 1
января 2025 года до 25 декабря 2031 года — 17,46%. Именно эту реструктуризацию и
намерена оспорить в суде Генпрокуратура. Напомним, "Богдан Моторс", объединяющее
производственные активы корпорации "Богдан", одного из ведущих украинских
автопроизводителей, в январе-сентябре 2014 года получило чистый убыток в размере
834,27 млн грн, что в 6,4 раза превысило аналогичный показатель девяти месяцев 2013
года. Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
чистый доход от реализации продукции сократился в 2,3 раза — до 373,43 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Гендиректор «АвтоКрАЗа» Роман Черняк о банкротстве завода, о
причинах проигрыша в тендерах и планах на 2020 г.
15.01.2020

Прошлый год стал непростым для крупнейшего в Европе
производителя грузовых автомобилей - украинского «АвтоКрАЗа». В
частности, ранее намеченные годовые планы не выполнены.
Одной из причин, которые помешали реализации этих планов, является проигрыш в
нескольких крупных тендерах: от Минобороны до областного тендера по закупке 19
грузовиков. Об этом Кременчугской газете рассказал генеральный директор «АвтоКрАЗа»
Роман Черняк. «КрАЗ не выиграл областной тендер. Его выиграл МАЗ (Минский
автомобильный завод) и они объясняют это тем, что завод в стадии банкротства, а значит
не может принимать участие в тендерах. Так ли это?»,- спросили мы у Р.Черняка. «Мы
можем принимать и принимаем участие в других тендерах. К сожалению, коррупция на
уровне областной власти достигла такого уровня, что они уже не считались ни с чем. и
хорошо, что их уже нет... Грубо говоря из 60 млн грн, мы предлагали эти автомобили за 30
млн грн»,- шокирует Р.Черняк. Далее он констатирует, что на сегодня «АвтоКрАЗ»
участвуем в других тендерах и поставляет автомобили, с чего завод и живет. «Есть где-то
порядочные тендеры, есть завуалированы под заказчика, как наши (кременчугские и
областные) тендера... Мы понимаем и знаем, под кого они пишутся. Мы всо все инстанции
пытались достучаться, но похоже, что все они хлебают, как говорил Штирлиц, с одного
котла»,- говорит гендиректор «АвтоКрАЗа». Р.Черняк вне интервью четко объяснил
журналистам, что сама процедура банкротства имеет разные стадии. «АвтоКрАЗ» сейчас
находится в стадии распоряжения имуществом. Данная стадия не является приговором, а
на оборот, в этой ситуации руководство завода пытается искать пути выхода, расширять
рынки сбыта, привлекать инвесторов и т.д. «Согласно Закону Украины «О публичных
закупках» такая характеристика участника, как открытая процедура банкротства не
является обязательным условием признания такого участника таким, что он не
соответствует. Это ни что иное, как право того же организатора торгов»,- говорит Р.Черняк.
Также во время интервью Р.Черняк заявил, что предприятие в 2020 году планирует
увеличивать объемы производства и на сегодня делает акцент на западные рынки и рынки
дальнего зарубежья. «Не на украинские рынки, хотя без украинского рынка безусловно
тяжело, но мы видим то, что мы видим. Мы видим, что на украинском рынке царит хаос,
коррупция, беспредел. К сожалению, с военными заказами нет понимания. Вот на сегодня, 9
января, никто не понимает ни объем заказа, ни сроков подписания оборонзаказов. Поэтому
мы делаем акцент на западные и другие рынки. У нас есть и сборочный проект в Нигерии и
так планируем выкручиваться и работать», - подчеркнул Р.Черняк. …
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
Компанії Васадзе судяться між собою
через борги
23.01.2020

Госпсуд м. Києва 16 січня задовольнив позов ПрАТ “Запорізький
автомобілебудівний завод” до ТОВ “Фалькон-Авто” (обидві компанії
належать Таріелу Васадзе) в справі №910/16963/19 та вирішив стягнути з
відповідача на користь позивача 17,8 млн грн заборгованості.
Згідно з судовими матеріалами, фінкомпанія «Юніверсум Фінанс» (в якої теж
простежувався зв’язок з Т. Васадзе, однак у бізнесмена це заперечували) викупила в ОТП
Банку права вимоги до «Запорізького автомобілебудівного заводу» і «Фалькон-Авто» на
355,9 млн грн. Після цього фінкомпанія «Юніверсум Фінанс» підписала угоду з вказаними
позичальниками, в якій було зафіксовано, що весь борг вважається заборгованістю
«Фалькон-Авто». Водночас “Запорізький автомобілебудівний завод” частковою погасив
зобов’язання «Фалькон-Авто» перед «Юніверсум Фінанс» - на 17,8 млн грн. Цю суму
«Фалькон-Авто» мало повернути «Запорізькому автомобілебудівному заводу» у строк до
30.09.2019, але не зробило цього. «Фалькон-Авто» в ході судового процесу не заперечувало
факт наявності заборгованості. Як писав Finbalance, ОТП Банк відступив права вимоги до
ПрАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" на 357 млн грн для ТОВ "Фінансова компанія
"Юніверсум фінанс" за 117,5 млн грн. У 2017 році вказане ТОВ "Фінансова компанія
"Юніверсум фінанс" викупило у ФГВФО мільярдний борг ЗАЗ перед Дельта Банком за 244
млн грн. У грудні 2018 року Госпсуд Запорізької області відкрив провадження в справі
№908/2500/18 про банкрутство ПрАТ "Запорізький автомобілебудівний завод". 21.01.2019
суд затвердив реєстр вимог кредиторів та визнав конкурсними кредиторами підприємства
в т.ч. такі структури: ТОВ "Фінансова компанія "Юніверсум фінанс" - 2,47 млрд грн (4 черга);
ПрАТ "Українська автомобільна корпорація" - 369,4 млн грн (4 черга); ТОВ "Фалькон-Авто" 36,8 млн грн (4 черга); ПрАТ "Автокапітал" - 21,8 млн грн (4 черга); ТОВ "Фінансова
компанія "АМБЕР" - 3,16 млн грн (4 черга задоволення); "Благодійний фонд Віталія
Хомутинніка "Відродження" - 1,2 млн грн (4 черга). Згідно з судовою ухвалою, в числі вимог,
забезпечених заставою майна боржника, були вимоги Укрексімбанку (770,1 млн грн), ОТП
Банку (356,8 млн грн), кіпрської компанії “Міросена ЛТД” (659,9 млн грн). Раніше
корпорація “УкрАВТО” Таріела Васадзе, в яку входить компанія-боржник, також заявляла,
що Промінвестбанк списав їй борг на 1,4 млрд грн. 01.07.2019 суд за клопотанням
керуючого санацією ПрАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" вніс зміни до реєстру
вимог кредиторів боржника в частині забезпечених вимог Укрексімбанку в розмірі 770,15
млн грн шляхом їх зменшення на суму 139,7 млн грн - до 630,5 млн грн (як таких, що не
забезпечені заставою майна боржника) та змінив черговість їх задоволення, перенісши ці
вимоги із забезпечених вимог в четверту чергу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Підсумки року ринку нових
легкових авто
02.01.2020

Протягом минулого 2019 року в Україні на облік було поставлено
майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє прес-служба
Асоціації Укравтопром.
Отже, незважаючи на тиск, який чиниться різким збільшенням імпорту старих авто і
легалізацією машин на єврономерах, ринок нових авто за рік виріс на 8%. Нагадаємо, як
розвивався ринок минулого року. Почався 2019 рік з дуже низького старту, перші два місяці
реєстрації нових легкових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і
2% відповідно). Таку ситуацію спровокували відразу кілька факторів. Зняття заборони на
відчуження для машин, які розмитнювали за законом про пільговий акциз №1389-VIII,
який набрав чинності в серпні 2016 року; зниження ставок акцизного податку; і головне,
пільговий період для розмитнення т.зв. євроблях, який діяв практично до кінця лютого.
Однак навесні динаміка реєстрацій вийшла на позитивні значення. В цілому за три весняні
місяці 2019 р. ринок виріс на 3% до аналогічного періоду попереднього року. Незважаючи
на невелике просідання червневого показника, річний попит на нові авто в 2019 р. також
зріс, але вже на 9%. Восени позитивний тренд вже не мінявся – осінній ринок виріс на цілих
16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року. Але все ж
рекордне зростання ринку сталося в останній місяць року. Грудневий показник збільшився
на 31%, протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових авто поповнили український
автопарк. Що стосується споживчих переваг, то за підсумками року перше місце в рейтингу
марок на ринку нових легкових авто України впевнено посіла RENAULT, автомобілі якої за
рік отримали 14603 свої перші реєстраційні номери, що на 2/3 більше, ніж в 2018 році.
Найпопулярнішим автомобілем року став KIA Sportage, перевагу якому віддали 6027
українських автомобілістів. Реалізація Спортеджів в Україні за рік зросла на 93 відсотки.
Лідери ринку 2019 року по марках: 1. RENAULT – 14603 шт.; 2. TOYOTA – 12570 шт.; 3. KIA –
7586 шт.; 4. SKODA – 6231 шт.; 5. NISSAN – 5333 шт.; 6. HYUNDAI – 5099 шт.; 7. VOLKSWAGEN –
4675 шт.; 8. SUZUKI – 2614 шт.; 9. MAZDA – 2483 шт. 10. PEUGEOT – 2366 шт. Лідери ринку
2019 року по моделях: 1. KIA Sportage – 6027 шт.; 2. RENAULT Duster – 5202 шт.; 3. RENAULT
Logan – 4489 шт.; 4. TOYOTA RAV-4 – 4227 шт.; 5. RENAULT Sandero – 3246 шт.; 6. SKODA
Octavia – 2852 шт.; 7. TOYOTA Land Cruiser Prado – 2671 шт.; 8. HYUNDAI Tucson – 2558 шт.; 9.
NISSAN Qashqai – 2112 шт.; 10. TOYOTA Camry – 1835 шт.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrautoprom.com.ua
Rolls-Royce установил рекорд продаж
в мире и Украине
22.01.2020

Британское подразделение концерна BMW компания Rolls-Royce Motor
Cars в прошлом году установила абсолютный рекорд продаж в 116-летней
истории., пишет auto.24tv.ua
В общем 5 152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах
мира, что на 25% больше, чем в 2018 году. Весомый вклад внесли и украинские покупатели
– они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan.
Этот показатель втрое больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю
бренда в Украине, а она начинается проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году. По словам
Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в
Украине продано около сотни "Роллс-Ройсов". Причем украинские покупатели выбирали
довольно необычные комплектации – например, черный кузов и красный салон. Также
существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke. Еще одно
направление работы Rolls-Royce в Украине – продажа моделей с пробегом. Они
предназначены для тех, кто не хочет ждать своего заказа или не может потратить много
денег на роскошный автомобиль, который ему нужен для статуса.
Читать полностью >>>
По материалам auto.24tv.ua
У Ніссан Мотор Україна змінився
топ-менеджер
23.01.2020

Ніссан Мотор Україна очолив Сергій Кузьмін, який раніше працював
директором з післяпродажного обслуговування Renault у Росії. Про це
повідомляє служба новин порталу nv.ua
Директором Ніссан Мотор Україна, дочірньої компанії японської Nissan Motor Co,
призначений Сергій Кузьмін, який раніше займав ключові посади в альянсі Nissan-RenaultMitsubishi, в тому числі директора з післяпродажного обслуговування Renault у Росії,
операційного директора Renault у Білорусі, Кавказі та Центральній Азії. Андрій Нестеренко,
який займав пост директора Ніссан Мотор Україна з 2008 року, призначений директором з
післяпродажного обслуговування Nissan у Центральній Європі. Ніссан Мотор Україна
працює з квітня 2005 року, є імпортером і дистриб’ютором Nissan і Infiniti в Україні. За
даними Auto-Consulting, в 2019 році в Україні продано 5?317 легкових авто Nissan — на
2,47% більше, ніж роком раніше (частка марки на ринку скоротилася до 5,94% з 6,62%).
Nissan, як і в 2018 році, замикає п’ятірку найбільш продаваних авто в Україні. Відзначимо, в
компанії Nissan заперечують інформацію про плани щодо виходу з альянсу з Renault. Подібна
заява в компанії зробили у відповідь на публікацію в Financial Times інформації про
прискорення підготовки секретного плану з розриву союзу з Renault. У японській компанії
назвали альянс «джерелом конкурентоспроможності» компанії. У Nissan додали, що
компанія продовжить здійснювати діяльність, вигідну кожному з партнерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

Підсумки року ринку нових
комерційних авто
03.01.2020

У грудні 2019 р. парк комерційних авто поповнили півтори
тисячі нових машин. Це найкращий результат за весь минулий рік,
який, до того ж, майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 р.
Але, незважаючи на такий різкий сплеск споживчої активності, загальний річний
результат в 12,4 тис. нових авто так і не зміг досягти обсягу ринку 2018 року. Відставання
склало майже 3 відсотки. Серед нових комерційних авто в минулому році найчастіше
реєструвалися автомобілі марки Renault, яким було видано 2469 номерів. До свого
результату річної давності Renault додала майже 2 відсотки. Друге місце дісталося
автомобілям марки Fiat – 1491 реєстрація (+12% до 2018 р.). Незважаючи на 9-відсоткове
падіння реєстрацій, третє місце в рейтингу марок посів Ford. За рік 922 нових комерційний
автомобіля цієї марки отримали свої перші реєстраційні номери. На четвертому місці
Mercedes-Benz, в активі якого 850 реєстрацій нових машин (-19%). Замикає лідерську
п’ятірку 2019 року Peugeot – 828 шт. і плюс 80% до попереднього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrautoprom.com.ua
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В рамках програми держпідтримки аграрії
придбали техніки на 5,77 млрд грн
08.01.2020

Торік українські аграрії в рамках програми держпідтримки
придбали вітчизняної техніки і обладнання на суму понад 5,77 млрд
грн, що на 31,2% більше, ніж у 2018 році.
«При цьому розмір компенсації (25% вартості – ред.) за придбану техніку за даними
Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, за фактом в 2019 році
склав 640 млн грн (задоволені заявки аграріїв по вересень), тоді як заявки, подані в жовтнілистопаді на суму 563 млн грн не компенсовані, а техніка була придбана», – повідомила
секретар Нацкомітету з промислового розвитку Олена Саліхова в ході робочої зустрічі в
МРЕТ. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас
Висоцький зазначив, що ця програма недофінансована в зв'язку з тим, що в бюджеті було
передбачено на ці цілі менше коштів (682 млн грн – ред.), ніж попит на цю програму.
«Аграрії набагато більше купили техніки за програмою, ніж у бюджеті було коштів, тому
можна обговорювати можливість розгляду цієї компенсації в 2020 році. Наша позиція –
завершити всі програми», – зазначив заступник міністра. Він повідомив, що за четвертий
квартал, коли коштів на компенсацію вже не залишилося, аграріями була придбана техніка
на 2 млрд грн, що означає компенсацію ще 500 млн грн. Торкаючись розрахунків за
програмою на 2020 рік, Саліхова зазначила, що експертна оцінка виробничих програм
сільгоспмашинобудівників і прогнозованих обсягів продажів їх дилерів свідчить про
збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки, мінімум, на 15% у 2020 році. «Виходячи з
цього, необхідні обсяги фінансування програми компенсації вартості техніки та обладнання
на 2020 рік складають 1,946 млрд грн: 1,383 млрд грн – розмір компенсації з урахуванням
збільшення обсягів реалізації на 15%, і 563 млн грн – боргу перед аграріями за придбану в
2019 році техніку», – зазначила секретар Нацкомітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua

Читайте також! Ринок
техніки: тренди і цифри >>>

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Три підприємства “Укроборонпрому” отримали
нових керівників
09.01.2020

В ДК “Укроборонпром” продовжується оновлення керівників
підприємств. Так, за результатами відкритого відбору були призначені
генеральні директори на два державні підприємства:
Генеральним директором ДК “Завод імені В.О. Малишева” став Василь Крилас. Крилас
все життя працював на виробництві – харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш Україна", має великий досвід управління виробничо-господарською
діяльністю, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємства
тощо. Генеральним директором ДК “Завод 410 ЦА” став Олексій Попов. Попов завершив
Харківський авіаційний інститут за спеціальністю “Авіаційні двигуни і енергетичні
установки” та отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of
Business Administration, Тулуза та “аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній
галузі”, Париж). Також Попов навчався в канадському університеті McGill, який входить в
ТОП-100 найкращих ВУЗів світу. Олексій Попов працював на різних посадах у вітчизняному
підприємстві, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і
космічних суден. Генеральним директором ДК “Укрспецекспорт” став Вадим Ноздря. Ноздря
є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями. До
призначення управляв активами міжнародної групи компаній в Україні, займався
проектами злиття та поглинання. Із червня 2017 року очолював львівський проект
будівництва заводу з перероблення твердих побутових відходів, що фінансується
Європейським банком реконструкції та розвитку та міжнародними фондами. До того
Ноздря п’ять років працював у компанії “Укрспецекспорт”, де забезпечував виконання
зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже
1 мільярд гривень — М.Найєм
10.01.2020

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн
збитків у рамках 583 кримінальних проваджень. Про це повідомив у
Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.
"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних
кишенях. Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали
справ стосовно Концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування. На даний
момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни", - написав він.
"За весь час існування концерну (10 років) його керівники самостійно ініціювали лише
половину - 251 кримінальне провадження. За 6 місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження. Зокрема, ініціювали
провадження, де фігурують колишні керівники оборонного Комітету Ради, які діяли у
злочинній змові з чиновниками Міноборони та за посібництва екс-керівників самого
"Укроборонпрому" та його окремих підприємств", - розповів Мустафа Найєм. Нагадаємо,
Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та гендиректор
компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит. У березні2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради
нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін
розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26,
переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за
2,3 млн. Як свідчить листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим,
$30 тис. отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому"
Павло Букін. Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про
"відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з
розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Убивают госпредприятие: журналисты рассказали о работе
ставленника "Свинарчука" в "Укринмаше"

Киевский бронетанковый завод передал войскам
первую партию отремонтированных Т-72
20.01.2020

На ГП "Укринмаш" сложилась непростая обстановка, вызванная
назначением на должность и.о. гендиректора Шрамко Ю.Л., который был
назначен, по данным журналистов, по протекции команды Олега
Гладковского (Свинарчука).
Журналисты указывают, что во время работы этой команды предприятие было
фактически доведено до банкротства - работа была построена по принципу перечисления
средств предприятия и полученных от заказчиков в качестве предоплаты за товары,
которые должны были быть поставлены "лояльными компаниями" по подписанным
договорам комиссии и договорам купли-продажи. Таким образом было перечислено около
6 млн долларов, они распределялись между руководством "Укринмаша". Для таких закупок
использовали предприятия, обслуживаемые в банке ПАО КБ "ГЛОБУС", который
фигурировал в нескольких скандалах с отмывом денег для коррупционеров. В то же время,
товары, поставляемые на внешние рынки этими компаниями для Бангладеша, Шри-Ланки
и Перу, вызывали сомнения относительно качества, и большинство из скандалов не
урегулировали. В результате выставляли штрафы. Компании-прокладки стали основными
комитентами по контракту "Укринмаш", как утверждают журналисты по протекции
Ю.Шрамко. Сейчас задолженность только "Техимпекс" перед "Укринмашем" составляет
около 200 млн грн. Также "команду" Шрамко обвиняют в недобросовестной конкуренции:
сотрудники посольства Украины в Перу указали на недопустимость действий
представителей компании "S-Profit" на рынке ВиВТ страны, ведь скандалы с "исполнением"
проектов с привлечением фирмы-прокладки неоднократно вредили работе, которая
проводилась "Укринмашем". Отмечается, что S-Profit не дожидаясь подписания
сертификата, подделало документ, это заметили в Минобороны Перу. В кейсе трансфера
технологии по построению корвета для Бразилии нашли незаконную передачу комплекта
технической документации, что привело к возбуждению уголовного дела. Окружению
Шрамко вручили подозрения. Также были замечены отгрузки авиационного имущества
для Индонезии из ОАЭ без заключения контрактов, то есть средства по поставке были
выведены. По словам журналистов, Шрамко Ю.Л. "неоднократно выполнял указания
Гладковского А.В. для обслуживания, оплаты за счет "Укринмаша" расходов по
обслуживанию делегаций, прибывающих в Украину", в том числе граждане США, Индии,
ОАЭ, Ливан, которые через зал официальных делегаций встречались с сотрудниками
"Укринмаша" и на служебном транспорте передвигались по городу для встреч с частных
компаний. "Факты растраты средств "Укринмаша": покупка ценных подарков для вручения
высокопоставленным лицам иностранных государств; нецелевое расходование средств из
корпоративных банковских карт (ежемесячно на 900 тыс грн) на собственные нужды. ...
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

Справу екскерівника Львівського бронетанкового
направили до суду

25.01.2020

Первая партия в 2020 г. с 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с
улучшенными ТТХ отправилась в войска с Киевского бронетанкового
завода, сообщает Командование Сил логистики ВСУ.
Уполномоченные лица загрузили военную технику на универсальные платформы
автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящих в комплект
поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте
при перевозке бронетехники. Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном
положении с целью предотвращения поворотов во время движения", - говорится в
сообщении. В информации отмечается, что до конца января в войска будет отправлена
вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана
оптика, стабилизационная система пушки, улучшены общие ходовые характеристики.
"Кроме того в феврале танкисты получат еще 6 ед. Т-72 с улучшенными характеристиками,
которыми будет укомплектован танковый батальон", - сказано в информации.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Україна створює вогнемет РПВ-20ПДМ із прицільною
дальністю пострілу до 1500 метрів
11.01.2020

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, який
входить в Укроборонпром, у ініціативному порядку продовжує модернізацію
лінійки реактивних піхотних вогнеметів.
За словами начальника одного з відділів підприємства Андрія Саприкіна, створюють
два нові зразки. Зокрема, штурмовий вогнемет РПВ-18 вагою до 8 кг (за рахунок
модернізації та внесення конструкторських змін до РПВ-16) для застосування в умовах
міста, а також вогнемет підвищеної дальності й могутності РПВ-20ПДМ (у габаритах РПВ16) із прицільною дальністю пострілу до 1500 м, який оснастять значно потужнішим
термобаричним пострілом. Нагадаю, підприємство спеціалізується на розробці новітніх
зразків боєприпасів для артилерії, інженерних військ і засобів ближнього бою для
сухопутних військ, стрілецької зброї. Одним із напрямків його роботи є розробка і
виготовлення реактивних піхотних вогнеметів. РПВ-16 сконструйовано на основі пускового
контейнера довжиною 900 мм із діаметром внутрішнього каналу 93 мм. Зовні розміщено
діоптричний приціл для стрільби на дальність 600 м із можливістю встановлення
оптичного пристрою для прицільної стрільби на дальність 1 км. Постріл із РПВ-16
виконується за допомогою пускового пристрою ПП РПВ-16, приєднаного до пускового
контейнера безпосередньо перед використанням. Цей пристрій має запобіжний механізм,
який знімається перед пострілом. Натискання на спусковий гачок генерує електричний
імпульс, що запалює реактивний двигун вогнемета. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами armyinform.com.ua

09.12.2019

До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт
відносно колишнього керівника ДП «Львівський бронетанковий завод». Про
це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.
“Досудове розслідування за фактом внесення колишнім директором державного
підприємства «Львівський бронетанковий завод» недостовірних відомостей до декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
закінчено. 9 грудня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
скерували обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, йдеться у повідомленні. Обвинуваченому інкримінують недекларування статків на суму
близько 4,6 млн грн за 2016-2018 рр. Серед незадекларованого майна — квартира у Відні
(Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним
власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ». Детективи НАБУ розпочали слідство у
даній справі у серпні 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Харькову продлили контракт на изготовление БТРов
для украинской армии на год
15.01.2020

Минобороны Украины продлило на 2020 г. контракт на
изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское
бюро по машиностроению имени А. А. Морозова".
Участие в изготовлении будет принимать и Харьковский завод имени Малышева. Об
этом сообщили в Харьковской ОГА со ссылкой на гендиректора "Укроборонпрома"
Айвараса Абромавичуса. Во время визита Абромавичуса в Харьков 11 января, где он
проводил рабочее совещание с главой ХОГА Алексеем Кучером, обсуждалась работа
харьковских авиационных и бронетанковых предприятий, которые входят в состав
"Укроборонпрома". Абромавичус подчеркнул необходимость выполнять поручения
президента относительно харьковских предприятий и отметил, что одно из поручений
выполнено: контракт на изготовление БТРов продлен. По его словам, часть
финансирования по этому контракту уже поступила в ХКБМ. Напомним, контракт на
изготовление БТРов Харьковским контрукторским бюро имени Морозова был подписан
еще в декабре 2016 года. Однако в течение следующих трех лет армия так и не получила ни
одной единицы техники. Предприятие оказалось на грани банкротства.
Читать полностью >>>
По материалам 2day.kh.ua
Миколаївський бронетанковий поверне 10 мільйонів
за невчасно відремонтовані БТРи
21.01.2020

Миколаївський бронетанковий заводу поверне державі понад 10 млн
грн за несвоєчасно виконаний ремонт бронетранспортерів. Про це
повідомила пресслужба Військової прокуратури Південного регіону України.
"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України
забезпечила реальне виконання рішення Господарського суду Миколаївської області.
Йдеться про позов прокурора в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до
державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" про стягнення
заборгованості на суму понад 10 млн гривень", - йдеться у повідомленні. Міністерство
оборони та Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" уклали у 2014
році договір про закупівлю послуг за державні кошти. За його умовами, підприємство мало
того ж року здійснити ремонтування та технічне обслуговування 34 бронетранспортерів
БТР-70. Проте виконавець у визначений термін відремонтував лише 25 одиниць техніки, а
решту передав з порушенням встановленого договором строку. Тоді Військова прокуратура
Миколаївського гарнізону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафу і пені, які
виникли у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Украина купила партию Javelin напрямую
в Пентагона
15.01.2020

Украина впервые напрямую закупила у США противотанковые
ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Об этом заявил
посол Украины в Америке Владимир Ельченко.
По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.
"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода
контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других
проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - сказал он. Ельченко уточнил, что в этом
году Украина получит помощь США на сумму 698 млн долларов: оборонной помощи на 250
млн долларов и финансово-экономической - на $448 млн. В этом году запланирована
передача Украине трех американских катеров класса Island. По словам Ельченко,
приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году
определено усиление украинского флота. "Есть такой термин как "москитный флот", то
есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на
Черном и Азовском морях", - сказал Ельченко. Напомним, в начале марта 2018 Пентагон
объявил, что Украина получит ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых
установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало
известно, что Украина уже получила это оружие. Тогда спецпредставитель США по Украине
Курт Волкер уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе. Минувшей осенью
в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться ПТРК Javelin, но в бою они еще не
применялись. А в октябре 2019 года СМИ сообщили, что Госдеп США утвердил, а Конгресс
одобрил поставку Украине новой партии ПТРК Javelin на 39 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net



С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Тарас Висоцький озвучив базові напрями
держпідтримки АПК на 2020 р.
20.01.2020

На зустрічі замміністра розвитку економіки, торгівлі та с/г Тараса
Висоцького з профільними асоціаціями, на якій було анонсовано
напрацьовані напрями державної підтримки аграрної галузі на 2020 рік.
«Загалом до Мінекономіки надійшло понад 40 звернень щодо держпідтримки.
Відповідно до пропозицій ми визначили кілька базових напрямів – садівництво,
тваринництво, здешевлення с/г техніки та обладнання, фермерство і дорадництво,
здешевлення кредитів. Також будуть створені робочі групи, які координуватимуть кожен з
напрямів та працюватимуть над порядками використання коштів», - зазначив Тарас
Висоцький. Заступник Міністра розповів про розподілення фінансів між основними
напрямами підтримки. Зокрема, до визначених сум уже включено компенсацію
невиплачених коштів за попередній період. Так, за напрямом часткової компенсації
вартості с/г техніки і обладнання передбачається виділили 1 млрд грн, тваринництво – 1
млрд грн, здешевлення кредитів – 1,2 млрд грн, садівництво і фермерство – по 400 млн грн.
В рамках робочих груп буде напрацьовано піднапрями за основними програмами. Також
Тарас Висоцький озвучив деякі з пропозицій від асоціацій, серед яких – компенсація
вартості тваринницьких комплексів, відшкодування за придбання племінних тварин,
дотації на купівлю бджолосімей, підтримка пасічників, підтримка сімейних фермерських
господарств, кооперативів, кредитування малих виробників, залучення коштів під купівлю
с/г земель та інші. Крім того, заступник Міністра зауважив, що до 1 лютого необхідно
напрацювати кінцеве бачення щодо держпідтримки та представити його на слуханнях
аграрного комітету, яке відбудеться 11 лютого.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки

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

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



НИБУЛОН обновил рекорд экспорта
агропродукции за год

ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

13.01.2020

В A.G.R. Group затвердили нову управлінську структуру
та призначили менеджмент
03.01.2020

Агрохолдинг A.G.R. Group затвердив нову управлінську структуру
компанії та призначив менеджмент компанії. Про це повідомляє прес-служба
компанії, передає agravery.com
«Президентом та головою Наглядової ради холдингу став Місак Хідірян —
вірменський підприємець і фінансист, засновник і єдиний акціонер A.G.R. Group. Із
2012?2013 років Хідірян інвестує в аграрний сектор України», — інформують у компанії.
Виконавчим директором і головою правління холдингу призначено Ігоря Шестопалова. У
2018 році Ігор Шестопалов приєднався до команди A.G.R. Group, очоливши департамент
зв’язків з інвесторами. «Сфера відповідальності Давида Ананян, професійного управлінця з
багаторічним досвідом, — рослинництво, молочне виробництво та елеваторне
господарство. Нині Давид Ананян — операційний директор і член Правління холдингу», —
розповідають у прес-службі. Посаду директора з корпоративних інвестицій та члена
правління холдингу обійняла Світлана Корицька — фахівець у сферах фінансів, аудиту та
інвестицій. «Ухвалене рішення пов’язане з тим, що холдинг запроваджує міжнародні
стандарти корпоративного управління та прагне бути більш прозорим та зрозумілим для
іноземних інвесторів. Менеджмент компанії, до складу якого входять економісти та
фінансисти, юристи та фахівці з бізнес-планування, агрономи та логісти, має багаторічний
профільний досвід, професійні знання і щире бажання розвивати аграрний бізнес України,
спираючись на сучасні передові технології та обладнання, знання і дбайливе ставлення до
землі», — підкреслив Місак Хідірян.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Кролевецкий комбикормовый завод построил элеваторный
комплекс мощностью хранения 120 тыс. тонн зерна

Компания «НИБУЛОН» в 2019 г. отгрузила на экспорт около 5,3 млн т
сельскохозяйственной продукции. Таким образом удалось побить 10-летний
рекорд, на 8% увеличив годовой объем экспорта.
Как отмечается, 2018/19 МГ «НИБУЛОН» завершил рекордом - на экспорт было
отгружено более 5,2 млн зерновых и масличных культур. Начало нового сезона также стало
поводом для гордости с рекордными 3,03 млн т экспортируемой сельхозпродукции за
первое полугодие. «В планах компании на 2019/20 МГ - 6 млн т. Достичь этих результатов
мы стремимся за счет наращивания объемов отгруженной продукции по направлениям
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Высокие урожаи пшеницы и кукурузы в Украине
в актуальном маркетинговом году и их приемлемое качество будут способствовать наращиванию торгового сотрудничества с основными странами-потребителями», - считают в
компании. По словам главного менеджера в торговле зерновыми культурами Дмитрия
Фурды, основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе,
ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока,
Северной Африки и Юго-Восточной Азии. География торговой деятельности охватывает
более 70 стран мира. Кроме того, в 2019/20 МГ «НИБУЛОН» продолжает работать над
развитием рынков Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Индонезии и Бангладеш, ведь
в этих странах сосредоточено значительный спрос, и они имеют большой потенциал для
наращивания сотрудничества с ведущими украинскими компаниями. Также среди
перспективных рынков - Эфиопия, Кения, Индия. «Делая прогнозы на текущий сезон,
следует заметить, что рост курса гривни и сложная внешнеэкономическая ситуация,
связанная непосредственно с торговыми противоречиями между США, КНР и ЕС, затрудняют процессы экспансии украинских товаров на мировых рынках и существенно ограничивают спрос, - отмечает Дмитрий Фурда. - Ведь в основном покупатели воздерживаются от
покупки значительных объемов продукции в периоды неопределенности и медлят с
принятием решений на отдаленные периоды, работая только в текущем месяце». …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

07.01.2020

ООО "Кролевецкий комбикормовый завод" построило элеваторный
комплекс мощностью хранения 120 тыс. тонн зерна и производительностью
сушилок 320,0 тонн/час в Кролевце (Сумская обл.).
Согласно сообщению на сайте Государственной архитектурно-строительной
инспекции, сертификат о готовности к эксплуатации элеваторного комплекса управление
ведомства выдало в декабре 2019 года. В ГАСИ указали, что после принятия в эксплуатацию
этого объекта в районе дополнительно создано 30 рабочих мест. Как сообщалось,
Райффайзен Банк Аваль (Киев) в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) предоставил в конце ноября 2019 года кредит в размере до $8,5 млн
Кролевецкому комбикормовому заводу по программе распределения рисков. В Райффайзен
Банк Аваль сообщили, что ЕБРР берет на себя половину риска по этому кредиту.
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. Кролевецкий комбикормовый завод - предприятие полного цикла, занимается
выращиванием, обработкой, хранением и экспортом сельскохозяйственной продукции. По
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром
ООО является Александр Андрущенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Кредитний рейтинг облігацій ТОВ «Сварог»
підтверджено на рівні uaBBB
09.01.2020

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу
відсоткових облігацій ТОВ «Сварог-Дністер», ТОВ «Євразія-Сервіс» та ТОВ
«Агрофірма «Оршівська» серії A на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».
У ході рейтингового процесу враховувало входження ТОВ «Сварог-Дністер» до
складу «Сварог Вест Груп», проте кредитний рейтинг облігацій підтримується кредитоспроможністю лише самого емітента (без врахування консолідованих фінансових показників). «За результатами 9 місяців 2019 року чистий дохід ТОВ „Сварог-Дністер“ збільшився,
порівняно з аналогічним періодом 2018 року, на 55,2% — до 125?137 тис. грн. Підсумком
діяльності став чистий прибуток у розмірі 5?825 тис. грн (-12,4%). Нерозподілений
прибуток збільшився до 83?436 тис. грн на 30.09.2019 року», — інформує IBI-Rating. Однак,
за аналогічний період чистий дохід ТОВ «Агрофірма «Оршівська» склав 98?368 тис. грн,
проти 2?288 тис. грн за такий самий період попереднього року. Діяльність залишалася
збитковою, проте чистий збиток зменшився на третину, порівняно з результатом 9 міс.
2018 року, і склав 25?614 тис. грн. Обсяг нерозподіленого прибутку знизився до 11?754 тис.
грн на 30.09.2019 року. В свою чергу, за підсумками 9 місяців 2019 року чистий дохід ТОВ
«Євразія-Сервіс» склав 153?353 тис. грн, що у 2,9 рази перевищило результат аналогічного
періоду попереднього року. Чистий прибуток склав 21?801 тис. грн, проти 5?535 тис. грн. за
9 міс. 2018 року. Нерозподілений прибуток зріс до 143?508 тис. грн на 30.09.2019 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Астарта нарастила переработку сои, производство
сахара и молока
13.01.2020

Агропромхолдинг «Астарта» подвел итоги деятельности за 2019 год.
Об этом говорится в сообщении компании на своей странице в Facebook,
передає портал agroportal.ua
Так, в 2019 г. произведено 75,6 тыс. т экстра былого сахара, что на 37% больше
факта 2018 г. (55 тыс.т). На 31% уменьшены потери сахарной свеклы на кагатном поле.
Доля сахара высшей категории составляет 95,5%. Также сокращено потребление газа на
производство на 3,6% от предыдущего года. «Элеваторных мощностей увеличились на 183
тыс. т благодаря запуску Семеновского элеватора на Полтавщине и приобретению
Красиловского элеватора на Хмельнитчине», - говорится в сообщении. Кроме того, на конец
2019 г. доля производства и реализации молока экстра сорта составила более 80% от
общего объема, хотя годом ранее этот показатель составлял 30%. Также в «Астарте»
отметили, что в 2019 г. внедрено два модуля диджитализации агропроизводства: Agrichain
Land - управление земельными участками и управление полями, а также система Agrichain
Farm - управление агропроизводством. «Глобинский перерабатывающий завод» превысил
свою проекта мощность (220 тыс. т/год) и переработал рекордные 230 тыс.т сои. Для
справки: «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг,
осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской,
Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга
входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и
молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в
Полтавской области (ООО «Глобинский перерабатывающий завод»).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору,
но и рынку земли и вообще Украине
13.01.2020

Руководитель организации "Бизнес-Варта" и эксперт по вопросам
аграрной политики Иван Мирошниченко считает, что давление силовиков
на компанию Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) может
иметь катастрофические последствия для страны, а единственно
возможным выходом из ситуации может быть мировое соглашение между
бизнесменом и государственными структурами.
О давлении на "Укрлендфарминг", одного из крупнейших агропроизводителей
Украины, которое может привести к крайне негативным последствиям для экономики
страны, руководитель "Бизнес-Варты", бывший народный депутат и эксперт в области
аграрной политики Иван Мирошниченко рассказал в интервью изданию AgroPolit.com.
Мирошниченко считает, что преследование и давление на одного из крупнейших
украинских производителей - Группу компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка,
может привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины: "Нерешение
вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, но и рынку земли и вообще
Украине. Сегодняшнее обострение ситуации вокруг Ukrlandfarming - это неосторожное и
непрофессиональное решение вопроса реструктуризации долгов со стороны правительства
и НБУ вокруг группы компаний в ее составе. За последние 5-6 лет происходит
определенное преследование компании и давление на нее. Напомню, что вопрос касается
не только Ukrlandfarming, но и публичной компании "Авангард", которая была и имеет все
шансы оставаться вторым производителем яиц и яичного порошка в мире! Какие
последствия будут от их падения? Катастрофические". Эксперт предполагает, что
последствия от возможного уничтожения компании государством будут существенно
превосходить негативные последствия, которые получила экономика страны от падения
агрохолдинга "Мрия": "1,2-1,5% ВВП Украины, там работает 30 тыс. человек и в нем есть
западные кредиторы и около 1,6 млрд долларов кредитов. "Мрия" упала 6 лет назад, а
финансовый рынок до сих пор помнит этот неприятный привкус и недоинвестирует в
агросектор Украины того объема инвестиций, который мог бы быть. Ukrlandfarming - это
три "Мрии", она была лидером и входила в ТОП-5 компаний в мире. Олег Бахматюк не
святой. Но он хочет компанию спасти и развивать, предлагает и вернуть 8 млрд гривен, а
власть и правительство почему-то этого не хочет, - заявил Мирошниченко. - Активы,
которые сегодня стоят 2-2,5 млрд долларов, станут добычей "гробовщиков" и рейдерского
направления "шакалов". То есть, если сейчас придут поживиться 200 млн долларов,
положат агрокомпанию в более чем 2 млрд долларов. Поэтому со стороны власти, ФГВФЛ
(Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и правительства должно быть
исключительно профессиональное и конструктивное решение вопроса долгов".
Мирошниченко напомнил, что дела, которыми силовики давят на компанию, касающиеся
1,2 млрд гривен полученного "VAB Банком" рефинансирования от НБУ, в то время как сам
Олег Бахматюк пытается вернуть государству 8 млрд гривен кредитов через механизм
реструктуризации: "В чем нет логики, так в нежелании власти получить 8 млрд гривен, при
этом гнаться за 1,2 млрд гривен, когда публично предлагают 8 млрд гривен. То есть какаято другая цель. Вообще, история с украинским банкопадом - это же пример абсурдности:
положили более 100 банков - и назвали это оздоровлением финансово-банковской
системы. Язык не поворачивается назвать это оздоровлением. Это были похороны
финансово-банковской системы Украины по заказу кого-то. Благодаря НБУ, ФГВФЛ забрал
с рынка около 570-600 млрд гривен залогов, которые сейчас продаются за 5-8% от
номинальной или залоговой стоимости через Фонд гарантирования вкладов". Сам
Бахматюк, считает Мирошниченко, пытается спасти компанию через понимание масштабов
негативных последствий от ее уничтожения. Единственным выходом, который не
навредит экономике Украины, является мировое соглашение между Бахматюком и
государственными учреждениями: "Он понимает риски и последствия ситуации с его
компанией для страны, глобального рынка, поэтому старается спасти компанию и быть
ответственным к людям, стране и 30 тыс. его сотрудников и не дать ей упасть, а при
возможности продолжать ее развитие. Все меняется. Для меня он большой украинский,
национально ориентированный бизнесмен. Должны быть найдены решения, должна быть
профессиональная и прагматическая дискуссия для людей и экономики страны. Скорее
всего, должно быть подписано мировое соглашение между Бахматюком и
соответствующими государственными учреждениями в рамках действующего
законодательства. Нужны только профессиональные решения, спокойная ровная
дискуссия, чтобы защитить людей, сохранить компанию и удержать инвестиционный
имидж Украины и агросектора". Напомним, что осенью прошлого года Национальное
антикоррупционное бюро Украины открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка,
которое касается получения рефинансирования НБУ "VAB Банком" во время финансовоэкономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки
залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и
заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку.
Читать полностью >>>
© Татьяна Зотова
По материалам ukranews.com
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ДПЗКУ виплатила черговий транш за кредитною
угодою з Ексім банком Китаю



САДІВНИЦТВО

17.01.2020

АТ ”ДПЗКУ" сплатила Ексім банку Китаю 115,9 млн. дол. США в рахунок
погашення заборгованості за кредитом, зокрема, 75 млн. дол. США основного
тіла кредиту та 40,9 млн. дол. США відсотків.
Кредитна угода між ДПЗКУ и Ексім банком Китаю на суму 1,5 млрд. дол. США
укладена у 2012 році і діє до 2027 року. Ставка згідно Угоди складає Libor USD 6m + 4,5%, і
передбачає виплату відсотків кожні 6 місяців, а з 2018 року - і основного тіла кредиту.
Кредит був наданий у рамках фінансування поставок зернових китайському партнеру в
особі Китайської національної корпорації машинної промисловості та генеральних підрядів
(China National Complete Engineering Corporation, CNCEC). Як відомо, 4 грудня 2019 року
рішенням Кабінету Міністрів України керівником АТ ”Державна Продовольчо-Зернова
Корпорація України" призначений Саймон Чернявський, який до цього очолював
агрохолдинг “Мрія”. За 4 роки Чернявський вивів “Мрію”, яка мала 1,2 млрд дол. США боргу,
з кризи, після чого холдинг був переданий стратегічному інвестору. Нагадаємо, керівництво
Державної продовольчо - зернової корпорації України провело офіційну зустріч з
Президентом китайської корпорації ССЕС пані Ян Цзін. Основною темою зустрічі стало
питання подальшої підтримки активної двосторонньої співпраці між ДПЗКУ та ССЕС.
Зокрема, пані Ян Цзін підтримала розвиток співробітництва на напрямках, зазначивши, що
китайська сторона уважно вивчає всі проекти, які можуть бути реалізовані в Україні на
інвестиційній основі, особливо проект будівництва заводу з глибокої переробки зернових.
В ДПЗКУ підтвердили готовність до всебічного розширення співпраці відповідно до
напрямків, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо подальшої співпраці у
галузі сільського господарства, підписаного 6 листопада 2018 р. «Українська сторона
черговий раз підкреслює, що готова збільшувати об‘єми поставок зернових, розширювати
номенклатуру експортної продукції за рахунок продуктів переробки, готова до спільної
реалізації проектів з розвитку інфраструктури – реконструкції терміналу ОЗТ, будівництва
заводу з глибокої переробки кукурудзи, будь-яких інших проектів, погоджених
сторонами»,- зауважила Ірина Марченко. Обидві сторони наголосили на важливості цього
переговорного процесу та висловили готовність до активізації взаємодії по всіх напрямках
можливого співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДПЗКУ

В Україні планують висадити понад 2 тис. га
горіхових садів
11.01.2020

У 2020 р. в Україні буде посаджено понад 2240 га нових горіхових
садів і близько 300 га лісових насаджень горіхоплідних культур. Про це
повідомляє Agro.guide, передає agravery.com
У 2019 р. в Україні було закладено дві тисячі гектар нових насаджень горіхів, з яких
на фундук припало 1,039 тис. га, на волоський горіх - 0,961 тис. га. Зазначимо, що по
завершенню 2019 р., згідно державної програми садівники отримали компенсації за посадковий матеріал - 119,8 млн грн за перше півріччя і 160,2 млн грн за друге півріччя. «Валовий
збір волоського горіха прогнозується в межах +126 тис. т, з них близько 60 тис. т буде
експортовано, велика частина у країни Перської затоки і південно-східну Азію», - розповів
Володимир Пахно, президент Української горіхової асоціації. Експерти прогнозують, що
експортні ціни на волоський горіх залишаться на рівні минулого року, однак ціни
внутрішнього ринку на несортовий горіх можуть бути зменшені. «Також з’являться
закупівельні підприємства по фундуку і будуть експортовані невеликі партії українського
фундука в країни Прибалтики та скандинавські країни», - додає Пахно. В свою чергу, фахівці
вважають, що горіхові сади малої та середньої площі (до 30 га) об'єднуватимуться в
регіональні кооперативи з підприємствами переробки. «Ми продовжуватимемо спільні дії
членів нашої асоціації, Мінекономіки, Торгово-промислової Палати України, ЗМІ за
брендинг українського горіха в світі. Таким чином, на ринку України і країн зарубіжжя
з’являться нові українські продукти переробки горіха з високою доданою вартістю», —
підкреслює президент асоціації. Нагадаємо, що за листопад 2019 року надходження від
експорту волоського горіха із усього плодоовочевого сектора України склали 51%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com



ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

У 2019 році в Україні вирізали
понад 96 тис. корів

Компания "Кернел" во IІ кв.-2020 ФГ сократил продажи
подсолнечного масла на 9%
21.01.2020

Кернел во втором квартале 2020 финансового года (ФГ), начавшегося
в июле 2019 г., сократил продажи подсолнечного масла на 9% – до 346 тыс.
тонн, из них 10% или 34,3 тыс. тонн пришлись на бутилированное масло.
Согласно отчету, обнародованном на сайте компании, “Кернел” переработал в
октябре-декабре 943 тыс. тонн семян масличных культур (940,56 за аналогичный период
прошлого ФГ) и задействовав полную мощность маслоэкстракционных заводов в отчетном
периоде установил новый производственный рекорд. Объемы экспорта зерна из Украины
во втором квартале 2020 финансового года выросли на 30% - до 2,26 млн тонн, из которых
1,4 млн тонн зерна было получено от внешних поставщиков, а остальное было произведено
сельскохозяйственным подразделением компании, отмечается в документе. Как
сообщается в документе, перевалка зерна на экспортных терминалах группы за этот
период увеличилась на 35% - до 1,69 млн тонн, что обусловлено значительным ростом
экспорта зерна из Украины и увеличением использования первой очереди
ТрансГрейнТерминала. В отчете говорится, что компания сократила во втором квартале
2020 ФГ прием зерновых и масличных на хранение на 11% – до 2 млн тонн. В целом за
первое полугодие 2020 ФГ "Кернел" нарастил объемы экспорта зерна из Украины на 24% –
до 3,88 млн тонн, одновременно сократив продажи подсолнечного масла на 17% – до 647,3
тыс. тонн и увеличив переработку масличных на 16% – до 1,57 млн тонн. Перевалка зерна
на экспортных терминалах группы за первые два квартала текущего финансового года
выросла 29% - до 2,89 млн тонн, а прием зерновых и масличных на хранение - на 4%, до 4
млн тонн. Помимо этого "Кернел" сообщил, что в декабре 2019 года одна из дочерних
компаний Kernel Holding S.A. завершила сделку по приобретению активов завода по
переработке масличных культур "Эллада", который компания эксплуатировала с 2016 года
по толлинговому соглашению. "Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер
подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной
продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально
интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнессегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла;
растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и
перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его
выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.
Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим
акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%.
Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат
Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Україна зацікавлена у збільшенні інвестицій
Cargill в аграрний сектор
22.01.2020

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього
економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління і
генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом МакЛеннаном.
"Дуже приємно зустрітися з одним із найбільших інвесторів у аграрний сектор та
аграрну логістику в Україні", - сказав він на зустрічі, повідомляє прес-служба Президента.
Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка
стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки загалом. "Ми будемо раді
співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для
збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки", - зазначив він. Президент
зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill у переробку аграрної
продукції. "Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які
перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо
збільшення інвестицій і готуємо нові програми", - наголосив Зеленський. Сторони
обговорили також реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що наразі
триває активна реформа "Укрзалізниці", і Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.
"У грудні 2019 року Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску
приватних локомотивів на окремі маршрути", - зазначив Зеленський. Натомість Девід
МакЛеннан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад $500 млн, і зазначив, що високо
цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що
інвестори позитивно оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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У 2019 році чисельність поголів’я корів в Україні скоротилася на 5%,
до 1,82 мільйонів. Про це, з посиланням на дані Держстат, повідомляє
аналітичний відділ Асоціації виробників молока.
«Фактичні втрати склали 96,4 тисяч корів за рік, каже аналітик АВМ Володимир
Андрієць. Поголів’я зменшилося в усіх секторах власності. У сільськогосподарських
підприємствах частка скорочення у 2019 році була найвищою 6,4%, а це 29,9 тис. голів, при
цьому загальна чисельність корів скоротилася до 437,9 тис. голів. Причини скорочення всім
відомі, адже вони вже, як мінімум півроку, на слуху у аграрної спільноти ? це неприйнятні
для виробників молока умови запуску ринку землі та загрози щодо скорочення діючих
програм підтримки». Найактивніше позбувалися корів господарства Чернівецької області,
де зниження склало 21,9%, у Луганській зменшилось поголів’я на 18,8%, Запорізькій на
16,9%, Рівненській на 16,1%, Одеській на 12,5%, Дніпропетровській на 11,3% та
Закарпатській на 11,1%. Проте фактичні втрати були найбільшими на Полтавщині, тут
вирізали 5 тис. голів. На Чернігівщині скорочення склало 3 тис. голів, на Сумщині 2,9 тис.
голів, на Рівненщині поменшало корів на 2,2 тис. голів, а на Вінниччині та Житомирщині ?
по 2 тис. голів за рік. «Як і прогнозувалося, темпи скорочення промислового поголів’я в
останні місяці року зменшилися. Так, в грудні втрати склали лише 400 голів за місяць. У
середньому ж протягом року поголів’я в Україні скорочувалося на 2,4 тис. голів щомісяця, а
у серпні, коли воно сягало піку ? ця цифра склала 5 тис. голів», - підкреслює аналітик АВМ.
Незначне нарощування поголів’я протягом другого півріччя демонструвала лише
Тернопільщина на 1,6% - до 12,5 тис. голів. За словами аналітика, попри те, що темпи
скорочення промислової худоби зараз сповільнилися таке «затишшя» є тимчасовим….
Читати повністю >>>
За матеріалами avm-ua.org


МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Виробництво вовни за 11 місяців
скоротилося на 8,5%
03.01.2020

У січні-листопаді 2019 року в Україні вироблено 1,67 тис. тонн вовни –
на 8,5% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це свідчать дані
Державної служби статистики.
Зокрема, сільгосппідприємства виробили 177 тонн вовни (-16,5%), а господарства
населення – 1,5 тис. тонн (-7,4%). Безумовний лідер із виробництва вовни протягом 11
місяців 2019 року – Одеська обл.: 795 тонн, або 47,6% від усього загальноукраїнського
обсягу. Частка одеських підприємств при цьому мізерна – лише 46 тонн проти 749 т. вовни,
виробленої в господарствах населення. На другому місці за обсягами виробництва вовни за
11 місяців 2019 року – Закарпатська область (163 тонни), на третьому – Миколаївська (111
тонн). Найвищі темпи розвитку продемонстрували сільгосппідприємства Черкаської та
Вінницької областей, де виробництво вовни протягом січня-листопада минулого року
подвоїлось, як порівняти з аналогічним періодом 2018 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Промислове поголів'я кіз та овець на заході України
скоротилося майже вдвічі
07.01.2020

Станом на 1 грудня 2019 р. в Україні нараховувалося 1,35 млн голів
овець і кіз, що на 3,6% менше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Про це
свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє AgroTimes.
Господарства населення утримують левову частку поголів’я – 1,18 млн голів, у той
час як сільськогосподарські підприємства – 172 тис. Як порівняти з 1 грудня 2018 року,
кількість поголів’я у сільгосппідприємствах скоротилася стрімкіше, ніж у господарствах
населення – відповідно на 6,5% і 3,2%. У розрізі регіонів у населення не спостерігалося
крайнощів у зміні поголів’я овець і кіз. Натомість у промислових господарствах є і стрімкі
злети, і такі ж – падіння. Лідером з нарощення поголів’я овець і кіз на 1 грудня цього року,
як порівняти з такою датою 2018 року стали підприємства Тернопільської області – на
41,7% – до 1,7 тис. голів. Запорізька обл. – на другому місці з показником 33% – до 28,2 тис.
голів. На 66,7% скоротилося поголів’я у підприємствах Рівненської області, опустившись до
позначки 0,4 тис. голів. Майже вполовину стало менше промислових кіз і овець у Закарпатті
– на 46,8% – до 4,1 тис. голів. Найбільше поголів’я утримують в Одеській області: і
підприємства (41 тис. голів), і господарства населення (257 тис. голів). Рівненщина стоїть
останньою за кількістю овець і кіз серед регіонів. Господарства населення області
утримують 14,9 тис. голів, сільгосппідприємства – 0,4 тис. голів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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В Україні все ще низька культура
споживання індичатини

KSG Agro увеличил продажи
свинины на 8,2%
08.01.2020

В Україні все ще низька культура споживання індичого м’яса, проте з
кожним роком індичатина набуватиме більшої популярності. У цьому
переконаний Ігор Трепаченко, власник ПП «Трепаченко».
Він наголосив, що ніша індичатини в країні все ще не заповнена. «І найближчим
часом, я вважаю, не заповниться, бо цей бізнес потребує великих інвестицій і трудовитрат, –
додав Ігор Трепаченко. – Він досить ризикований і складний. Нині навряд чи хто захоче
інвестувати сюди дорогі кредитні кошти». Значна частина індиківничих господарств – це
закордонні інвестиції, зауважив він. «Сьогодні закордонний інвестор не вкладатиме кошти
у цей бізнес – у нас він досить не захищений», – пояснив підприємець. За словами Ігоря
Трепаченка, на індиківничому ринку не так багато гравців, тому вони не конкурують між
собою. «Кожен працює у своїх регіонах, і боротьба переважно спрямована на зменшення
собівартості продукції, яку виробляємо, і це на тлі постійного зростання витрат на
опалення, корми, заробітні плати тощо», – зазначив він. В індиківництві існує яскраво
виражена сезонність. «Основний пік реалізації індичатини припадає на новорічні свята,
після яких настає тривалий спад аж до Великодня. Після нього знову спад – і так раз за
разом», – розповів Ігор Трепаченко. ПП «Трепаченко» (Чернігівська обл.) утримує 76 тис.
голів індиків одночасної посадки. Батьківське стадо налічує 5 тис. голів. Є забійний цех
потужністю 500 тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com

22.01.2020

Агрохолдинг KSG Agro по итогам 2019 г. увеличил объем продаж
свинины до 10,066 тыс. т, что на 8,2% больше по сравнению с показателем
годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.
Если в 2018 г. количество проданных голов составило 93 тыс., то по результатам
2019г. (с учетом мощностей собственной бойни) достигло 100 тыс. голов. «На фоне прошлогодних проблем, связанных с сокращением поголовья в результате вируса АЧС, в Украине
все отчетливее тренд повышения спроса на качественную свинину от производителей,
которые, как и наш свинокомплекс, серьезно инвестируют в мероприятия по
безопасности», - комментирует председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов.
По его словам, объемы качественной свинины значительно меньше существующего спроса,
так что есть все основания для увеличения продаж в наступившем году. Также отмечается,
что в настоящее время проект развития свинокомплекса реализован на 50% и имеет около
60 тыс. поголовья свиней единовременного содержания и 4,5 тыс. свиноматок. По проекту
агрохолдинг планирует увеличить количество свиноматок до 8,6 тыс. голов. «Мы
планируем в 2020 г. продолжать развивать проект, постепенно увеличивая количество
поголовья и, соответственно, наращивая объемы продаж», - резюмировал Сергей Касьянов.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua



РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
РАЧКИ (РАКИ, КРИВЕТКИ)

Україна відкрила експорт
яєць до Японії

У Херсоні бізнесмен вклав 400 тис грн в розведення
австралійських раків

09.01.2020

Організації з безпеки харчових продуктів України та Японії погодили
міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць з України
до Японії. Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.
Услід за можливістю експортувати курятину, для українських аграріїв відкрився
ринок Японії для продажу яєць. Про погодження ветеринарного сертифікату для експорту
свіжих яєць з України до Японії повідомила Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів 8 січня. «Компетентні органи України та Японії
погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць, призначених
для споживання людиною з України до Японії», – сказано в офіційному повідомлення
Держпродспоживслужби України. Нагадаємо, для м’яса із України відкрився ринок Японії.
“Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат
для експорту м’яса птиці з України до Японії”, – повідомили в Держпродспоживслужбі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
У Мінекономіки розповіли, коли українська
курятина поїде у Китай
16.01.2020

Відкриття експорту м’яса птиці до КНР знаходиться на
завершальному етапі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Там нагадали, що проект Протоколу інспекційних і карантинно-санітарних вимог до
імпорту та експорту м’яса птиці між Україною та КНР було узгоджено наприкінці листопада
2019 р. Це сталося у рамках візиту української делегації до Пекіну на чолі із заступником
міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарасом Качкою,
представниками Держпродспоживслужби та Головного митного управління КНР. “Наразі
Китайською стороною проводиться процедура внутрішнього погодження зазначеного
документу та відпрацьовується Сторонами технічне питання подальшого процесу обміну
підписаними текстами Протоколу”, — уточнили у міністерстві. Нагадаємо, за прогнозами
міжнародного видання Bloomberg, нестача м’яса у Китаї і відкриття цього ринку для
української курятини означатиме неабиякий успіх для українських виробників. Зокрема це
стосується найбільшого виробника і експортера — компанії “Миронівський хлібопродукт”
Юрія Косюка. Раніше УНН повідомляв, що свій ринок для української курятини відкрила
Ефіопія. У 2018 р. те ж саме зробили Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у 2019 році —
Японія та Катар. Всього близько 80 країн закуповують українську курятину. 26 листопада
минулого року Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо
збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України. Домовленості
передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік —
безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Предприятия агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" вынужденно
прекратили экспорт в Европу
23.01.2020

Предприятия агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП),
сертифицированные в странах ЕС, по состоянию на 23 января остановили
экспорт мяса птицы в эти страны, сообщили в группе.
"Все производственные мощности МХП продолжают работать в обычном режиме и
начали предпринимать все необходимые шаги согласно стратегии диверсификации
экспортных продаж, которая была утверждена менеджментом группы. MХП продолжает
придерживаться существующих стандартов качества и биобезопасности и реализует свою
продукцию как на местном рынке, так и в страны, где запрета экспорта нет", - говорится в
заявлении МХП в четверг. В группе указали, что сейчас производственная команда
специалистов и ветеринаров на мощностях МХП, следуют четкому плану по
противодействию птичьему гриппу и принимает все необходимые меры для
предотвращения потенциальных вспышек на всех производственных площадках МХП. По
информации группы, в настоящее время государственные ветеринарные органы Украины
находятся в тесном сотрудничестве с органами ЕС, чтобы согласовать и принять все
необходимые шаги для решения вопроса открытия рынка и прийти к окончательному
согласия по внедрению детальной регионализации, которая еще не была официально
ратифицирована. В МХП указали, что в 2019 году около 30% всего экспорта группы
направлялось в ЕС. МХП по итогам января-сентября 2019 года увеличил экспорт курятины
на 26% - до 269,67 тыс. тонн. В 2018 году экспорт вырос на 30% - до 286,8 тыс. тонн. По
данным Лондонской фондовой биржи, на новость об остановке экспорта мяса птицы в ЕС
акции МХП отреагировали снижением с начала торгов в четверг: по состоянию на 13.54 по
кв. оно составило 0,9% - до $8,72 за акцию. Как сообщалось, Государственная служба
Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 23 января
заявила о временном приостановлении ввоза на территорию ЕС мяса птицы, мясной
продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за
вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. Данная информация поступила 22 января
вечером от Европейской Комиссии. По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная
продукция под данные ограничения не подпадают.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Експериментувати з акліматизацією червоно-клешневим австралійського раку на півдні України почали ще в 2015 р. в Херсонському аграрному
університеті. Пише Херсон net .
Співробітники університету прийшли до висновку, що кліматичні умови в області
цілком підходять для розведення членистоногих нового для України виду. Ростуть раки
дуже швидко, досягають незвично великих розмірів, при цьому особливих умов не
вимагають. Договір з аграрним університетом уклав херсонський підприємець Леонід
Козлов. Також бізнесмен замовив розробку технології «промислового» вирощування
червоно-клешневим австралійського раку і її науковий супровід. При цьому він вклав понад
400 тисяч гривень в створення лабораторії і маточника. Тепер в підвальному приміщенні
університету розташовані басейни зі скла з системами фільтрації та обігріву води. У них
живуть більше 300 дорослих раків. Потомство планують запустити в водойми. Завідувач
кафедри водних біоресурсів та аквакультури ХДАУ Павло Кутіщев вважає цей проекти
економічно вигідним і впевнений у перспективах вирощування цих тропічних раків на
півдні України. Однак виникають деякі труднощі. Оскільки раки не виживуть, якщо
температура води менше +20°С, а оптимальна для них температура 23-30°С. У холодний
період виробників австралійського раку тримають в акваріумах, де вони дають потомство.
А з наступ тепла, в кінці квітня, молодих раків випускають у водойми, які розташовані в
Голопристанському та Каховському районах. І вже до жовтня вони досягають 120-130
грамів ваги. Сам Леонід Козлов, дуже задоволений, що прогнози вчених збуваються: раки
дійсно дуже швидко набирають вагу, при цьому не вимагаючи витрат на корми. І незабаром
херсонець сподівається отримати «товарного раку» на продаж. Підприємець впевнений, що
з реалізацією екзотичних тварин проблем не виникне. Продавати планує в спеціалізованих
магазинах в Херсоні, а також в інших містах – Харкові та Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua




FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Agricom Group будет самостоятельно выращивать продукцию
для завода по производству хлопьев
07.01.2020

Agricom Group в 2020 г. планирует активно выращивать сырье для
завода, поскольку поставщики сырья не готовы выполнять условия
форварда. Об этом сообщает «Украгроконсалт».
«Только 70% фермеров сделали поставки по фиксированной в договоре цене и
объемам. В Украине менталитет форвардов не работает: фермер уверен, что переработчик
на нем зарабатывает, и не понимает, что он платит, исходя из расчетов цены, за которую
может реализовать свою продукцию», - рассказал исполнительный директор Agricom Group
Петр Мельник. Он напомнил, что в мире форвард - это безусловный контракт, а страховая
компания хеджирует риски. Зато в Украине никто не готов брать на себя такую
ответственность, а фермеры могут сорвать поставку. В дальнейшем компания планирует
объединить производство и переработку: посеять 3-4 тыс. га овса и таким образом на 5060% гарантировать собственное качественное сырье для завода. Пока отработали
технологию выращивания овса на 30%. Поэтому в следующем сезоне планируют заложить
много экспериментальных участков, привлечь иностранных и украинских специалистов,
активизировать сотрудничество с селекционными станциями. Сырье для завода хранят в
биг-бегах — так, по сравнению с элеваторами, дешевле, удобнее с точки зрения логістики…
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ЄБРР надасть кредит на €3 млн українському
виробнику сухих сніданків
25.01.2020

ЄБРР надасть довгостроковий кредит на суму €3 млн для українського
виробника швидких сніданків ПрАТ «Лантманнен Акса». Про це повідомляє
прес-служба ЄБРР.
Кредит являє собою кредитну лінію «stand-by», що буде використовуватися у разі
виникнення потреб в додатковій ліквідності для поповнення оборотного капіталу. «Кредит
сприятиме вдосконаленню та збільшенню потужності виробничих ліній та виробництву
продукції з більшою доданою вартістю, що має призвести до підвищення прибутковості та
ефективності», — зазначено у повідомленні. В компанії «Лантманнен Акса» зазначають, що
із загального обсягу запланованих позичальником інвестицій один мільйон євро
планується використати на модернізацію виробничих ліній та встановлення
автоматизованих систем управління, що має забезпечити підвищення енергоефективності.
«Кредит є кредитною лінією на поповнення оборотного капіталу, що відкривається на 5
років, тоді як на місцевому ринку подібне фінансування є доступним лише на короткі
терміни», — додає прес-служба ЄБРР.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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На Вінниччині з’явився шанс масштабної реконструкції
Кирнасівського цукрозаводу
26.12.2019

На Вінниччині нарешті з’явився реальний шанс вирішити проблему
Кирнасівського цукрового заводу, що тривожить і саме селище, і
Тульчинський район та й область загалом уже понад 10 років.
Знайшлися інвестори, які готові за п’ять років вкласти 180 мільйонів доларів і
збудувати на території заводу сучасний елеватор та біогазову станцію. Здавалося б,
сценарій оптимістичний, але не всі мешканці Кирнасівки його підтримують. Частина людей
категоричні: на їхню думку завод має працювати винятково як цукровий. Хоча спеціалісти
переконують: ситуація в галузі така, що відновити виробництво цукру там нереально. Як би
того хто не хотів. А модернізація підприємства дозволить і людей забезпечити роботою, і
селищу надати новий поштовх для розвитку. У залі Тульчинської райдержадміністрації 24
грудня відбулась зустріч керівництва ТОВ «Кирнасівський цукровий завод» із мешканцями
Кирнасівки, які, поки що, категорично виступають за відновлення саме цукрового
виробництва на заводі. Планувалось, що буде досягнуто компроміс і вже після свят можна
приступити до будівельних робіт. Навіть відповідний меморандум про взаєморозуміння
хотіли підписати із кирнасівчанами та керівництвом заводу. Але переговори довелось
продовжити. За словами виконавчого директора ТОВ «Кирнасівський цукровий завод»
Сергія Бевзенка, розрахований масштабний інвестиційний проєкт до 2025 року. Він буде
втілюватись у два етапи. На першому – впродовж 2-3 років планують збудувати елеватор. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами naparise.com
Цукрозаводи «Укрпромінвест-Агро»
стали лідерами галузі
10.01.2020

За результатами сезону цукроваріння 2019 року, цукрові заводи, що
входять до складу компанії «Укрпромінвест-Агро», стали лідерами галузі.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, Крижопільський цукровий завод очолив рейтинг заводів за кількістю
виробленого цукру в Україні. За сезон вдалося переробити 740 тис. т цукрового буряку та
виробити 117 тис. т цукру. Середній вихід цукру - 15,78%. При цьому, 98% виробленого
цукру — продукт І категорії (кольоровість не більше 45 од. ICUMSA). Гайсинський цукровий
завод став лідером в Україні за показниками виходу цукру, які склали 16,28%. Цього сезону
заводу вдалося переробити 684 тис. т цукрового буряку та виробити 111 тис. т цукру.
Середня урожайність зібраних цукрових буряків цьогоріч склала 45,7 т/га.
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
Производство сахара в Украине
упало за год на 20%
10.01.2019

В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) в Украине изготовлено 1,48
млн тонн сахара, что на 19% меньше чем годом ранее. Об этом сообщает
пресс-служба отраслевого объединения "Укрцукор".
"Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн
сахарной свеклы. Это почти на треть меньше чем годом ранее. Как видим, существенное
уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных
мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", – отметила
замглавы ассоциации Руслана Яненко. Такой результат является прогнозируемым, ведь
мировой профицит сахара, который длился последние три года, существенно повлиял и на
украинский рынок. Так, сокращение посевных площадей под сахарной свеклой составило
20%, что вызвало уменьшение количества сырья. Кроме того, что 9 перерабатывающих
предприятий в этом году не запустились, производственный сезон также сократился почти
на месяц, что отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный
завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск. Традиционно,
тройка лидеров среди областей по объему производства сахара выглядит неизменно:
Винницкая – 331,9 тыс. тонн, Хмельницкая – 192,8 тыс. тонн, Тернопольская область –186,4
тыс. тонн. Как сообщалось, по результатам 2018/2019 маркетингового года в Украине было
произведено 1,82 млн тонн сахара, что на 15% меньше чем годом ранее. Всего в сезоне
работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы, что
почти на 10% меньше чем в 2017/2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Экспорт крахмала в январе-ноябре 2019 составил
75,9 тыс тонн, импорт - 5,6 тыс тонн
08.01.2020

Экспорт крахмала, инулина в январе-ноябре 2019 года составил 75
880 тонн на 26 310 тыс. USD. Об этом говорится в информации
Государственной фискальной службы.
Импорт крахмала в январе-ноябре 2019 года составил 5645 тонн на 4656 тыс. USD.
Как сообщала « Агро Перспектива», в 2018 году экспорт крахмала составил 60,864 тыс тонн
на 20 829 тыс USD, импорт крахмала составил 15 211 тонн на 7609 тыс USD. Отметим, на
территории бывшего Яготинского сахарного завода "Спецтехника" в Киевской области ООО
"Укрстарч" будет производить кукурузный крахмал и крахмалопродукты. Антимонопольный Комитет Украины в 2019 году дал разрешение на приобретение имущественного
комплекса для размещения там мощностей нового производства. Указано, что в
перспективе, когда завод выйдет на максимальную мощность, здесь планируется создать
около 200 рабочих мест. Напомним, новый завод крахмала и крахмалопродуктов компании
«Вимал» запущен в мае 2019 г. в Черниговской области. «Самые длинные 2,5 года в жизни
нашего предприятия наконец подошли к концу. Это был самый тяжелый и сложный
экзамен в нашей жизни, но мы сделали это и мы прошли. И именно сейчас мы очень рады
сообщить вам, что крупнейший в восточной Евразии картоплепереробний завод полностью
настроен и готов к выпуску крахмала, крахмала высшего сегмента качества для любых
ваших потребностей», — говорится в сообщении компании на странице в Facebook. Как
отмечается, проект завода был разработан лидирующими датскими инженерами и
базируется на лучшем в мире шведском оборудовании.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com, agroportal.ua, delo.ua
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В 2020 г. в Винницком индустриальном парке откроют
завод по производству лецитина
08.01.2020

В 2020 г. в Винницком индустриальном парке откроют завод по
производству лецитина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
городской глава Винницы Сергей Моргунов.
«В пределах Винницкого индустриального парка ожидаем появление еще одного
завода — его должна построить отечественная компания «Укро-экспертпостач»,
предприятие будет специализироваться на выпуске лецитина», — написал Сергей
Моргунов. По информации издания «Укринформ», строительство первой очереди завода
«Укро-экспертпостач» по производству лецитина планируется завершить в 2020 г., вторую
очередь введут в эксплуатацию в 2022 г. Инвестиции в проект составят более 100 млн грн.,
из которых 80 млн грн. будет потрачено на вовзведение первой очереди производства. Для
справки: коммерческий лецитин получают преимущественно из соевого масла.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Пелетний завод «Креатива» виставили
на аукціон за 42 млн грн
09.01.2020

На електронний аукціон OpenMarket виставлено комплекс, завод з
виготовлення паливних гранул із соломи потужністю 40 тис. тонн в рік. Про
це повідомляє прес-служба ДП «СЕТАМ».
«Лот виставлений на торги в рамках добровільного продажу акціонерним
товариством „Державний ощадний банк України“. Завод продається з обладнанням
виробництва фірми „AMANDUS KAHL“ (Німеччина) у кількості 34 одиниці. Комплекс
розташований у Кіровоградській області та має потужністю 40 тис. т в рік», — йдеться в
повідомленні. Стартова ціна — 42,9 млн грн. Аукціон відбудеться — 16 січня 2020 року.
«Завод є привабливим активом для великих фермерських господарств. Враховуючи стан
комплексу і достатні інвестиції у розвиток підприємства, він дуже швидко почне приносити
прибуток власнику», — вважає Віктор Вишньов, генеральний директор ДП «СЕТАМ».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Рада врахувала зауваження бізнесу і скасувала
"соєві поправки" - ЄБА
17.01.2020

Верховна Рада скасувала “соєві поправки”, а також врахувала інші
зауваження від бізнесу в законах про зміни до Податкового кодексу
України, які були ухвалені парламентом 16 січня.
“Багато зауважень від Європейської Бізнес Асоціації в документі нарешті були
враховані. Так, серед основних досягнень йдеться про … скасування дискримінаційних
“соєвих поправок”, щоб відновити справедливі умови оподаткування та добросовісну
конкуренцію на аграрному ринку”, – сказано в повідомленні пресслужби Європейської
Бізнес Асоціації. Таким чином, українські експортери зможуть отримувати відшкодування
ПДВ на сою та ріпак. Крім того, нові закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня,
передбачають збереження порядку нарахування ПДВ при експорті товарів, а також
зменшення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з ПДВ.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
UKROLIYA: Друга партія еспорту
до В’єтнаму
22.01.2020

Економіка В’єтнаму демонструє значні темпи зростання. Структурна
перебудова економіки В’єтнаму не могла не вплинути на споживчі ринки.
Населення країни становить близько 95 млн.
Чисельність міського населення зросла на 27%. Зростаючий середній і багаті класи
все більше проявляють інтерес до імпортної продукції. З цієї причини ми продовжуємо
нарощувати експорт органічної рафінованої олії та розвивати культуру споживання
української соняшникової олії у В’єтнамі. У січні «УКРОЛІЯ» відвантажила другу партію
фасованої органічної продукції під брендом GARNA organica. Нагадаємо, в січні 2020 року в
М’янму було відвантажено органічну рафіновану соняшникову олію під брендом GARNA
organica. М’янма є досить цікавим регіоном для експорту соняшникової олії, так як дана
продуктова позиція входить в топ -5 основних товарних груп в структурі імпорту:
енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки; реактори ядерні, котли,
обладнання і механічні пристрої; засоби наземного транспорту; чорні метали; жири
рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири. «УКРОЛІЯ»
сьогодні – це не просто експорт соняшникової олії в більш ніж 50 країн світу. Для нас
експортна діяльність – це розширення кордонів для здорових та інноваційних продуктів,
які ми пропонуємо нашим споживачам. Відзначимо, як відзначають експерти, на світовому
ринку з року в рік спостерігається скорочення перехідних запасів рослинної олії за рахунок
більш швидкого зростання споживання щодо виробництва. Особливо стрімко цей процес
проходить в Китаї. По-перше, в Китаї величезна кількість покупців – чисельність населення
наближається до позначки 1,5 млрд. Значну частку становить середній клас – близько 37%,
тобто більше 500 млн осіб. Наситити такий ринок складно, а ось знайти нішу і зайняти її –
цілком реально. Компанія «УКРОЛІЯ» в січні відвантажила 350 т органічної високоолеїнової
соняшникової нерафінованої олії провідній агропромисловій групі на ринку Китаю.
Перспективи взаємного співробітництва в харчовій індустрії України з КНР великі.
Величезний ринок, зростаючий рівень добробуту населення і інтерес до іноземних
продуктів гарантують успіх на ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами UkrOliya
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В Украине впервые начали выпускать цельное
концентрированное молоко

Анализ рынка вареной колбасы, сосисок и сарделек:
фаст-фуд в каждом доме
06.01.2020

Ичнянский ММК первым в Украине начал выпускать цельное
концентрированное молоко. Об этом рассказала главный менеджер
внешнеэкономической деятельности Ичнянского ММК Ксения Крупицко.
"Мы - единственный производитель концентрированного молока в Украине. ММК
закупил специальное оборудование для выпуска концентрированного молока.
Итальянские специалисты обучали наших сотрудников. Линию запустили летом", —
отметила она. Из молока испаряют воду и остается концентрат. Жирность
концентрированного молока — 8,6%. С одной банки объемом 400 г можно получить 1,5 л
молока. Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет импорт молокопродуктов:
по состоянию на 1 сентября 2019 года прирост импорта сливочного масла составил 33%,
сыра — 77%, цельномолочной продукции 42%. Увеличение импорта происходит из-за
сокращения поголовья КРС, и как следствие — нехватки отечественного сырья. Напомним,
15 июля 2019 года вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины "Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока
и молочных продуктов". Согласно этому приказу, в Украине вводятся новые требования к
безопасности и качеству молока и молочных продуктов, которые будут стимулировать
повышение объема производства молока.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Экспорт молокопродуктов из Украины по итогам 2019 г.
значительно сократился
20.01.2020

По данным статистики 2019 г. экспорт почти всех молокопродуктов
из Украины весьма значительно сократился. Об этом сообщает Infagro,
передает портал latifundist.com
Исключением стали молочные консервы (+6%), ультрапастеризованное молоко
(+15%) и сухое цельное молоко (в 2,1 раза). По другим молочным товарам отмечается
значительное сокращение экспорта: по маслу (-40%), по сырным продуктам (-48%), по СОМ
(-14%), по казеину (-28%), по сыворотке (-24%). «Анализируя текущие тенденции, следует
отметить менее выраженное сокращение экспорта в сравнении с прошлой зимой. В декабре
экспорт СОМ оказался в 2,1 раза больше в сравнении декабрем 2018 г. Больше продавалось
молока длительного хранения, консервов и даже сыра. В то же время продажи масла и
сырного продукта оставались небольшими», — указали эксперты. В январе 2020 г. экспорт
молокопродуктов будет весьма незначительным, на заметное увеличение внешних продаж
можно рассчитывать не ранее апреля, когда увеличится предложение дешевого молока от
населения, прогнозируют аналитики. Что касается импорта молокопродуктов, то в 2019 г.
он значительно вырос. Закупки сыров в прошлом году выросли на 82%, а если
рассматривать декабрьский импорт, то он более чем в 2 раза превышает показатель
декабря 2018 г. В сообщении указывается, что в 2019 г. ввоз свежих молокопродуктов
увеличился на 65%. Во много раз выросли закупки сливочного масла, заметно увеличился
импорт других молокопродуктов. В декабре выросли объемы импорта не только сыров и
масла, но и сухого молока, сыворотки. Этих товаров закуплено в разы больше в сравнении с
декабрем 2018 г. «В январе импорт молокопродуктов все еще будет весьма значительным,
внешние закупки сократятся ближе к весне», — прогнозируют аналитики. Напомним, что
условная доходность производства молока в агропредприятиях Украины (УМИ) по итогам
2019 г. была лучшей за последние 8 лет.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Ощадбанк реструктуризує "молочні" борги
групи "Континіум"
24.01.2020

За даними Секретаріату з фінансової реструктуризації, Ощадбанк
відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ “Клуб
сиру”. Про це повідомляє finbalance.com.ua
У переліку пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. ТОВ "Комо Україна", ТОВ "КомоЕкспорт", ПрАТ "Дубномолоко", ТОВ "Дубровицямолоко", ТОВ "Канівсиртрейд", ПАТ
"Житомирмолоко", ПрАТ "Львівський міський молочний завод", ДП "Новоград-Волинський
сирний комбінат", ПАТ "ВОлодимир-Волинський КМП", ПАТ "Бродівський завод СЗМ",
Fromer Holding Limited, Yratia Holding ltd, Milkonica Holding Group Limited. За даними
держреєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Клуб сиру" є Степан Івахів і діти покійного
Ігоря Єремеєва (Роман і Софія) - співвласники групи “Континіум” (в яку входить у т.ч.
мережа АЗС WOG, Банк інвестицій і заощаджень). Нагадаємо, у липні 2019 року Ощадбанк
завершив процедуру фінансової реструктуризації боргів ТОВ “ВОГ Трейдинг” та пов’язаного
з ним ТОВ «Імпорт Транс Сервіс». Сума боргових зобов’язань тоді не уточнювалася. Разом з
тим, у судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018030010000938
згадувалося про договори щодо відкриття Ощадбанком непокритих акредитивів на 20 млн
дол для компанії, пов’язаної з мережею WOG. Крім того, в матеріалах кримінального
провадження №12018100060002418 фігурувала інформація, що 18.08.2014 на підставі
договору кредитної лінії №124/48-1 ТОВ «ВОГ Трейдинг» отримало кредит від Ощадбанку
на 20 млн дол. Як писав Finbalance, у березні 2019 року ПрАТ "Дубномолоко" (пов’язане з
групою “Континіум”; випускає тверді та плавлені сири під торговою маркою «Комо»)
повідомляло про можливе внесення змін у кредитні договори з Укрексімбанком. Як
зазначалося, гранична межа вартості відповідних правочинів, що зможуть вчинятися
впродовж року після прийняття відповідного рішення, - 200% вартості активів компанії за
даними останньої річної фінансової звітності. Відповідно до звітності ПрАТ “Дубномолоко”,
на кінець 2017 року його необоротні активи становили 322,3 млн грн, а оборотні - 414 млн
грн. 09.10.2019 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ПАТ “Ковельмолоко” (теж
пов’язане з групою “Континіум”). 18.09.2019 суд затвердив реєстр вимог кредиторів
боржника, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку на 743,7 млн грн (як забезпечені
заставою майна боржника), ТОВ “Мідас Інвестиції” - 111,5 млн грн (черга не уточнюється),
ПрАТ "Галичина" - 85,8 млн грн (четверта черга), ТОВ "Молочна компанія "Галичина" - 20,7
млн грн (четверта черга). 30.08.2018 Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ПрАТ
"Галичина" (молочна компанія, яка теж пов’язана з групою “Континіум”). Сукупний обсяг
кредиторських вимог Укрексімбанку до підприємства, визнаних у судовому порядку, - 1,3
млрд грн. У листопаді 2015 року Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ
«Українська сирна компанія», до якого, як писав Finbalance, Укрексімбанк пред’являв
кредиторські вимоги на 811 млн грн, які, однак, зрештою відкликав. Тоді керівник ПАТ
«Дубномолоко» (теж підконтрольне групі «Континіум») публічно запевняв, що банкрутство
«Української сирної компанії» – «технічний момент», а борг компанії перед Укрексімбанком
буде переведений на «Дубномолоко». Додамо, що у вересні 2018 року мережа АЗС WOG
заявляла, що Укрексімбанк реструктуризував її заборгованість строком на 15 років. Сума
боргів при цьому не уточнювалася. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

08.01.2020

Компанией Pro-Consulting проведен анализ рынка вареной колбасы,
сосисок и сарделек, в результате которого определены текущие параметры
рынка, спрогнозированы направления развития.
Колбасы различных видов всегда пользовались спросом у населения нашей страны.
Людей привлекает то, что колбасные изделия можно употреблять в пищу после
минимальной обработки, а то и вообще без нее. «Лучшее мясо – это колбаса», - считает
украинский потребитель, ведь недаром колбасы занимают более 70% от общего объема
готовой мясной продукции, ну а 60% рынка колбас – это вареные колбасы, сосиски и
сардельки. Их покупают чтобы быстро перекусить либо добавить в другие сытные блюда:
супы, салаты, яичницу. Анализ рынка вареной колбасы, сосисок и сарделек свидетельствует о том, что выпуск этой продукции в Украине в последние годы растет, только лишь
по итогам 9 мес. 2019 г. наблюдался некоторый спад по сравнению с аналогичным
периодом 2018-го. Потенциал роста колбасного рынка еще далеко не исчерпан, по мере
повышения покупательной способности, наши соотечественники будут все больше денег
выделять на полюбившуюся им колбасу, при этом обращая большее внимание и на ее
качество. Поэтому, если не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, отечественным колбасникам стоит настраиваться на дальнейшее увеличение спроса в среднем и
высоком ценовых сегментах рынка. Вместе с тем нельзя сказать, что у украинских
производителей колбасы сложились тепличные рыночные условия. Высокая конкуренция
не позволяет почивать на лаврах даже крепким предприятиям. Множество мини-цехов и
домашних коптилен уже заняли примерно 30% рынка колбасы, реализуя свою продукцию
на базарах и не отчитываясь перед фискальной службой. Кроме того, все еще сохраняются
контрабандные поставки колбас из Польши и Италии. По результатам исследования рынка
вареной колбасы, сосисок и сарделек можно сделать вывод о том, что в среднесрочной
перспективе наибольшее конкурентное преимущество будут иметь те производители,
которым удастся найти оптимальное соотношение между качеством и ценой выпускаемой
колбасы. Пройти между Сциллой натурализации продукции и Харибдой снижения ее
себестоимости смогут компании, которые уже сегодня готовы инвестировать в развитие и
модернизацию производства. ! Данное маркетинговое исследование можно приобрести в
разделе готовых анализов рынков на сайте Pro-Consulting.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Pro-Consulting
Власник Салтівського м’ясокомбінату: Треба не боротися за клієнта, а
надавати йому якісний продукт та сервіс
17.01.2020

Власник Салтівського м’ясокомбінату про те, як власна мережа
магазинів допомагає у дослідженні споживацьких вподобань та виведенню
на ринок нових продуктів.

Салтівський м’ясокомбінат є одним з найбільших підприємств України, що
працюють у сфері м’ясопереробки та виробництва ковбас та м’ясних делікатесів. За роки
існування компанії вдалося створити розгалужену торговельну мережу у різних регіонах
країни. Про плани стосовно подальшого розвитку компанії в інтерв’ю виданню Бізнес
розповів власник Салтівського м’ясокомбінату Денис Парамонов. RAU вибрала найцікавіше
з цієї розповіді.
Про досягнення та плани. 2019 рік став для нас дуже успішним роком активного
розвитку бізнесу. У нас з’явився новий м’ясокомбінат у Білій Церкві. Наступного року ми
порадуємо споживачів новим м’ясним брендом. Загалом лінійка продукції усіх наших
комбінатів оновилася приблизно на третину. У відповідь на швидкий розвиток тренду
“магазин біля дому” ми розширили нашу мережу фірмових магазинів. У 2019 році відкрили
понад 50 точок у різних регіонах України. У 2020 році плануємо розвивати нові формати
магазинів, вводити нові товарні групи, збільшувати категорії свіжого м’яса та продуктів To
Go. Ми поглибили й розширили наше партнерство з національними роздрібними мережами
та й надалі будемо активно рухатися у цьому напрямку.
Про вподобання споживачів та канали збуту. Ми — виробнича компанія, і саме в
цьому напрямку розвиватимемось. Що стосується продуктів та каналів їхнього збуту, то ми
відповідаємо на запити ринку, а деколи навіть формуємо їх. Вимоги до м’ясних продуктів
змінюються, інтернет надає більше можливостей для розвитку торгових марок і взаємодії
зі споживачем. Ми моніторимо світовий досвід, відкриваючи нові продукти для
українського ринку та знайомлячи з нашими ковбасами споживачів інших країн. Звичайно,
ми проводимо дослідження споживчих вподобань. Нам у цьому дуже допомагає фірмова
торгівля, де наш споживач видає безпосередню реакцію на той чи інший продукт. Серед
запланованих нами новинок — “італійська” лінійка, ковбаса з пліснявою. Також
продовжуватимемо розвиток категорії улюблених в Німеччині та Австрії ковбасок-гриль,
лінійка яких вже набирає неабиякої популярності в Україні. У нашій довгостроковій
стратегії є напрям виходу на світові ринки. Однак треба враховувати специфіку ринків
м’ясних виробів. У різних країнах і регіонах світу споживчі вподобання сильно
відрізняються. Для більшості держав м’ясопереробка — це стратегічна галузь, в якій
перевага віддається локальним виробникам. Тому не завжди можливий шлях простого
експорту готової продукції. Ми не плануємо боротися за споживача ні в Україні, ні за її
межами. Ми робимо так, щоб максимально відповідати потребам, давати якісну продукцію
й тішити наших клієнтів. Це не боротьба, а сервіс. На будь-якому ринку, в будь-якій країні й
у кожному регіоні світу ми вирішуємо, як надати цей сервіс найефективніше.
Про конкуренцію на ринку. Головна цінність поточного ЗСЖ-тренду — орієнтація
на якісні продукти, усвідомлений підхід до харчування. Тому ми постійно вдосконалюємо
рецептури, ретельно добираємо постачальників сировини. Останніми роками активно
виходять на ринок невеликі виробники ковбас і м’ясної продукції. З одного боку, це
прекрасно, це означає, що малий та середній бізнес в Україні розвивається. З іншого боку, є
й нюанси: далеко не завжди крафтові виробники контролюють якість продуктів на всіх
ланках ланцюжка поставок. А це значні ризики для споживача, які, за поточної ситуації в
українському законодавстві, практично неможливо усунути. Особливу надію я покладаю на
імплементацію закону про РРО. Я абсолютно впевнений, що обов’язкова видача покупцеві
чека — класичного або електронного — найважливіший механізм захисту споживача від
неякісного товару, а підприємців — від недобросовісної цінової конкуренції. Ще одна
проблема, з якою стикаються всі бізнесмени країни, — дефіцит кадрів. Вирішувати її
необхідно одразу на декількох рівнях, адже проблема відтоку спеціалістів за кордон — це
результат неефективної політики не лише держави загалом, а й кожного роботодавця
окремо. Тому у 2020 році ми плануємо створити корпоративний університет, вже зараз
розробляємо систему кар’єрних ліфтів для молодих фахівців, готуємо програму кадрового
партнерства з декількома вишами.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Читайте також: Мій бізнес і за 10 років
працюватиме в Україні >>>
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Функциональный и снековый формат: какой
хлеб выбирают украинцы

Україна наростила виробництво мороженої
риби майже на 20%
15.01.2020

За період з січня по листопад 2019 року в Україні вироблено
замороженої риби майже на 20% більше, ніж за цей самий період у
минулому році. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
“Протягом січня-листопада 2019 року в нашій державі вироблено 9 285 тонн риби
морської замороженої нерозібраної. Це на 19,7 % більше аналогічного періоду минулого
року”, - йдеться у повідомленні. У Держстаті відзначили, що зростання виробництва рибної
продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями: філе рибне та м’ясо риби
інше (перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені - 3 221 тонна (+35,3 %
до січня-листопада 2018 р.); філе рибне в’ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) - 1 264
тонни (+52,3%); лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи
філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) - 554 тонни (+25,6%); продукти готові
й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та
готових страв із риби) - 2 850 тонн (+13,1%); готові продукти і консерви з риби, інші (крім
цілих чи шматочками та страв готових із риби) - 12 885 тонн (+16 %). Крім того, протягом
11 місяців 2019 р. в Україні вироблено: риба сушена і в’ялена - 3 530 тонн; оселедці солоні 2 910 тонн; риба солона (крім оселедців) - 1 790 тонн; риба копчена (включаючи філе; крім
тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та оселедців, а також крім риб’ячих
голів, хвостів та черевець) - 3 595 тонн; продукти готові й консерви з сардин, сардинели,
кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв
готових із риби) - 11 967 тонн; готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками,
в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) - 2 070 тонн; ікра інших
риб - 3 007 тонн. Нагадаємо, половина української мороженої риби йде на експорт до Європи.
"За підсумками шести місяців 2019 р. на зовнішні ринки поставлено 217 тонн української
мороженої риби. Експорт продукції становить 573 тис.дол. 49% всього експорту української
мороженої риби (у грошовому вимірі) припало на країни Європи (281,1 тис.дол.). До країн
СНД поставлено 32% продукції на 183,7 тис.дол. та країн Азії – 18% на 105,8 тис.дол.", вказали в Держрибагентстві. Найбільшим покупцем української мороженої риби стали:
Молдова – 68,4 тонни на 183,2 тис.дол.; Угорщина – 46,2 тонни на 149,8 тис.дол.; Німеччина
– 55,9 тонни на 80,6 тис.дол.; Туреччина – 13,1 тонни на 52,8 тис.дол.; Грузія – 13,8 тонни на
52,8 тис.дол.; Румунія – 4,5 тонни на 24,2 тис.дол.; Польща – 13,1 тонни на 21,4 тис.дол. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua


ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

Производители украинских соков пишут на этикетках
неправдивую информацию о составе продукта
08.01.2020

Ни для кого не секрет, что порой маркетинговые ходы компаний
граничат с нарушением законодательства. В нашем случае речь идет о
составе соков, а точнее – о их несоответствии заявленному на этикетке и
тому, что действительно содержится в самом напитке.
В частности, ряд нектаров, выпускаемых под торговой маркой Rich ("Кока-Кола
Бевериджиз Украина Лимитед"), нектаров "Світанок" и сока с мякотью в смеси фруктов
"смузи яблоко-вишня-банан-клубника" Galicia ("Галиция-Трейд"), соков "Соки України",
"Экосфера" и "Ранок" ("Эко-сфера"), соков и нектаров Sandora и "Садочок" ("Сандора"), соков
абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "Тома"
("Перлина Запоріжжя"). В связи с этим, Антимонопольный комитет рекомендует
производителям соков компаниям "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (Киевская
область, входит в группу компаний Coca-Cola (США)), "Галиция-Трейд" (Львовская область,
входит в группу компаний T.B.Fruit), "Эко-сфера" (Киев), "Сандора" (Николаев, входит в
компанию PepsiCo (США)) и "Перлина Запоріжжя" (Запорожье) устранить несоответствие
фактического состава продукции заявленному на этикетке. АМКУ рекомендовал
прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона о защите от
недобросовестной конкуренции, путем приведения информации на упаковках, в названиях,
изображениях, обозначениях в соответствие с составом продукта. Согласно Единому
госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями и конечными
бенефициарами "Эко-сферы" являются Олег Гончарук и Валентина Гончарук, уставной
капитал составляет 9,6 млн гривен. Конечным бенефициаром ООО "Перлина Запоріжжя"
является гражданин Германии Бон Данил, основателями – Валерий Яцола и компания
Torrington Solutions LLP (Великобритания), уставной капитал составляет 100 тыс. гривен.
"Кока-Кола Бевериджиз Украина" владеет заводом в Киевской области по производству
безалкогольных напитков Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, соков и нектаров Rich и
"Добрий", BotaniQ, холодных чаев Nestea, энергетических напитков Burn и Gladiator,
природной питьевой воды BonAqua. T.B.Fruit объединяет предприятие "Яблочный дар"
(входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы
T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol (оба – Польша), компании "Танк Транс Украина" и Tank
Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками
наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад", который
располагает 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины. С 2011 года Т.B.Fruit
производит соки прямого отжима под ТМ Galicia. ООО "Сандора" основано в 1996 году, в
2007 году компании PepsiAmericas и PepsiCo (США) сконцентрировали 100% компании.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
У МакДональдз розповіли, чому картоплю фрі
в Україну завозять з Польщі
10.01.2020

За один день відвідувачі МакДональдз в Україні з’їдають близько 160
тисяч порцій картоплі фрі (17 тисяч кілограм), компанія замовляє картоплю
у польського постачальника.
"Картоплі фрі за день українці з’їдають близько 160 тисяч порцій. Це при тому, що у
нас 90 ресторанів, могло би бути ще більше. Це приблизно 17 тисяч кілограм на день", розповіла в інтерв’ю спільному проекту ЕП з YouTube-каналом "Зе Інтерв'юер"
гендиректорка МакДональдз Юлія Бадрітдінова. Гендиректорка наголосила, що польська
лінія виробництва "фрі" забезпечує картоплею не тільки Україну, але і половину Європи.
"Там (в Польщі - ЕП) достатні потужності виробництва. МакДональдз допомогає
розвиватися постачальникам. Наприклад, в тій же Польщі колись інвестували багато
коштів в завод, окремі лінії якого працюють тільки на МакДональдз. В них є спеціальний
сорт картоплі, щоб "фрі" була довгою, як потрібно. Цей завод справляється з потребами
половини Європи. Бадрітдінова також заявила, що зараз МакДональдз шукає українського
постачальника картоплі, але не для "фрі". "Ми, насправді, шукаємо їх (виробників картоплі ЕП). Для картоплі фрі ми найближчим часом не будемо змінювати постачальника, але це
буде стосуватися "картоплі по-селянськи", або "картопляних діпів", - підкреслила вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Хлеб функционального назначения и снековые изделия весом 50-60
гр. Таким новинкам среди хлебобулочных изделий отдают предпочтение
украинцы, однако лидером продаж остается хлеб традиционной рецептуры.
По словам председателя правления компании «Киевхлеб» Владимира Череды,
изменение вкусов потребителей хлебобулочных изделий происходит постепенно. «За сутки
наше предприятие выпускает около 500 т хлебобулочных изделий. Из них до 20%
занимают новинки», — говорит он. Это хлеб улучшенного качества или функциональный,
например, фитнес-хлеб. То есть с добавлением определенных видов сырья. Именно он
показывает тенденцию к положительной динамике. Словом, происходит в определенной
степени замещение традиционного хлеба новым. «Очень стремительно развивается сеть
быстрого питания: бутерброды, перекусы. И мы должны предлагать хлебобулочные
изделия по 50-60 граммов, чтобы их могли использовать фастфуды. Такие новинки
особенно предпочитают потребители до 30 лет, которые экономят время в быстром темпе
жизни», — говорит эксперт. Череда отмечает, что их предприятие за этот год расширило
свою линию ассортимента на 12 позиций. Для этого изучало вкусы потребителей и
тенденции на соседних, европейских рынках. Однако разработано их было значительно
больше. Речь идет о тех, которые прижились среди покупателей, рассказывает Череда.
«Сегодня рынок Украины открыт не только по хлебу, но и в целом. Он точно отражает
тенденции, происходящие в мире», — подытожил он.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Українці їдять все менше хліба: бережемо
гаманці, здоров’я, фігуру?
10.01.2020

Обсяги виготовлених в Україні хліба і хлібобулочних виробів
нетривалого зберігання скоротилися на 10,7%. Це – дані Держстату за 11 міс.
2019-го. Але і в грудні ситуація, за даними експертів, суттєво не змінилася.
Отже, й цифра за підсумками усього минулого року також буде невтішною: від 10 до
11% падіння. “Мінус” 85-90 тисяч тонн. Фактично стільки хліба в Україні випікають за
півтора місяця. Із чим пов’язаний цей (умовний) півторамісячний “простій” цілої галузі?
Можливо, він загрожує вітчизняній економіці та здоров’ю українців?
Хлібобулочне виробництво: “тінізація” та брак попиту. Перманентне падіння
виробництва “головного” продукту, схоже, вже нікого не дивує. Щороку галузь втрачає
5...7...10%... У підсумку – майже триразове скорочення виробництва у порівнянні з 2000 р.
(2,5 млн т. тоді, і приблизно 850-860 тис. – у 2019-му). Таким чином, середньорічне
споживання хліба скоротилося з 50 до 26 кілограмів на людину. Це приблизно 72 грами на
день. Тоді як за затвердженими ще в часи СРСР нормами, дитина віком до 6 років має
щороку з’їсти приблизно 44 кілограми хліба, 6-18-річна – трохи більше 79, доросла людина
– 100 кг. Та чи варто бити на сполох, кричати “пробі”, “зубожіння”, “геноцид”? Може, все
навпаки, “зубожілі” українці замість того, щоби “натоптуватися” відносно дешевим хлібом,
почали харчуватися чимось смачнішим і дорожчим? Cпробуємо розібратися.
 Падіння попиту. Експерти одностайні: головна причина скорочення – не нестача борошна
чи виробничих потужностей, а зменшення попиту. Продукт специфічний. Тримати його
на складах “до кращих часів” не можна, експортні можливості також обмежені. Основна ж
причина падіння попиту – скорочення чисельності населення. Мова і про неприємну
демографічну ситуацію (високу смертність та низьку народжуваність), і про міграцію
населення – зокрема, трудову, – і про наслідки російської агресії в Криму та на Донбасі.
Адже дані про виробництво і споживання хліба на цих територіях не потрапляють до
загальнодержавної статистики. Стрімке підвищення цін на хлібобулочні вироби також не
сприяє зростанню попиту.
 Надмірна “тінізація” галузі. Нагадаємо, донедавна на ситуацію на хлібному ринку істотно
впливало й надмірне державне регулювання (діяло до 1 липня 2017-го). Упродовж
багатьох років держава і місцева влада жорстко обмежували рентабельність виробництва
хліба та хлібобулочних виробів. Це позначалося, зокрема, на випіканні соціальних сортів
хліба. Адже виробники не хотіли працювати собі у збиток. Ця ситуація й призвела до того,
що в середині 2010-х 40-60% (за різними оцінками) виробництва хліба перейшли “у тінь”.
Деякі експерти вважають, що після скасування держрегулювання ситуацію вдалося
поліпшити. Інші ж навпаки твердять: “віз і нині там” – ледь не 70% виробників хліба
перебувають в тіні, формуючи свій ринок сировини та здійснюючи увесь процес закупівлі
й виробництва нелегально або напівлегально.
 “Диверсифікація” виробництва. Отже, подолати проблему “тінізації” і досі не вдалося. Як і
навести лад у обліку відповідної продукції. Зробити це доволі складно через значну
кількість дрібних виробників (мініпекарень, підприємств малої потужності). Самі бачите:
нині в наших містах ледь не на кожному розі зустрічаємо мініпекарню зі “змішаним”
асортиментом: тут і хліб, і пиріжки, і східна випічка. Навіть, якщо звітність таких
підприємств “ідеальна”, відділити вироблені обсяги хліба від “нехліба” практично
неможливо. Це ж стосується й діяльності пекарень при мережах більшості супермаркетів.
Ці мініпідприємства, зазвичай, також оформлені як ФОПи... Свій “необлікований” хліб для
потреб працівників випікають деякі великі – зокрема, аграрні – підприємства чи,
приміром, мережі закладів громадського харчування... Натомість “традиційні” виробники
– великі хлібокомбінати – потерпають через значну зношеність основних засобів,
відсутність можливостей для “виробничого маневру” (переорієнтування ліній на
найбільш популярну продукцію, зміни рецептури тощо), складні умови доставки
продукції у віддалені від обласних і районних центрів населені пункти тощо.

“Альтернативний” імпорт. Крім того, на внутрішнє виробництво хліба
впливає розвиток ринку заморожених хлібних напівфабрикатів, більшу частину яких
імпортують з Євросоюзу й Туреччини. До речі, надалі це може іще суттєвіше “насолити”
вітчизняним виробникам. Адже у Європейському Союзі на частку замороженого хліба
припадає практично половина ринку. У нас – поки що менше 20%.
Нам хліба не треба. Банани давай! Не варто забувати й про те, що, попри стару
“пісню про зубожіння”, раціон українців постійно урізноманітнюється. Зокрема, за рахунок
збільшення споживання недорогих видів м’яса (насамперед – курятини), субпродуктів,
напівфабрикатів, а також фруктів – на жаль, здебільшого, імпортних. Підтвердженням
цьому – дані Української плодоовочевої асоціації, згідно з якими, торік наша країна знову
побила рекорд за обсягами імпорту бананів. Трейдери завезли 270-275 тисяч тонн
екзотичних плодів. Це на 8-9% більше, ніж у 2018-му, також рекордному, році. Таким чином,
обсяги споживання бананів уже майже співмірні із вживанням хліба: в середньому 6
кілограмів на людину. Також за два десятиліття змінилася культура харчування громадян.
Дедалі більше українців взагалі не їдять (або майже не їдять) хліба. Хтось відмовляється від
хлібобулочних виробів через їх високу калорійність чи остерігаючись впливу “шкідливих”
вуглеводів. Дехто забув правило “жодної трапези – без рідкої страви” і, відповідно, хліба
вприкуску, віддаючи перевагу, приміром, східній (китайській, японській, тайській) кухні, де
випічка не завжди у фаворі. Також деякі наші співвітчизники перейшли на вживання
“альтернативних” сортів хліба – дієтичних, білкових, бездріжджових, з насінням та іншими
добавками. Порції при фасуванні і вживанні такої продукції менші. …
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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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українські виробники у 2019 збільшили
виробництво шоколадних цукерок

Технічний стан 20 заводів концерну «Укрспирт»
не дозволяє виробляти спирт
12.01.2020

За січень-листопад 2019 р. в Україні вироблено 58,2 тис. тонн
шоколадних цукерок (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в
брикетах, пластинах чи плитках). Про це свідчать дані Держстатистики.
За 11 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше
виробництво шоколадних цукерок збільшилося на 23,2%. При цьому у річному вимірі
(листопад 2019 - листопада 2018) шоколадних цукерок виробили більше на 18,2%.
Шоколадних цукерок з вмістом алкоголю у січні-листопаді 2019 року виробили в Україні
17, 5 тонни, що на 7% більше, ніж за відповідний період 2018 року. У річному вимірі
виробництво таких цукерок скоротилося на 3,6%. Дані наведені без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Нагадаємо,
виробництво цукру в Україні скоротилось майже на 20%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Кондфабрика Порошенко в Кременчуге: объемы
производства в 2019 г. упали
20.01.2020

Кондитерская фабрика в Кременчуге в январе-декабре 2019 года, по
сравнению с 2018 годом, показала падение объемов производства. Об этом
сообщает портал kg.ua
Так, кондфабрика «Рошен» в 2019 г. произвела продукции на 2,7% меньше, чем в
2018 г. - до 58 601 т. Об этом сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга
со ссылкой на сообщение предприятия. По их данным, предприятие работает в обычном
режиме с полной рабочей неделей. В Кременчуге президентская кондфабрика «Рошен» за
2018 год увеличила чистую прибыль почти в 30 раз, но дивидендов не ждите. Корпорация
Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав
Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные
площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика
(Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат
«Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.
Корпорация принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
Арештовану фабрику АВК у Дніпрі виставили
на продаж за 120 млн. грн.
22.01.2020

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП СЕТАМ) виставлено
будівлі та споруди кондитерського заводу "АВК" у місті Дніпро за
загальною стартовою вартістю 120,7 мільйона гривень.
На торги виставлено 2 лоти: будівлі і споруди загальною площею 37,49 тис. кв. м зі
стартовою ціною 97,24 млн грн; будівлі і споруди загальною площею 9,93 тис. кв. м зі
стартовою ціною 23,48 млн грн. Проведення торгів призначено на 20 лютого 2020 р.
"Компанія "АВК" входить до ТОП-3 найбільших кондитерських компаній України, тому
впевнений що цей лот зацікавить ринок і знайде нового власника", - зазначив генеральний
директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов. Відзначимо, Господарський суд Донецької області 24
грудня 2019 р. в межах справи №905/2852/16 про банкрутство ПрАТ “АВК” (м. Маріуполь)
включив у реєстр вимог кредиторів. Мова йде про наступні вимоги: Всеукраїнського банку
розвитку - 439,2 млн грн (вимоги IV черги); Райффайзен Банк Аваль - 399,8 млн грн (вимоги
IV черги); Промінвестбанку - 1,34 млрд грн (вимоги ІV черги); Сбербанку - 1,4 млрд грн
(обсяг вимог уточнений судовою ухвалою суду від 09.01.2020). Крім того, суд визнав окремо
вимоги кредиторів, які забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, в т.ч. вимоги
Всеукраїнського банку розвитку (199,7 млн грн); Райффайзен Банк Аваль» (42,5 млн грн);
Промінвестбанку (489,3 млн грн), Сбербанку (442,3 млн грн). Провадження в справі про
банкрутство ПрАТ “АВК” (м. Маріуполь) було відкрите в 2016 році. Раніше Сбербанк
відсудив у групи “АВК” кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку, а
Промінвестбанк відсудив кондитерську фабрику в м. Дніпро. За даними держреєстру,
засновниками ПрАТ “АВК” є Володимир Авраменко і Валерій Кравець. Нагадуємо, в серпні
Господарський суд Донецької обл. відстрочив до 13 грудня 2019 р. передачу фабрики
кондитерської фабрики "АВК" у Дніпрі "Промінвестбанку". "Промінвестбанк", який належить
російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К"
завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень.
Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а
також основні засоби і транспорт, майно продадуть на публічних торгах. У жовтні 2016 року
Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з
ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку
саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua, finbalance.com.ua


ВИРОБНИЦТВО ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Анализ рынка замороженных полуфабрикатов Украины
13.01.2020

Анализ рынка замороженных полуфабрикатов в Украине проведено
компанией Pro-Consulting c целью определения динамики изменения
объемов производства указанной продукции.
Потребители уже давно убедились в удобстве использования замороженных
полуфабрикатов и не собираются от них отказываться, несмотря на то, что в средствах
массовой информации часто появляются материалы о вреде употребления полуфабрикатной продукции. Полуфабрикаты в нашей стране регулярно покупают ¾ населения. В
структуре этого рынка наибольшую долю в 70% занимаю пельмени и вареники, 20%
приходится на замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты и около 10% - на блины,
чебуреки и пиццу. Среди наиболее популярных у украинцев торговых марок замороженных
полуфабрикатов можно выделить тройку лидеров: «Три медведя», «Геркулес» и «Левада». С
учетом стабильного спроса на полуфабрикаты, ведущие производители минимизируют
свои расходы на продвижение продукции. Анализ рынка замороженных полуфабрикатов в
Украине показывает наличие следующих факторов, оказывавших на него существенное
влияние в 2019 году: уменьшение предложения сырья для полуфабрикатов, что приводит к
повышению цены на него; увеличение стоимости ингредиентов, использующихся для
производства полуфабрикатов; минимизация маркетинговых расходов и закрепление
позиции на рынке основных производителей; рост сегмента дорогих полуфабрикатов,
связанное с увеличением доходов населения. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Pro-Consulting
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20.01.2020

Відбулася щомісячна нарада Мінекономіки з керівниками спиртових
заводів, під час якої учасники повідомили про хід виконання заходів для
подальшої передачі підприємств у Фонд держмайна та приватизації.
Під час наради Тарас Висоцький, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, нагадав про рішення Уряду, згідно з яким 35 об’єктів, що входять
до складу концерну «Укрспирт» мають бути передані на приватизацію до Фонду
держмайна. «У нас є чіткий план з підготовки підприємств до приватизації і ми
зустрічатимемося кожного місяця з керівниками підприємств, щоб перевіряти хід його
виконання. Наразі керівники звітували про стан підготовки документації, необхідної для
передачі від органу управління до ФДМУ. Наступний крок: підготувати нову редакцію
статутів та завершити інвентаризацію», - розповів заступник Міністра. Під час наради 20
підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин
потребують організації спільних з Міністерством заходів для завершення інвентаризації. За
підсумками наради визначено, що серед 35 підприємств концерну «Укрспирт» 3
здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4
заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. 7 заводів можуть
відновити виробництво протягом місяця. 4 підприємства знаходяться в незадовільному
технічному стані та не здатні здійснювати виробничу діяльність, решта 16 потребують
суттєвої модернізації. Відзначимо, ДП “Укрспирт” збільшує реалізацію спирту в січні 2020 р.
майже на 185 тис. декалітрів порівняно з січнем 2018 року. “У січні 2020 року ДП “Укрспирт”
офіційно реалізує 440, 60 тис. декалітрів спирту. При цьому за аналогічний період минулого
року було реалізовано лише 255, 17 тис. декалітрів. Це — результат боротьби з
виробництвом контрафактного спирту в Україні”, - йдеться у повідомленні. Загалом у січні
2020 року працюватимуть 10 заводів Укрспирту, тоді як торік у січні працювали лише сім
заводів. Т.в.о. директора ДП “Укрспирт” Сергій Блескун зазначив, що обсяги зросли не тому,
що більше стали виробляти чи споживати алкоголю в країні, а завдяки ефективній боротьбі
з тіньовим обігом спирту. “Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем
виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства. Ми
уважно стежимо за собівартістю спирту та правильною закупкою сировини. І якщо бачимо
будь-які порушення, то відразу міняємо керівників заводів. І це вже дає свої результати”, —
прокоментував Блескун. Згідно з наведеною у повідомленні інфографікою, у листопаді та
грудні 2019 року на шести спиртових заводах було встановлено камери з онлайнтрансляцією, замінено 6 неефективних керівників заводів; також дає позитивні результати
постійна співпраця з правоохоронними органами та податковою. За словами Блескуна,
наразі підприємство готують до передачі Фонду державного майна України для проведення
передприватизаційних заходів. Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня 2019
року ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до
закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо
лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового" (№2300). 11 грудня закон був
підписаний Президентом. Закон передбачає скасування державної монополії на
виробництво спирту з 1 січня 2020 року, зокрема, як лікарського засобу, а також для
медичних і ветеринарних цілей. Також передбачається надання можливості суб'єктам
господарювання будь-якої форми здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови
одержання відповідної ліцензії. Також запроваджується повна лібералізація експорту
спирту з України. При цьому імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише
уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства. Законом також
заборонено участь у приватизації підприємств Укрспирту представників держави-агресора.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua, ukrinform.ua




АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Укрексімбанк реструктуризував борги
алкогольної групи "Олімп"
24.01.2020

За даними Секретаріату з фінансової реструктуризації, Укрексімбанк
завершив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ
"Лікеро-горілчаний завод "Прайм".
Сума боргу та умови реструктуризації не уточнюються. Як писав Finbalance, серед
пов’язаних осіб боржника фігував у т.ч. екс-нардеп Павло Климець, ПрАТ “Олімп”, ТОВ
“Олімп”, ТОВ “Олімп-Консалт”, ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ "Харківський
лікеро-горілчаний завод - Плюс”, ТОВ "Донецький лікеро-горілчаний завод "ЛІК", ТОВ “КУА
“Фінек Ессет Менеджмент” тощо. У 2015 році Укрексімбанк у судовому порядку намагався
стягнути з ПрАТ “Олімп” 513 млн грн заборгованості (шляхом звернення стягнення на
предмети іпотеки). Як треті особи у цій справі (№908/4555/14) фігурували в т.ч. кілька зі
згаданих вище компаній. 15.10.2015 Госпсуд Запорізької області припинив провадження в
цьому спорі, з огляду на реструктуризацію Укрексімбанком відповідної заборгованості.
Згідно з судовими матеріалами, на 21.07.2015 борг ТОВ «ЛГЗ «Прайм» становив 489,4 млн
грн. При цьому було “встановлено графіки погашення основного боргу, процентів та комісії
за управління, починаючи з січня 2016 року до 02.03.2020” (цитата). Як писав Finbalance,
06.08.2019 Печерський райсуд м. Києва надав дозвіл Київській місцевій прокуратурі №6 на
здійснення в Укрексімбанку виїмки копій кредитних справ ТОВ «Лікеро-горілчаний завод
«Прайм»,ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-Плюс», ТОВ «Донецький лікерогорілчаний завод «Лік» (в т.ч. але не виключно, генеральної кредитної угоди №6807N7 від
19.06.2007). Згідно з судовими матеріалами, слідчі Печерського управління поліції
Головного управління Нацполіції у м. Києві проводять досудове розслідування у
кримінальному провадженні №12019100060003135 від 22.07.2019. Як зазначається, в ході
одного обшуку було виявлено документи, які стосуються кредитних договорів між
Укрексімбанком та групою компаній "Олімп" (зокрема, кредитного договору №6807К35 від
19.06.2007, кредитного договору №68108К57 від 12.09.2008, кредитного договору
№68108К69 від 24.12.2008), а також "схеми захисту активів компаній від невиконання
кредитних зобов`язань" (цитата). "З метою неповернення грошових коштів розроблено
схему кредиторської заборгованості перед підконтрольними підприємствами, з метою
подальшої процедури банкрутства. Частина кредиторської заборгованості сформована за
рахунок емітованих боржникам векселів. При проходженні векселедавцем процедури
банкрутства, підконтрольні підприємства зможуть заявляти свої вимоги на суми
випущених векселів", - йшлося в судових матеріалах. У квітні 2019 року повідомлялося про
арешт П. Климця в Москві. Російські силовики звинуватили бізнесмена в тому, що бізнесмен
нібито дав хабар, щоб отримати контроль над кримським лікеро-горілчаним заводом, який
раніше входив у групу “Олімп”.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Прокуратура ликвидировала связанную с экс-нардепом
незаконную табачную фабрику
АМКУ обязал трех производителей прекратить продавать
вино под видом грузинского
26.12.2019

Антимонопольный комитет требует прекратить введение в заблуждение потребителей путем распространения недостоверной информации
о происхождении продукции трех украинских производителей вин.
"Вина из солнечной Грузии уже давно популярны в Украине, составляя достойную
конкуренцию другим иностранным и национальным производителям напитков из
винограда. Настолько популярными, что некоторые украинские виноделы начали
обозначать свою продукцию способом, который указывает на происхождение вина якобы
из Грузии. Именно так поступили АО "Коблево" из Николаева, СП "Аквавинтекс" и ЧАО
"Одессавинпром" из Одесской области", – сказано в сообщении Антимонопольного
комитета. АМКУ установил, что эти компании оформляют бутылки этикетками с
элементами грузинского флага, надписями буквами грузинского алфавита, изображением
карты Республики Грузия, мужчины в грузинском национальном костюме и тому подобное.
"Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти
элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация об
украинском производителе напитка – маленькими буквами", – отмечается в сообщении. В
связи с этим АМКУ предоставил указанным компаниям обязательные к рассмотрению
рекомендации по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина
обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о
происхождении этого напитка. О результатах рассмотрения производители вин обязаны
сообщить АМКУ в десятидневный срок.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Дело о табачной монополии. «Тедис»
выиграл суд у АМКУ
28.12.2019

Крупнейший дистрибьютор табачной продукции компания "Тедис
Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел
отменить Антимонопольный комитет (АМКУ).
Как сообщили LIGA.net в пресс-службе "Тедис", компания оспаривала решение АМКУ
от 20.11.2018 г. №641-р "О пересмотре решений №701-р, 702-р, 703-р, 704-р". Этим
решением регулятор отменил собственные разрешения "Тедису" на концентрацию,
выданные в 2011 году. Верховный суд согласился с доводами "Тедиса" о том, что
оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном
применением норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств
оснований для отмены собственных решений от 2011 года. В декабре 2017 года АМКУ
признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал на 430 млн грн. В
октябре 2019-го АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на "Тедис" и четырех
крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого "Тедис"
монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий. Производители заявили о
намерении обжаловать штраф в суде.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію
за допомогою меморандуму з Кабміном
09.01.2020

За допомогою Меморандуму з Кабінетом Міністрів, тютюнові компанії
намагаються зберегти монополію "Тедіс-Україна" на вітчизняному ринку.
Про це пише Тетяна Зотова на ukranews.com
Частину необхідних законопроектів лобісти спробують "протягнути" крізь слухання
на профільному комітеті Верховної Ради 13 січня. Мова йде про II читання законопроектів
№1210 та 1209-1, - пише "Дело", публікуючи робочий проект документу, котрий уряд
підписав з виробниками сигарет. Меморандум в запропонованій редакції означає ревізію
рішень Антимонопольного комітету. Вже в січні документ буде використано тютюновими
компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії. Також, домовленості уряду та виробників сигарет суперечать Рамковій
Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. В світі не зафіксовано жодного випадку
підписання подібного документу серед країн, що ратифікували конвенцію - уряди мають
бути поза впливом тютюнових корпорацій. Частина пропозицій Меморандуму взагалі
відносяться до компетенції Верховної Ради. А гарантії від Кабміну щодо зміни 5% податку з
роздрібного продажу тютюновими виробами, винесені в Меморандумі окремим пунктом,
мають на меті зберегти монопольне становище "Тедіс-Україна". Необхідні законодавчі
зміни тютюнова галузь намагається реалізувати як поправки до II читання законопроектів
№1210 та 1209-1, які будуть розглядатись на профільному комітеті 13 січня 2020 р. За
інформацією журналістів "Дело", законопроекти були розроблені ПрАТ "Делойт Енд Туш
ЮСК", на замовлення ТОВ "Тедіс-Україна", вартість послуг склала близько 4 млн. грн. Саме
представник "Делойт Енд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлявся на профільному
комітеті як безпосередній розробник законопроектів. Мета пропонованих змін забезпечити концентрацію коштів 5% акцизного податку у тютюнового оптовика ТОВ
"Тедіс-Україна", котрий реалізує 50% сигарет, отриманих від виробників, не як
дистриб’ютор, а як роздрібний продавець. Зараз 5% податок сплачується роздрібною
торгівлею і надходять відразу до місцевих бюджетів. Також, лобісти пропонують збільшити
річну плату за оптову ліцензію на торгівлю тютюном у 6 разів, та прописати інші штучні
обмеження для дрібних суб’єктів господарювання - наприклад, зафіксувати мінімальну
кількість персоналу чи вантажних машин. Паралельно, в поправках до II читання
законопроекту №1210 замість підтримки підвищення податків на ТВЕН (тютюн для
нагрівання), внесли пропозиції зменшити рівень податків у порівнянні з прийнятим у 1-му
читанні - у 20 разів! У разі, якщо запропоновані правки пройдуть слухання у профільному
комітеті та будуть підтримані Верховною Радою - згідно підписаного Меморандуму, Кабмін
має взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства. На думку авторів
статті, пріоритети озвучені 7 листопада Президентом Зеленським на зустрічі з
міжнародними тютюновими компаніями, в Меморандумі - не реалізовані. Виробники
сигарет знайшли можливість обійти наміри Президента "боротись з монополією і створити
конкурентний тютюновий ринок", а монополіст з сумнівною репутацією буде й надалі
блокувати розвиток малого та середнього бізнесу. Нагадаємо, 11 грудня 2019 р., Олексій
Гончарук повідомив на брифінгу, що уряд погодив рамковий документ про наміри з
тютюновими компаніями для "забезпечення чесних умов на ринку", бо до існуючої
галузевої моделі у нової влади "є багато питань".
Читати повністю >>>
© Тетяна Зотова
За матеріалами ukranews.com

46

17.01.2020

Прокуратура Полтавской обл. совместно с сотрудниками налоговой
милиции Полтавщины пресекли незаконное производство табачных
изделий, которое осуществлялось на территории Днепропетровской области.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время обысков в местах
изготовления и хранения продукции изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек
табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн. По версии следствия, несколько
человек организовали незаконное производство сигарет на оборудовании табачной
фабрики. Для этого они покупали сырье низкого качества, из которого изготавливали
неучтенные табачные изделия без марок акцизного налога. Товар продавали через дилеров
по всей Украине. Большинство продукции готовилась на экспорт за границу. Как уточнил в
прокуратуре, обыски прошли в рамках уголовного производства по ч. Ч. 1, 3 ст. 204
(незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных
товаров) и ч. 1 ст. 199 (приобретение, хранение и сбыт поддельных марок акцизного
налога) УК Украины. О ликвидации нелегальной табачной фабрики на Днепропетровщине
также сообщает пресс-служба ГФС в Полтавской области. Ведомства не уточняют место
проведения обысков, однако на оперативных фото пресс-службы прокуратуры видны
упаковки для сигарет с надписью Marshall. Сигареты с таким названием выпускает ООО
"Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.). Как сообщалось, ранее
журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году
начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными
акцизными марками. Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата
от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием
Николай Журило, близкий к "Народному фронту". Кроме того, выяснилось, что экс-супруга
судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в
этот табачный бизнес. В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной
службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту
приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного
сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции. Однако в январе 2019
года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления
защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе
Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными
марками акцизного налога европейского образца. Уже в ноябре 2019 года Служба
безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и
фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в
сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес.
Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители
изъяли 35 тонн табака.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Бритіш Американ Тобакко запускає в Україні
нікотинові подушечки VELO
24.01.2020

British American Tobacco (BAT) розпочинає в Україні продаж
інноваційних нікотинових подушечок VELO без тютюну, які виробляють у
Швеції. Про це повідомляє epravda.com.ua
"Бритіш Американ Тобакко Україна невпинно збільшує свій портфель продуктів із
потенційно зниженим ризиком. Я дуже задоволений тим, що ми маємо можливість
пропонувати українським споживачам найновіші світові розробки одночасно з іншими
важливими ринками. Створені у Швеції і дуже популярні в cкандинавських країнах
нікотинові подушечки набувають великої популярності серед повнолітніх споживачів
нікотину в інших країнах Європи, адже вони повністю відповідають сучасним трендам:
зручність користування та відсутність впливу на оточуючих людей", – повідомив директор
субрегіону UCCAB (Україна, країни Кавказу та Центральної Азії, Білорусь) Саймон Уелфорд.
Компанія прагне бути лідером в оновленні галузі нікотинових продуктів, пропонуючи
повнолітнім споживачам максимально широкий вибір нікотиновмісних продуктів як
альтернативу звичайним сигаретам. Бритіш Американ Тобакко Україна - перше
підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в
1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Компанія входить до складу Групи British
American Tobacco. Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших інвесторів та
працедавців міста Прилуки й Чернігівської області – у компанії працює близько 1100 осіб, з
них – близько 500 у Прилуках. Бритіш Американ Тобакко Україна була визнана Найкращим
Працедавцем Європи 2019 (Top Employer Europe 2019) та Найкращим Працедавцем України
2019 (Top Employer Україна 2019), що відображає відданість компанії розвитку своїх
працівників та створенню для них умов, що забезпечують процвітання. В Україні портфель
компанії включає такі міжнародні марки як Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, а
також національну марку - Прилуки. Продукція Бритіш Американ Тобакко Україна експортується до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Болгарії, Казахстану та мережі
Duty Free найбільших аеропортів світу. У вересні 2018 р. Бритіш Американ Тобакко Україна
випустила на ринок України революційний продукт із потенційно зниженим ризиком –
пристрій для нагрівання тютюну glo™. За підсумками 2018 р. Бритіш Американ Тобакко
Україна стала платником податків №1 в Україні серед приватних компаній та перерахувала
понад 16,1 млрд. грн. до державного бюджету. Сукупні інвестиції в модернізацію тютюнової
фабрики в Прилуках та розвиток компанії складають понад 520 млн дол. США. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Финансовым директором «Дарницы» стала
Наталья Барановская

Почему иностранные инвесторы готовы покупать украинские
фармацевтические компании
23.12.2019

Крупная немецкая компания STADA приобрела Biopharma,
подтвердив, что украинский фармбизнес становится крайне привлекательным для европейских профильных инвесторов.
В столичном отеле Ramada 11 декабря собралось почти 500 человек. Все выглядело
как масштабный тимбилдинг, хотя по сути являлось процедурой знакомства: прибывшие в
Киев немцы из компании STADA в неформальной обстановке контактировали с новыми
коллегами - сотрудниками украинской Biopharma. Взаимный интерес возник не на пустом
месте: в начале зимы немецкий фармгигант, входящий в топ-10 мировых производителей
генериков (непатентованных лекарств - аналогов оригиналов), приобрел производственные мощности отечественной компании. А именно - завод, запущенный в 2014 году и
расположенный в Белой Церкви. Это предприятие как раз и делает препараты-генерики. У
прежних владельцев завода - Константина Ефименко, Василия Хмельницкого, а также
инвестфонда Horizon Capital - остался бизнес Biopharma по переработке плазмы.
Сумму сделки стороны не разглашают. Но, по оценке Александра Паращия,
директора аналитического департамента компании Concorde Capital, речь должна идти о
$70-80 млн. Это почти вдвое превышает сумму, которую экс-собственники инвестировали в
модернизацию предприятия, выпускающего такие известные в Украине препараты, как
левомицетин, биоспорин, бифидумбактерин. STADA уже анонсировала, что ее инвестиции в
расширение белоцерковского завода составят $5 млн. Об этом сообщил гендиректор
немецкого концерна Питер Гольдшмидт. На белоцерковской площадке, по его словам,
будут производить еще и препараты работающей на 120 рынках STADA. Самые известные
из них - ацикловир, гексикон, псилобальзам. Переговоры между сторонами, как уточнил
Ефименко, шли около года. И STADA, мол, не была единственным претендентом на бизнес
Biopharma. Ефименко не стал называть конкурентов немецкого холдинга, однако пояснил,
что в целом на завод претендовали пять компаний. И все они были европейскими
игроками. По мнению предпринимателя, подобный интерес к украинской фармотрасли со
стороны западных компаний - отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Ведь
украинская фармакологическая отрасль перспективна, поясняет Дмитрий Шимкив, глава
совета директоров Darnitsa Group. По его данным, консалтинговая компания Fitch Solutions
относит Украину к категории рынков с высоким потенциалом. «Наш фармрынок
высококонкурентный, динамичный, с высоким уровнем возврата инвестиций», — уверен
Шимкив. Потомуто сделка STADA с Biopharma вряд ли станет уникальной для
отечественной фармацевтической отрасли. Тот же Ефименко считает, что в ближайшие
несколько месяцев появится информация о новых соглашениях, правда, не только в сфере
производства и продажи лекарств. По информации Владимира Костюка, исполнительного
директора украинской фармкомпании Фармак, сейчас национальным рынком
интересуются сразу несколько иностранных структур.
Рецепт роста. Рынок продаж лекарств и препаратов в Украине за последние три
года весьма бодрым темпом увеличивался в размерах. По данным ProConsulting, в 2017-м
его рост составил почти 21%, годом позже — практически 22%. По итогам 2019 аналитики
прогнозируют прибавку в 11-%. Костюк из Фармака ожидает даже большего — плюс 15%. В
любом случае показатели отечественного рынка заметно превосходят то, на что сегодня
способна Европа. Fitch Solutions заявляет, что по итогам текущего года рынок ЕС прибавит
лишь 1,8%. На руку игрокам украинского фармбизнеса, по словам Костюка, играют
несколько факторов: инфляция, новые продукты и изменение структуры потребления
препаратов. Если первый обусловлен макроэкономикой, то два последних — изменением
потребительских настроений соотечественников, которые все чаще выбирают более
дорогие препараты. По данным еженедельника Аптека, в октябре 2014 года самые дорогие
лекарства занимали 13,8?% аптечной корзины, а ровно через пять лет — уже 20,4%.
Увеличилась и доля препаратов средней ценовой категории: в 2014-м аптеки продавали
таких 26,7%, а в этом году — почти треть. Поспособствовала росту и программа Доступные
лекарства, говорит Александр Торгун, руководитель направления охраны здоровья
Украинского института будущего. В ее рамках государство полностью или частично
компенсирует стоимость препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, бронхиальной астмой. Сейчас оборот лекарств по этой программе
составляет 1?% рынка, говорит Торгун. Гольдшмидт из STADA назвал Доступные лекарства
одним из самых позитивных сигналов для инвесторов. И уточнил, что его компания,
усиленная белоцерковским заводом, готова принимать в ней участие. К слову, сами по себе
отечественные предприятия — еще один привлекательный для внешних инвесторов
фактор. По словам Юрия Черткова, директора Агентства медицинского маркетинга, в
Украине они достаточно современные, многие имеют международные сертификаты GMP,
которые получают компании с безопасным производством лекарств. К тому же
профильный отечественный бизнес старательно инвестирует в свои производственные
площадки. На каждые 100 грн добавленной стоимости в украинском фармсекторе
приходится 19 грн капитальных инвестиций, уверяет Шимкив. По этому показателю
фармацевтика уступает лишь пищепрому. Кроме того, производители лекарств долгие
годы удерживают за собой звание крупнейших рекламодателей для отечественных
массмедиа. К примеру, по итогам трех кварталов 2019?го отрасль купила рекламы более
чем на 7 млрд грн, а это не только №?1 на фоне всех остальных, но еще и плюс 25,5?% в
сравнении с аналогичным периодом 2018-го. А еще украинский рынок сейчас
гармонизируется с европейским, говорит Костюк. И, соответственно, меняются подходы к
производству на отечественных предприятиях. А иностранные компании как раз ищут
такие регионы, где можно будет производить продукты для рынков с высокой регуляцией,
каковым является и рынок ЕС. …
Закатать рукава. При всем текущем позитиве до своих докризисных показателей
фармрынок страны так и не добрался. По словам Торгуна, если в 2012 году его объем
составлял $ 5,5 млрд, то в этом — $ 3,3 млрд. Зато отечественные компании сумели
нарастить географию и размеры экспорта. Если в 2016?м зарубежные отгрузки в
финансовом исчислении составляли 4,6 млрд грн, то в 2018?м — 5,4 млрд грн. Крупнейшим
покупателем украинских лекарств оказался Узбекистан, а в топ-3 попали также Молдова и
Литва. К тому же об украинской фармацевтике все больше узнают за рубежом. И если в
2017?м украинские препараты продавалась в 50 странах мира, то годом позже — уже в 81.
Их число должно вырасти: та же Дарница намерена наращивать экспорт. Самыми
интересными в глазах иностранных покупателей выглядят, по словам Торгуна, местные
производители биопрепаратов — веществ нехимического происхождения. Причина — в
прогнозах, согласно которым за следующее десятилетие 85?% рынка в Евросоюзе должны
занять лекарства биотехнологического происхождения, поскольку медицина движется к
персонализированной терапии. В Украине, как уточняет Торгун, соответствующими
производствами обладают несколько структур — Фармак, Biopharma, Юрия-фарм и
Валартин Фарма. И новых сделок с европейцами, по мнению экспертов, следует ожидать
именно с участием этих компаний. И хотя общий бизнес-климат, как и экономическое
развитие Украины, все еще вызывает вопросы, Ефименко излучает оптимизм: мол,
инвесторы продолжат свое вхождение на местный рынок, если только национальные
игроки будут развиваться. «Если мы будем стонать, что нам мешают, мы останемся на том
же уровне, что и сейчас, — говорит он. — А если закатаем рукава, пойдем вперед, то у нашей
страны есть шанс как никогда».
Читать полностью >>>
© Екатерина Шаповал
По материалам nv.ua
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Фармацевтическая компания "Дарница" представила нового
финансового директора – Наталью Барановскую, говорится в официальном
сообщении компании. Об этом пишет interfax.com.ua
Наталья Барановская имеет 17-летний опыт на позиции финансового директора в
TerraFood и других крупных компаниях, а также опыт запуска проектов в странах
Евросоюза. Наталья получила инженерное и финансовое образование, а также степень MBA
в Edinburgh Business School, Heriot Watt University. Ее ключевые профессиональные
компетенции – финансовое и стратегическое планирование, расширение бизнеса, решение
сложных вопросов его функционирования, а также экспертиза в M&A. По словам нового
финансового директора, "Дарница" является быстро развивающейся компанией: ее чистый
доход в течение 2016-2018 гг. ежегодно рос в среднем на 19%, а чистая прибыль - на 16%.
Наталья планирует сосредоточиться на укреплении финансовой устойчивости и
обеспечении достижения стратегических целей компании. "На этой позиции я надеюсь
быть полезной "Дарнице" в привлечении новых возможностей для роста и повышения
эффективности управления финансами", - рассказала Наталья Барановская. Комментируя
назначение нового финансового директора, генеральный директор "Дарницы" Андрей
Обризан подчеркнул, что компания находится в процессе масштабных изменений. "Мы
провели ребрендинг, сформулировали новую философию и стратегию бизнеса. Эти
изменения показывают нашу готовность выходить на глобальный рынок как
международный бренд. С приходом Натальи мы усилили лидерскую команду, которая
обеспечит достижение новых целей "Дарницы". Напомним, в прошлом году «Дарница»
провела ребрендинг и начала цифровую трансформацию. Стратегическими целями
компании являются полная диджитализация жизненного цикла препаратов, партнерство с
зарубежными игроками фармрынка и создание международного фармацевтического
бренда. «Дарница» с 1998 года является лидером среди украинских фармацевтических
предприятий по объему производимой продукции. Портфель компании включает около
280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила
чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары «Дарницы» - семья Загорий.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Одесі планують будівництво
фармацевтичного заводу
20.01.2020

Мер Одеси Геннадій Труханов 20 січня 2020 року провів переговори з
представниками великої індійської компанії Spectrum Pharmatech
Consultants Pvt. Ltd.
Компанія працює з 1995 року, за цей час реалізувала десятки проєктів у всьому світі,
у тому числі має досвід реалізації проєктів в Україні. Під час зустрічі в одеській мерії
відбулося обговорення будівництва в Одесі великого фармацевтичного заводу з власним
центром розробки. Відкриття виробництва дозволить здешевити для українців ряд
медичних препаратів, а також створити в Одесі нові робочі місця й умови для розвитку
наукової сфери. Сьогодні також пройшло обговорення питань забезпечення лікарськими
препаратами соціально незахищених категорій населення Одеси. «У мера є досить серйозне
бачення даного проєкту, в реалізації якого наша компанія зможе надати повну підтримку
на всіх етапах будівництва фармацевтичного заводу», - зазначив менеджер компанії ТОВ
«Спектрум Фарматекс Консультанс» пан Пармар Аніпудха Джітендра.
Читати повністю >>>
За матеріалами omr.gov.ua
Компания "Фармак" планирует в 2020г инвестировать
в развитие производства 1,2 млрд грн
22.01.2020

Фармацевтическая компания "Фармак" планирует в 2020 г. инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, что на 30% больше, чем
минувшем году, а также увеличить количество персонала.
Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполнительного директора
"Фармака" Владимира Костюка, в 2019 г. инвестиции на эти цели составили 900 млн грн. "В
2019 году мы инвестировали в развитие производства примерно 900 млн грн, в 2020 году
планируем вложить 1,2 млрд грн. Расширение производства приводит к увеличению
количества персонала", – сказал он. По словам Костюка, в настоящее время острым для
компании остается вопрос кадров. "Мы создаем максимально комфортные условия труда
для специалистов и предоставляем конкурентную заработную плату. Сегодня мы
конкурируем с европейскими компаниями по уровню заработной платы в соотношении со
средним чеком проживания в той или иной стране. В 2019 г. заработная плата в "Фармаке"
выросла на 14%", - уточняет он. Топ-менеджер также сообщил, что в 2019 г. "Фармак"
расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроентерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые
планирует вывести на рынок через 10-15 лет. Основными направлениями остаются
противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические,
неврологические портфели. Костюк также сообщил о планах расширения присутствия на
международных рынках. "В 2019 году лекарства "Фармака" покупали в 28 странах. Сегодня
наш экспорт превышает 22% продаж. В ближайшее время хотим расширить карту своего
присутствия", - сказал он. Исполнительный директор фармкомпании отметил также, что
внутренние тренды украинского фармрынка "направлены на увеличение доверия к
украинским фармпроизводителям". "Если в 2009 году украинцы потребляли 29% лекарств
украинского производства, то сейчас примерно 40%. В прошлом году мы вывели на рынок
16 новых продуктов. Сейчас в разработке около 150 лекарственных средств, и это
сложнокомпонентные, современные препараты", - сказал он. Костюк сообщил, что доля
"Фармака" в программе реимбурсации "Доступные лекарства" в 2019 г. составила 13,7%.
Как сообщалось, ранее "Фармак" заявлял о планах расширения фокуса на разработку
продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, в частности в
ближайшие годы, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул,
которые выходят из-под патентной защиты. ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров
фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины"
(АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мінсоцполітики та "секонд-хенд": з реєстру виключено
79 організацій-отримувачів "гуманітарки"

Корпорация "Биосфера" планирует начать выпуск
подгузников в Украине в начале 2020 г.
29.12.2019

Корпорация "Биосфера" начала приемку в Италии линии для производства подгузников и планирует начать их выпуск в Украине в начале
2020 г., сообщил основатель корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.
"Мы планируем стать №1 производителем частных марок подгузников в Украине и
нескольких собственных брендов", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.
Здесенко уточнил, что 18-19 декабря прошел первый этап приемки оборудования, а
финальная его приемка будет в Италии 13-17 января, после чего оборудование будет
установлено в Днепре на производственной площадке завода КПД. Комментируя
неудачные попытки в прошлом других отечественных предпринимателей наладить выпуск
подгузников в Украине, основатель "Биосферы" отметил сложность производственной
технологии и высокую конкуренцию на рынке. "Но сейчас есть уверенность, что мы
накопили достаточно экспертизы и узнаваемости бренда "Биосферы". Мы также
пригласили специалиста из Канады возглавить это производство, так что готовы всерьез
конкурировать с западными брендами", – подчеркнул Здесенко. Корпорация "Биосфера"
работает в Украине более 20 лет. Ее продукция представлена на около 20 рынках стран
Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс. наименований. Корпорация
реализует в Украине товары для уборки дома и аксессуары для приготовления пищи и
уборки (ТМ "Фрекен Бок", Vortex, "Фреш Бери", Eventa), персональной гигиены (Smile,
Novina, Ledy Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen, Selpak, Solo и др.). В 2019 году
"Биосфера" вывела на рынок ТМ "ЛайKit" товаров для котов и собак. Ее мощности
представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м, а
также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м. Совместно с французской
Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции
площадью 8,5 тыс. кв. м. Корпорация оценивает рост своих продаж в 2019 году в 23%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Amway Україна отримала нового
гендиректора
09.01.2020

За матеріалами nv.ua

Читайте також: Томаш Мурас, гендиректор Amway
Україна, розповідає про український ринок >>>

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через
який в Україну імпортували брендове взуття
03.01.2020

ГУ ДФС у м. Києві в рамках операції «Рубіж» ліквідували центр
мінімізації митних платежів, через який протягом 2018 - 2019 років в
Україну імпортували брендове взуття за заниженою митною вартістю.
В рамках розслідування кримінального провадження одразу за декількома статтями
Кримінального кодексу було встановлено групу осіб, які надавали компаніям реального
сектору економіки послуги щодо ввезення в Україну брендового взуття та аксесуарів за
заниженою митною вартістю та ухилення від сплати митних платежів. Для здійснення
злочинної діяльності фігуранти створили групу підконтрольних компаній та компаніюнерезидента, між якими уклали зовнішньоекономічні контракти, а також групу підконтрольних ФОП. У подальшому в Україну імпортувалось оригінальне взуття та аксесуари
відомих брендів із Польщі, Італії, Німеччини, яке розмитнювалось за заниженою митною
вартістю. Для цього фігуранти подавали до митниці документи, в яких зазначали ціни
товару на рівні індикативу, без зазначення бренду та фактичної номенклатури. Внаслідок
таких дій митна вартість товарів занижувалась у 10 та більше разів. Імпортовану продукцію
відвантажували фізичним особам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю
брендовими товарами через торгові центри та мережу Інтернет. При цьому документально
реалізація товару відображалась в адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування. За результатами санкціонованих обшуків, проведених в
офісних, складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в магазинах, через
які здійснювалась реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в
національній та іноземній валюті в загальному еквіваленті 3 млн. 168 тис. грн., 35 тис. 643
пари взуття, ввезеного в Україну за заниженою митною вартістю, на суму близько 100 млн.
грн., а також печатки, чорнові записи, документи господарської діяльності, комп’ютерну
техніку, засоби зв’язку, тощо. Триває слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
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Асоціація «Укрлегпром» вітає Компанію «Ярослав»
з 25-річним Ювілеєм!
10.01.2020

З січня 2020 року посаду генерального директора Amway Україна
зайняла Світлана Єрохіна, яка раніше займала позицію директора з
продажу в українському підрозділі Amway.
В Amway Україна вона працює з 2003 року і пройшла кар'єрний шлях від позиції
секретаря до посади директора з продажів з 2014 року. Новий гендиректор планує
продовжувати працювати в рамках глобальної стратегії Amway, фокусуючись на роботі з
кінцевим споживачем і оновленні структури винагород для незалежних підприємців
Amway. Також в планах - продовжити цифрову трансформацію в компанії: оптимізувати
програмне забезпечення, автоматизувати операційні процеси і якісно посилити
присутність компанії в соціальних мережах. Раніше повідомлялося, що в грудні 2019 року,
через 7 років роботи, посаду гендиректора Amway Україна залишив Томаш Мурас. Як
відомо, Amway - американська компанія сімейного типу. Ось уже кілька поколінь нею
володіють легендарні для американського капіталізму сім'ї Ван Анделів і ДеВосів.
Представниця однієї з цих сімей - Бетсі ДеВос - нині є міністром освіти в адміністрації
Дональда Трампа. ДеВос і Ван Андел вирішили, що для нинішньої епохи змін у бізнесі
компанії потрібен новий топ-менеджер, і в 2019 році генеральним директором Amway став
Мілінд Пант, який раніше очолював мережу піцерій Pizza Hut, що має понад 15 тис. точок у
100 країнах світу. Україна для Amway - досить великий ринок. Компанія не розкриває
розмір чистого прибутку, але продажі в 2018 році становили $57 млн. Це третій показник у
Європі, де Amway є майже в кожній країні.
Читати повністю >>>

10.01.2020

Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру
отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій, їх підозрюють у
реалізації гумдопомоги. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій Робочої групи з питань
гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення
ст.11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" не подали звіти про наявність та
розподіл гуманітарної допомоги", - зазначив заступник міністра соціальної політики Олег
Коваль. За словами Коваля, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до
кінцевих отримувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними
організаціями (за інформацією міністерства, речі із вантажів "гуманітарної допомоги"
інколи продаються в магазинах та бутіках – замість того, щоб їх безкоштовно роздавали
людям). Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416
організацій-отримувачів гуманітарної допомоги. "Ми будемо ретельно слідкувати за їхньої
діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу "гуманітарної допомоги".
Тому що час "схем на гуманітарці" пройшов. Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці
повинні отримувати безкоштовно", - резюмував Олег Коваль. Нагадуємо, 26 грудня
Міністерство соціальної політики повідомило, що розробляє зміни в нормативно-правові
акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей у якості
гуманітарної допомоги. Пізніше у міністерстві пояснили, що боротьба зі "схемами на
гуманітарці" не має жодного відношення до легального бізнесу із продажу в Україні
вживаних речей, тобто "секонд-хенду".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Компанія пройшла складний і тернистий шлях становлення та розквітла
в руках її талановитого засновника і керівника, без сумніву «стратега і
будівничого», патріота України – Олександра Миколайовича Барсука.
Сьогодні Концерн «Ярослав» – національний лідер текстильної галузі України. І ми
цінуємо та хочемо особливо відзначити, що підприємство «Ярослав» активний учасник
Асоціації «Укрлегпром» з 2001 року, постійно підтримує мету її існування, заходи та дії.
Олександр Барсук – віце-президент Асоціації «Укрлегпром» на відповідальному напрямку
«Текстильне виробництво», ідейний сподвижник багатьох галузевих лобістських ідей для
сприяння ефективного розвитку національної легкої промисловості. Так, саме він у
Чернігові у червні 2017 р. під час бізнес-форуму «Укрлегпром: Промисловий діалог з
Урядом» озвучив надважливе для галузі питання розстрочення сплати ПДВ на виробниче
обладнання. І Прем’єр-міністр В.Гройсман тут же пообіцяв бізнесу, що це буде зроблено – і
не лише для легкої, але й для всіх галузей промисловості. І дійсно, у 2018-2019 рр. була
запроваджена 24-місячна розстрочка зі сплати ПДВ на імпорт обладнання згідно із
Законом України від 7.12.2017 №2245 (п.65). Це був позитивний поштовх для часткового
оновлення виробничої матеріально-технічної бази. Текстильні підприємства першими
випробували механізм даної норми, і було успішно освоєно понад 60 млн.грн. інвестицій.
Наприклад, створено 200 додаткових робочих місць у килимовому виробництві та 50
робочих місць у виробництві трикотажних полотен. 2 лютого 2018 В.Гройсман відвідав
Богуславську суконну фабрику, а під час робочої наради Прем’єр-міністра з виробниками
легкої промисловості О.Барсук порушив питання про дерегуляцію дозвільних процедур на
галузеве виробниче обладнання. І це непросте «корумповане» питання – Постанова КМУ
№1107 – спільними зусиллями Асоціації та виробників також було вирішено. Галузеве
обладнання було виключено з переліку небезпечного, непотрібно отримувати вартісні
дозвільні документи на кожну швейну машинку, що убезпечує від штрафних санкцій та
заощаджує обігові кошти усіх галузевих підприємств. Компанія «Ярослав» має багаторічну
історію та власні корпоративні традиції. Підприємство було засноване в 1995 році. За цей
час були створені і запущені цехи з виробництва різних видів текстилю, відкрита власна
дизайн-студія, впроваджено виробництво фірмової упаковки та ін. На сьогоднішній день
концерн об’єднує в собі 5 виробничих підприємств у різних областях України, які
спеціалізуються на виробництві: постільної білизни, пледів, ковдр, матраців, товарів для
дітей, кухонного та інших видах текстилю, виробництві одягу. «Ми постійно стежимо за
тенденціями ринку текстильних виробів і здатні швидко реагувати на мінливу середовище,
розширюючи асортимент пропонованих товарів. Колектив спеціалістів ПП «Ярослав» – це
досвідчені та кваліфіковані майстри, які володіють інноваційними методиками
виробництва. У їхньому розпорядженні найновіше ткацьке обладнання, модернізовані
прядильні машини, а також цілі швацькі комплекси. Вся продукція під маркою «Ярослав»
сертифікована відповідно до міжнародних стандартів» – розповідає сайт Компанії. Однією з
конкурентних переваг Компанії є розгалужена торговельна мережа: 18 – фірмових
магазинів «Ярослав», власний інтернет-магазині www.yaroslav.ua; понад 1000 магазинів – у
дилерській мережі та в супермаркетах у всіх регіонах України; більше 25 магазинів – по
системі «франчайзинг» у торгових точках. Компанія невпинно прагне до вдосконалення,
що безсумнівно впливає на якість продукції та зростаючу кількість задоволених
результатом партнерів і клієнтів. Сьогодні широкий асортимент продукції «Ярослав»
можна знайти у всіх найбільших торговельних мережах України: «Ашан», «Сільпо»,
«ЕпіЦентр», «МETRO», Нова Лінія», «МегаМаркет», «АТБ», «Fozzy Group», «ЕКОмаркет»,
«VARUS». Якість товарів ТМ «Ярослав» давно оцінили і зарубіжні партнери. Компанія
розширює географію міжнародного співробітництва. Налагоджена плідна співпраця щодо
імпорту високоякісної сировини та експорту продукції ТМ «Ярослав» в наступні країни:
Бельгія, Італія, Німеччина, Литва, Білорусь, Ізраїль, РФ, Китай, Туреччина, Грузія, Катар,
Туркменістан. Компанія добре відома своєю активною суспільною позицією, допомагає ЗСУ,
підтримує соціальні та екологічні проєкти, ділиться набутим досвідом з іншими
підприємствами, відкрита для медіа, учнів, студентів, колег. Тут знімаються кінофільми,
твориться історія, вирує життя. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrlegprom.org

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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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

Объем выполненных строительных
за год вырос на 20%

Люди Хорошковского взялись
за ювелирку
14.01.2020

Сбербанк добился ареста имущества, уведенного у Киевского
ювелирного завода структурами, близкими к скандальному экс-хозяину
банка «Таврика» Сергею Цюпко.
В конце декабря Хозсуд Киева арестовал активы, ранее принадлежавшие Киевскому
ювелирному заводу (КЮЗ), по заявлению украинской дочки российского Сбербанка. Это
было сделано в рамках дела о банкротстве КЮЗ, которое тянется с 2013 года. Арест, по
решению суда, будет действовать до закрытия производства в указанном деле. Как уже
писал «ОЛИГАРХ», КЮЗ до 2013 года был крупнейшим производителем ювелирных
изделий в стране с годовой выручкой свыше полмиллиарда гривен. В 2015 г. предприятие
было признано банкротом, а в 2017 г его активы при загадочных обстоятельствах были
проданы в обход ключевых кредиторов – государственного Укрэксимбанка и упомянутого
Сбербанка. Подтвержденные судом долги КЮЗ составили почти 400 млн грн, из которых
чуть менее половины были обеспечены залогами и пришлись на Укрэксимбанк (около 113
млн грн) и Сбербанк (53 млн грн). Но контроль над комитетом кредиторов получила группа
частных компаний во главе с ООО «Медиамикс Украина» с совокупными претензиями
почти на 190 млн грн. Как выяснили ранее правоохранители, эти долги образовались по
векселям, авалированным КЮЗ при сомнительных обстоятельствах. Дальнейшие же
события показали, что комитет кредиторов фактически вошел в орбиту экс-главы
правления КЮЗ Сергея Цюпко. Как писал «ОЛИГАРХ», до 2012 года он считался одним из
богатейших бизнесменов страны. Цюпко контролировал 39-й по размеру активов банк
«Таврика», трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС), который строил десятки тысяч метров
жилья в столице, и упомянутый Киевский ювелирный завод. Но Цюпко подвело чрезмерное
увлечение строительным бизнесом, не выдержавшим испытания кризисом. «Около 30%
кредитного портфеля, или 1,2 млрд гривен, приходилось на связанные структуры», –
утверждал адвокат пострадавших вкладчиков «Таврики» Сергей Крыжановский. Почти вся
эта сумма была выдана компаниям, связанным со строительным бизнесом Цюпко, за
период с 2007 по 2011 год, под залог недвижимости. Поэтому «Югозаптрансстрой» потянул
за собой на дно банк «Таврика», признанный неплатежеспособным в 2012 году, а следом за
ним отправился и КЮЗ. В 2016 году комитет кредиторов КЮЗ санкционировал распродажу
имущества завода-банкрота. Активы КЮЗа перед торгами оценили в 406 млн гривен
(именно такой была суммарная сумма требований кредиторов к заводу). Но по факту в
январе 2017-го активы (недвижимость, ценные бумаги, оборудование, ювелирные
изделия), как выяснил «ОЛИГАРХ», были проданы всего чуть более чем за 100 млн грн на
аукционе, якобы прошедшем в Киеве по несуществующему адресу на бульваре Лепсе, 6
(еще в 2016 он был переименован в бульвар Вацлава Гавела). Банки-кредиторы заявили,
что стоимость сырья для производства ювелирных изделий была занижена в 2,5 раза, а
ювелирных изделий – в 5,5 раза. «Согласно акта осмотра, составленного представителями
АО «Укрэксимбанк» 13.01.2017, по вышеуказанному адресу торги не проводились», –
говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева, куда обратилось Главное
следственного управление Службы безопасности Украины в рамках уголовного
производства №12015100070001990. С подачи СБУ Шевченковский суд в 2017 г арестовал
все имущество проданное ООО «Эталон-Консалтинг» – как писал «ОЛИГАРХ», эта компания
была создана в ноябре 2016 года, а ее директором и соучредителем стал экс-глава
киевского филиала АБ «Таврика» Александр Бакаев. Но затем, по сложившейся в те времена
традиции, пыл правоохранителей угас, и аресты были постепенно сняты. Сейчас львиная
доля активов, уведенных у КЮЗ, принадлежит не «Эталон-Консалтингу» а третьим лицам –
ООО «Авитобуд», ООО «Венкер», ООО «Аспект-Профи», ООО «Бизнестерра» и ряду других. Но
за ними все также торчат уши людей, которых вполне можно считать доверенными лицами
Цюпко. «Авитобуд» и «Венкер» называют своим бенефициаром Оксану Кузнецову – по
данным «ОЛИГАРХА», она была членом набсовета банка «Таврика» до его крушения и
сейчас числится директором и учредителем управляющей компании «Эдельвейс». До 2012
года «Эдельвейсом» единолично владел Цюпко, который до последнего времени был
«советником по внешнеэкономической деятельности» Оксаны Кузнецовой. Более того, оба
они сейчас являются соответчиками в деле по иску ФГВФЛ, требующем солидарного
взыскания с контролеров «Таврики» более 2,6 млрд грн нанесенного ущерба. Что же
касается «Аспект-Профи» и «Бизнестерра», они оформлены на некую Нину Шмелеву,
которая ранее была учредителем строительной компании «Дивобуд» – одной из компаний,
с помощью которых, по мнению следствия, были выведены средства из все того же банка
«Таврика». Возможно, на этом все бы и закончилось, но у Сбербанка оказалось другое
мнение. В марте 2019 года хозсуд Киева удовлетворил его заявление и признал результаты
аукциона по продаже имущества КЮЗ недействительными. А в ноябре 2019 года это
решение оставил в силе Верховный суд. Так что наложенный сейчас арест является
продолжением указанного процесса, результатом которого может превращение
отчужденного имущества в ликвидационную массу КЮЗ. Необходимость ареста была
обоснована тем, что активы завода собирались снова перепродать – они были заложены
третьим лицам, которые обратились в суд для взыскания предметов ипотеки. Осенью 2019
года ответчики признали свои обязательства, после чего был открыт ряд исполнительных
производств и опубликованы объявления о продаже имущества на сайте ГП «СЕТАМ».
«Продажа имущества АО «КЮЗ» на публичных торгах в порядке, установленном для
исполнения судебных решений, сделает невозможным возвращение указанного имущества
в ликвидационную массу банкрота», – пояснили в Сбербанке свою инициативу. Успех
украинской «дочки» российского банка на судебном поприще можно объяснить тем, что у
него появился влиятельный куратор. Как сообщал «ОЛИГАРХ», этот неофициальный статус
приписывается миллиардеру Валерию Хорошковскому (его юрист Ярослав Порохняк в 2018
году стал советником главы правления украинского Сбербанка). Источники «ОЛИГАРХА»
указывают, что люди Хорошковского фактически контролируют всю работу в Сбербанке по
возврату проблемной кредиторской задолженности, и в том числе, занимаются кейсом
Цюпко. Хорошковский неплохо чувствовал себя при президенте Порошенко, и, по
некоторым данным, еще лучше – при президенте Зеленском. Так, в прошлом году
журналисты зафиксировали визит Хорошковского в Офис президента, где у него была
встреча с новым главой государства. «С господином Хорошковским я действительно
встречался на Банковой. Я этого не скрываю. К нему был один, очень серьезный вопрос – и
этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой», – так
витиевато Зеленский описал встречу с экс-главой СБУ времен Януковича. Но ряд
источников предположил, что предметом того разговора мог быть переход украинского
Сбербанка под контроль Хорошковского.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Объем выполненных строительных работ в Украине в 2019 году
увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом рост показателя в
2018 году к 2017 году по вновь уточненным данным составил 8,5%.
В декабре 2019 года объем выполненных стройработ возрос на 6,8% по сравнению с
декабрем 2018 года, тогда как по сравнению с ноябрем 2019 года показатель увеличился на
33,9% (согласно сезонно скорректированным данным – сократился на 7,4%). По данным
Госстата, в 2019 году к 2018 году рост объема стройработ наблюдался во всех категориях
строительства. В жилом строительстве рост составил 3% (в 2018 году к 2017 году – 0,9%), в
нежилом – 27,4% (в 2018 году к 2017 г. – 5,7%), в инженерном – 23,3% (в 2018 г. к 2017 г. –
13,6%). В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных
работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. Наибольший рост указанного
показателя наблюдался в Винницкой (на 76,3%, до 10,2 млрд грн), Черниговской (на 51,8%,
до 1,8 млрд грн) и Николаевской (на 45,1%, до 4,2 млрд грн) областях. Снижение объемов
выполненных стройработ зафиксировано в Запорожской (на 7,6%, до 3,7 млрд грн) и
Луганской (на 1,3%, до 0,6 млрд грн) областях. В Киеве рост объемов стройработ в 2019
году увеличился 24% – до 41,2 млрд грн. Статданные приведены без учета
оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской
обл. Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в
Украине в 2017 году к 2016 году по вновь уточненным данным составил 26,3%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ДАБІ відкрила реєстр дозвільних документів
на будівництво
08.01.2020

Держархбудінспекція відкрила доступ до єдиного реєстру дозвільних
документів. Вона опублікувала відповідний набір на Єдиному державному
вебпорталі відкритих даних.
Отже, будь-яка особа - від розробників вебресурсів, аналітиків, журналістів до
активістів та громадян - зможе вільно використовувати наявну у реєстрі інформацію для
проведення власних досліджень, розслідувань, створення аналітичних матеріалів, сучасних
вебсервісів, а також для контролю за містобудівною ситуацією в регіонах та у країні в
цілому. У наборі даних опубліковано Єдиний реєстр документів, що дають право
виконувати підготовчі та будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у
видачі, скасування та анулювання зазначених документів, за 2019 рік. Окрім того
приведено у відповідність інформацію за 2013-2018 роки. Нагадаємо, що раніше таку
інформацію публікували на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних лише у
вигляді посилання на Єдиний реєстр дозвільних документів у будівництві. Наразі реєстр
завантажено та опубліковано у форматі CSV, тобто інформація може бути оброблена
технічними засобами програмного забезпечення. Важливо й те, що інформацію у наборі
даних оновлюватимуть щотижнево, а це означає, що кожен зможе отримати максимально
актуальні дані для подальшого використання.
Читати повністю >>>
За матеріалами buh.ligazakon.net

Реєстр дозвільних документів
на будівництво >>>
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПСГ "Ковальская" купила комплекс по производству
строительных материалов во Львовской обл.
14.01.2020

ПСГ "Ковальская" закрыла сделку по приобретению ООО "Розвадов
Стройматериалы"
(Розвадов
Львовской
области),
владеющего
производственным комплексом общей площадью около 140 га.
Комплекс содержит песчаный и известняковый карьеры, шахтные печи для обжига
известняка и завод по изготовлению силикатного кирпича. Запасы сырья на песчаном
карьере оцениваются почти в 10 млн кубометров, запланированные объемы добычи - 400500 тыс. тонн в год. Песок будет использоваться для производства сухих строительных
смесей Siltek. Помимо этого, на приобретенном участке "Ковальская" планирует в
последующие два года построить еще один завод Siltek. Кроме этого, сырье, добываемое на
площадке, будет реализовываться в Западной Украине. По данным группы, известняковое
месторождение имеет запасы сырья на уровне 6 млн тонн. "Ежегодно планируется
добывать 200 тыс. тонн известняка, который будет перерабатываться на собственных
мощностях и реализовываться на предприятиях всей страны", - добавили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что для повышения качества будут
модернизированы линии просева и переработки песка, обжига известняка и установлено
современное оборудование для его безотходной переработки. Как сообщалось, в конце
2019 года "Ковальская" заявила, что находится на завершающем этапе покупки участка во
Львовской области, на котором планирует построить завод по производству сухих
строительных смесей стоимостью $15-20 млн. Начать строительство планируется во
втором квартале 2020 года, ориентировочно в мае. В целом работы продлятся 1,5-2 года и
предположительно завершится к концу 2021 года. В настоящее время ПСГ "Ковальская" под
брендом Siltek производит более 100 видов сухих и жидких строительных смесей:
шпаклевки, штукатурки, стяжки, краски, грунтовки, герметики и монтажные пены и тому
подобное. Производственная мощность действующего предприятия - 150 тыс. тонн смесей
в год. ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является
ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком
страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов,
которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek,
"Ковальская Гранит". Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая
занимается строительством жилых объектов в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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T.A.S. Overseas Investments напрямую стала акционером
асфальтобетонный завод "АБ Столичный"

Столар, Ісаєнко і партнери отримали дозвіл ДАБІ на
забудову парковки біля «Палацу Україна»
20.01.2020

T.A.S. Overseas Investments Ltd (Кипр) Сергея Тигипко напрямую
стала акционером ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный",
сконцентрировав пакет акций, составляющий 47,89% уставного
капитала компании.
Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на 31 декабря
2019 года кипрская T.A.S. Overseas Investments Limited стала прямым владельцем 34 млн
467 тыс. 29 простых именных акций, составляющих 47,89% уставного капитала АБЗ "АБ
Столичный", в котором она опосредованно владеет указанным пакетом через Luregio
Limited (Кипр). Как сообщалось, компания Luregio Limited выкупила пакет акций ЧАО
"Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в размере 47,89% уставного капитала
компании. При этом Антимонопольной комитет Украины (АМКУ) решением от 13 декабря
2019 года разрешил кипрской T.A.S. Overseas Investments Limited, основным акционером
которой является Сергей Тигипко, приобрести акции Luregio Limited, что обеспечит
превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Основными
акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на третий квартал 2019 года
являлись Сергей Самусев и Тигипко с долями 47,9% и 22,6% соответственно, а также
компания "Форвинком Лимитед" (24,7%, Кипр, по состоянию на конец 2017-го этим
пакетом акций владела компания "Векер Лимитед"). Конечным бенефициаром компании по
состоянию на 19 января 2020 года числится Тигипко. Как сообщалось, асфальтобетонный
завод "АБ Столичный" в 2018 году сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с 2017
годом – до 38,6 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 21,2% – до 362,9
млн грн. В 2018 году "АБ Столичный" выплатил акционерам 46,8 млн грн дивидендов. АБЗ
"АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод
бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для
строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов,
коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

Будівельне поглинання: «Укрбуд» розчиняється
в «Київміськбуді»

13.01.2020

ТОВ «Укржитлобуд» у вересні отримало дозвіл на будівництво
багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська (колишня вул.
Червоноармійська) 107-109 у Печерському районі Києва. Про це свідчить
реєстр Держархбудінспекції України.
Йдеться про дві ділянки площею 0,64 га та 0,21 га. Перша належить «Укржитлобуду»
на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста. Відзначимо, що ці ділянки
знаходяться прямо біля входу в метро на ст. «Палац Україна». Як свідчить проект
будівництва, під виглядом «багатофункціонального комплексу» буде побудовано дві
житлові висотки на понад 30 поверхів загалом на майже 500 квартир. Така забудова не
відповідає Генплану Києві, адже вказані ділянки є територією громадських будівель та
споруд, і будувати житло на них не можна. Висота будинків за проектом становитиме 98,5
м. Фактичний відсоток забудови ділянки становить 98%, що більш ніж утричі перевищує
норматив, що складає 30%. Крім того, за даними джерел «Наших грошей», забудовники не
узгодили проектну документацію із КП «Київський метрополітен», а також не отримали
висновок органу охорони культурної спадщини. Підрядником будівництва є ТОВ
«Спецмехбуд 21», яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра
Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером колишнього заступника керівника Департаменту
містобудування КМДА, а нині девелопера Андрія Вавриша. Саме Ісаєнко у 2010 році привів
Вавриша, який не мав профільної освіти, на посаду у департамент містобудування КМДА.
Проектувальником «багатофункціонального комплексу» є ПАТ «Київпроект», основним
власником якого є кіпрська компанія «Трейлорі Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures
Limited), а керівником – Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного управління
контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант
кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській,
25 у Києві. Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржитлобуд», засновниками якого є
венчурні фонди «Генезис» (30%) і «Медісон» (10%), а також ТОВ «КУА «Система
капітального інвестування», що діє в інтересах венчурного фонду «Третій інвестиційний
фонд СКІ» (40%), та Оксана Поляруш (20%), яка приєдналася до складу засновників у
серпні. Фонди «Генезис» та «Медісон» перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Гарантія»,
єдиним власником якого з жовтня 2018 року є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.
Власниками ТОВ «КУА «СКІ» є кіпрська компанія «Валдез Лімітед» (Valdeze Limited) і
Ярослав Зозуля, а керівником – Ірина Яворська. Нагадаємо, що ТОВ «Катерпіллер» з орбіти
Ісаєнка впритул до ділянки на вул. Великій Васильківській, 107-109 будує ще один
житловий комплекс – ЖК Stanford на вул. Предславинській, 35, до якого багато питань як у
ДАБІ, так і у правоохоронних органів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Останнім часом скандальну будівельну корпорацію "Укрбуд" на чолі
з одіозним екснардепом Максимом Микитасем лихоманило і ближче до
осені загалом постало питання про її банкрутство.
Але на допомогу забудовникам з подачі вищого керівництва країни прийшли їхні
колеги "Київміськбуду". Підставлене плече будівельному монстру "Укрбуду" - не перший
крок подібного штибу в біографії "Київміськбуду". Свого часу вони прийшли на допомогу
частині ошуканих вкладників скандально відомої "Еліти-Центр", чиє керівництво накивало
п’ятами за кордон з коштами інвесторів, а деякі (зокрема, називають "сірого кардинала"
Києва, нардепа "Опозиційна платформа - За життя!" Вадима Столара) непогано себе
почувають досі. Так у 2014-му році компанія "Київміськбуд" (на певних умовах і мабуть "на
прохання" центральної та столичної влади) передала 235 квартири площею понад 16 тис.
кв. м. постраждалим від цієї афери. І якщо в оборудці з "Еліта-Центром" насправді
будівництво квартир фактично не велося і шахраї укладали договори подвійного, а іноді й
потрійного продажу тих самих квартир в неіснуючих будинках, то у випадку з "Укрбудом"
ситуація дещо інша: зводилися зовсім не міражі (хоча й здебільшого абсолютно незаконні
забудови), обсяг запланованого будівництва - чималий, окремі житлові комплекси готові
вже на 90 %, але завершати їх через фінансові проблеми "Укрбуд" - не в змозі. Олег
Майборода на запитання журналістів про причини важкого стану кампанії, відповідав
досить розлого, мовляв, на це вплинуло багато чинників, в тому числі, і кон’юнктура ринку,
пов’язана з двома циклами виборчих перегонів у країні. Тим часом у ЗМІ почали писати про
те, що Микитась начебто ввалив чимало коштів у виборчу кампанію Петра Порошенка. Але
тут важко не погодитися зі словами його візаві - Ігоря Кушніра: "Головний капітал будьякої будівельної компанії - довіра його інвесторів". Судячи з усього, "Укрбуд" подібний
капітал розтринькав… Нагадаємо, що на парламентських виборах минулого року Микитась
вирішив закріпитися на мажоритарному окрузі, але йому це не вдалося, більш того, у пресу
потрапили обставини його конфлікту у Любичах з тамтешнім керівником ОТГ Сергієм
Пінчуком, який, мабуть, зробив ставку на іншого кандидата. Наслідком цього протистояння
(з розбиттям мобілки об стіну) стало вручення 24-го вересня екс-депутату повістки
слідчими ДБР підозри у хуліганських діях проти керівника місцевої громади. Після поразки
на виборах та втрати депутатського імунітету 2 жовтня цього року детективи НАБУ
повідомили Максиму Микитасю про підозру у заволодінні майном на суму 81 млн грн та у
зловживанні службовим становищем в рамках цього ж кримінального впровадження.
Також, як повідомляла «Моя Київщина» 12-го грудня, напередодні ДБР та Генпрокуратура
здійснили обшуки в будинку Микитася у справі про відмивання коштів. А зовсім недавно
Печерський районний суд Києва заарештував 6 елітних автомобілів колишнього депутата.
...
Читати повністю >>>
© Олександр Воронін, «Моя Київщина»
За матеріалами mykyivregion.com.ua
Цены на жилье могут вырасти на 15% в 2020, ХК "Киевгорстрой"

Під виглядом реконструкції «Київпроекту» хочуть
побудувати будинок висотою 100 метрів
14.01.2020

ДАБІ видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкт «Реконструкція
майнового комплексу – будівлі «Київпроект» під багатофункціональний
комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі
м. Києва».
Замовником дозволу є саме ПАТ «Київпроект». Воно ж є проектувальником об’єкту. У
грудні 2017 року Департамент містобудування видав «Київпроекту» містобудівні умови та
обмеження, у яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б.
Хмельницького, 16-22. Ця ділянка відповідно до Генплану є територією громадських
будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Попри це під
виглядом реконструкції буде збудовано «багатофункціональний комплекс», що включає дві
житлові секції на 304 квартири. Спроектована висота комплексу – 100 метрів (орієнтовно –
33 поверхи), хоча відповідно до Генплану на цій ділянці допустимі будинки не вище 4-11
поверхів. Фактичний відсоток забудови ділянки становить майже 90%, що утричі
перевищує допустимий відсоток забудови. За даними джерел «Наших грошей», у
забудовника при отриманні дозволу ДАБІ були відсутні передбачені містобудівними
умовами та обмеженнями висновок висновок спеціально уповноваженого органу охорони
культурної спадщини щодо проектної документації, історико-містобудівне обґрунтування
для проектування об’єкта будівництва, а також погодження проектної документації
Департаментом культури КМДА. Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд. Це
підприємство входить до групи компаній Perfect Group, яку пов’язують із народним
депутатом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком. З 2017 року 94% акцій ПАТ «Київпроект» належать
кіпрській компанії «Трейлорі Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited). 26 квітня 2018
року членом Наглядової ради «Київпроекту» як представник «Трейлорі Венчерз Лімітед»
був обраний адвокат Сергій Турчінов. Останній у 2017 році «розіграв» з нинішнім нардепом
від ОПЗЖ Вадимом Столаром аукціон по купівлі нерухомості на Печерську. Турчінов є
власником ТОВ «Тур-Отель Сервіс», керівником якого є Ярослава Шаманіна, що керувала
вже ліквідованим ТОВ «ТД «Відродження», яким до 2006 року володів Вадим Столар.
Керівником ПАТ «Київпроект» значиться Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного
управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант
кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській,
25 у Києві. За даними ЗМІ, Гладуняк був «креатурою екс-замголови КМДА Дениса Басса», а
також він близький до екс-лідера франкції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса
Комарницького. Роман Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржитлобуд», і до липня цього
року – ТОВ «Арікс». У листопаді 2018 року і лютому 2019 року наглядова рада
«Київпроекту» надала згоду на укладання договору із вказаними компаніями про
виконання проектних робіт. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Холдинговая компания "Киевгорстрой" прогнозирует рост цен на
жилье в Киеве на 15% в текущем году. Об этом сообщил председатель
правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью порталу domik.ua.
"Считаю, что стоимость квадратного метра в 2020 г. будет только расти. По итогам
года рост может составить до 15%. Сегодняшняя стоимость квадрата - это минимальная
цена. Я не считаю элитное жилье - там свой алгоритм, тенденции, настроения. Мы говорим
о социальном, доступном жилье, сейчас выходим на себестоимость 19-20 тыс. гривен/кв. м.
Это стоимость земли, работ, инфраструктуры, заработка предприятия. Строительномонтажные работы на сегодня обходятся примерно в 14-15 тыс. гривен/кв. м", - сказал он.
По словам Кушнира, отмена паевого участия не приведет к удешевлению квартир на
первичном рынке недвижимости. "Во-первых, растет стоимость комплектующих
строительства. Во-вторых, застройщики вынуждены постоянно поддерживать на
конкурентном уровне зарплату строителям. Многие из них уже уехали строить Европу, а те,
что остались, хотят эквивалентную зарплату. В-третьих, расходы на землю, сети, рекламу
— это все не стоит на месте. Так что дешевле не будет", - отметил Кушнир. Он также
подчеркнул, что отмена паевого участия может улучшить инвестиционный климат в
стране и привлечь иностранных инвесторов, что позитивно отразится на экономике.
Однако при этом важно не пустить на самотек вопрос строительства сопутствующей
социальной инфраструктуры.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ДБР домоглося в суді арешту компаній і
ділянок Укрбуду Микитася

 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

15.01.2020

Печерський суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань
арештував корпоративні права і земельні ділянки компанії-забудовника
Укрбуд. Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвали
суду.
Ухвалами суду арештовано ділянки за адресами – в Дарницькому районі по вул.
Бориспільська, 18, в Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки, у Печерському
районі по вул. Звіринецька, 72 . Всього – 15,4 га землі. Також арештовано корпоративні
права ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд девелопмент". Державне
бюро розслідувань з 12.08.2019 розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.
212 ККУ. На даний момент посилання на рішення суду (крім ділянки по вул.Бориспільська)
неактивні. За версією слідства, службові особи замовника будівництва ТОВ "Укрбуд
девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" з генеральним підрядником
ТОВ "Спецбуд – плюс" в порушення вимог закону і заборони на проведення будівельномонтажних робіт, залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування
будівництва, а потім заволодівають грошима, виводячи в готівку через підконтрольних
фізичних осіб. Прокурор вказує, що на даний час на багатьох будівельних майданчиках
будівництво призупинено, строки введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і
більше. Понад 13 000 сімей інвесторів, які придбали житло в 26 житлових комплексах
Києва, що будуються під егідою Державної будівельної корпорації " Укрбуд", вважають, що
призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об’єктів на рік
і більше, сталось у зв’язку з розкраданням грошових коштів інвесторів. Нагадуємо, Максима
Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.
4 жовтня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5
млн грн. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване
в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої
військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку
площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50
квартир та 30 паркомісць. У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими
Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир
у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро
"Червоний хутір". 22 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала
Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 млн грн. 12
грудня президент Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального
"Укрбуду". Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які
будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент". Станом на листопад будівельні роботи на
більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.
Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК
"Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg
Development) і ЖК La Manche. За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд
Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Екс-заступник Кличка по «кооперативній схемі» забудовує 15 га
Жукового острова в Києві
21.01.2020

Житлово-будівельний
кооператив
«Совські
ставки»,
який
підконтрольний колишньому заступнику мера Києва, а нині його раднику –
Павлу Рябікіну, планує забудувати 15 га заповідної зони столичного
Жукового острова в супереч Генеральному плану. Про це йдеться в матеріалі
Марії Землянської для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Мова йде про 15 га острова поруч з яхт-клубом та ресторанним комплексом
«Маячок», які належать Павлу Рябікіну. В 2014 році Рябікін був призначений заступником
мера Києва Віталія Кличка, через рік звільнився, але до цього часу є його радником на
громадських засадах. В 2017 році очолив міжнародний аеропорт «Бориспіль». З 2002 року
він розвиває бізнес на Трухановому острові. Мова йде про яхт-клуб з рестораном «Маячок»
та розважальною інфраструктурою». Управляють ними ТОВ «Рекреаційно-оздоровчий
центр «Зелений порт», власником якого є Павло Рябікін. На початку 2000-хх депутати
Київради віддали землю в оренду «РОЦ «Зелений порт», потім з цієї ділянки 15 га перейшли
у спадок Житлово-будівельному кооперативу «Совські ставки». Корпоративні права на цей
кооператив щорічно декларує Рябікін. Причому близько 10 гектарів кооператив отримав у
власність, ще пять – в оренду на 25 років. Сталося це в 2010 році. У серпні 2019-го «Совські
ставки» за заявою отримали від Департаменту містобудування та архітектури КМДА
містобудівні умови та обмеження для забудови. Ділянка площею 15 га на Жуковому острові
нині розділена на три частини. На найбільшій має вирости величезний будинок з
відкритим басейном, ландшафтною галявиною на кілька гектарів та з господарськими і
спортивним будівлями, а також власною причальною зоною. На другій ділянці
запланований дещо менший будинок, але також зі спортивою та адміністративною
інфраструктурою та власним виходом до води. Третя ділянка призначена для закритої
елітної бази відпочинку, також з причалом. За словами експерта з містобудування Георгія
Могильного відповідно до Генерального плану земля на Жуковому передбачена під об’єкти
рекреації і будівництво приватних котеджів тут – порушення законодавства. За офіційною
адресою ЖБК «Совські ставки» розміщена підстанція. Його директорка Олена Коломієць,
що нібито потребує покращення житлових умов, здає столичну квартиру, а сама проживає в
заміському будинку. Рябікін має 5 квартир в Києві, будинок площею 500 кв м та два
заміських будинки. Для початку будівництва кооперативу тепер необхідно просто
надіслати повідомлення про початок робіт, ніяких проектних документів для цього не
вимагається. Землю на Жуковому «Совські ставки» встигли закласти двома частинами у
банк, як заставу за чужі борги. Договори іпотеки підписані з банком «Кліринговий дім» Юлії
Льовочкіної – сестри глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича, а нині
нардепа від «Опозиційного блоку – За життя»Сергія Льовочкіна. Причому один з договорів
оформлено особисто на Павла Рябікіна. За п’ять років основне зобов’язання у розмірі 1,85
млн грн. гендиректор «Борисполя» так і не повернув, натомість у вересні 2019-го підписав
додатковий документ на продовження строку договору. Згідно договору під заставою
опиняться усі нові будинки, які потенційно можуть з’явитися на закладеній у банк ділянці.
Закладені у банк ділянки значно складніше повертати у власність міста навіть через суд. Це
вже намагались зробити активісти та столична прокуратура, наголошуючи на незаконності
передачі ділянки «Совським ставкам». Але суди слідчі програли. На останній в 2019 році
сесії Київрада передала оренду на 10 років ще 1,3 га поруч з «Маячком», Орендарем стало
ТОВ «Укррятвод». Керує компанією – Олена Коломієць, засновниця компанії – Валерія
Зінченко. Зінченко – помічниця Київського міського голови Віталія Кличка. А її батьки –
Євгеній та Лариса Горюшко працювали помічниками Рябікіна у Верховній раді, коли він був
нардепом.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Реставрация завода "Арсенал": От военных
казарм до фуд-холла и пр.
30.12.2019

Дарья Кухаренко, коммерческий директор девелоперской
компании
A-Development
рассказала
о
дальнейших
планах
реконструкции "Арсенала" возле одноименной станции метро в Киеве.
Цех закрытого завода. Когда работа над проектом только начиналась, мы
понимали, что нам в руки попал объект, требующий из-за своей исторической значимости
бережного обращения. Для команды A Development это был вызов потому, что территория
завода ранее никогда не была открытой: с середины ХVIII столетия здесь были военные
казармы, с ХIХ-го – цеха закрытого завода. В 2017 году объект был в плачевном состоянии.
Забирая его под реставрацию, был соблазн просто сделать в нем что-то незамысловатое,
что можно без проблем сдавать в аренду. Но мы решили применить опыт международных
урбанистов и создать значимое общественное пространство, интересное для горожан и
гостей столицы. Такие места, как "Арсенал" – не классические объекты для бизнес-аренды,
а точки в городе, которые продают впечатления и эмоции. С целью «поселить» в некогда
закрытое военное предприятие гуманистический дух, за два года мы полностью перелицевали сооружение. Идея была – смешать на одной территории привлекательное для прогулок общественное место, магазины, фуд-зону и офисы. Первым открылся Kyiv Food Market.
Еда, отдых и работа. В 2017 г. мы рассматривали много идей. Краеугольным
камнем концепции было пространство, куда люди смогут прийти и почитать книгу,
сфотографироваться, провести время с друзьями. То, что у нас получилось, теперь
называется Kyiv Food Market рестораторов Алекса Купера и Михаила Бейлина. Первый в
Киеве фуд-холл начал работу 25 сентября и занял площадь 2000 кв. м. Следующим стал
кафе-бар Молодость «с блюдами, знакомыми всем с детства». В ноябре открылся Osvitoria
HUB – общественное пространство c мероприятиями для людей, интересующихся
образованием. Он включает в себя open space на 20 мест, мини-офисы на 4-8 людей,
тренинговый зал на 30-50 мест с лэптопами, планшетами и интерактивной доской,
лекционный зал до 200 мест и детскую комнату. Кроме того, в Освитории есть собственная
библиотека и кофейня. Работает хаб круглосуточно.
Планы на 2020 год: коворкинг, мини-отель. В I кв. 2020 года в гигантском ангаре
завода "Арсенал" откроется коворкинг Creative States. Общая площадь объекта составляет 4
130 кв. м., из которых 3 800 кв. м займет коворкинг, рассчитанный на 650-700 рабочих мест.
На первом этаже разместится лаунж-зона, посреди которой будет живое дерево как символ
жизни и развития, стойка регистрации, комнаты для переговоров, Skype Rooms и бар.
Территория будет трансформироваться под проведение мероприятий. На втором этаже
будет работать кухня и офисы со стеклянными потолками. Там же будут расположены
душевые и спальня – мини-отель с настоящими спальными капсулами. На третьем можно
арендовать один из 14 Business Suite: уникальных офисов, каждый из которых будет
выполнен в своем собственном стиле. По нашей задумке, они идеально подойдут для
дизайнеров, топ-менеджеров, селебрити и других ярких личностей. Весной на территории
будет разбит сквер со скамейками, чтобы все желающие могли выпить кофе, почитать
книгу или отдохнуть с друзьями, не обязательно заходя в фуд-холл. На площади будут
проходить художественные акции, концерты, представления и т.д. Вся эта зона будет
называться A-Station и мы, в A Development, надеемся превратить это место в самый
горячий киевский hot-spot.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Анализ рынка складской логистики в Украине:
свободных мест все меньше
01.01.2020

В компании Pro-Consulting проведен анализ рынка складской
логистики Украины, в результате которого определен его текущий объем,
структура, выявлены основные тенденции развития.
Рост экономики Украины и повышение покупательной способности ее граждан
стимулируют увеличение товарооборота внутри страны, а значит увеличивают спрос на
логистические услуги. По сравнению с европейскими странами, отечественный рынок
складской логистики еще далек от насыщения, а значит, если не будет каких-либо форсмажорных обстоятельств, то он продолжит свое постепенное развитие в среднесрочной
перспективе. Динамика развития такова, что операторы коммерческой недвижимости не
успевают вводить в строй новые складские комплексы. Еще в 2017 году объем чистого
поглощения площадей складов в Киеве был на 3 тыс. м2 больше, чем их предложение, тогда
уровень вакантности сократился до 5%. Тенденция продолжилась и в 2018 году, и в 2019-м,
в результате по итогам первого полугодия 2019 года вакантность столичной складской
недвижимости находилась на уровне 1,9%. Похожие процессы наблюдаются и в других
крупных логистических центрах страны – Одессе, Днепре, Харькове, Львове. Из-за роста
спроса, операторы поднимают цены на складские услуги. В следствии чего их доходы
растут - втором квартале 2019 года доход отрасли складской логистики на 34,2% превысил
показатель аналогичного периода прошлого года. Анализ рынка складской логистики
Украины показывает, что в структуре спроса на складскую недвижимость преобладают
ритейловые компании – 64% от общего объема, на втором месте фармацевтика, на ІІІ – 3PLоператоры. Вместе эти сектора занимают 95% отечественного рынка складкой логистики.
Если говорить о структуре реализации по категориям потребителей, то 92-96%
предоставленных складских услуг приходится на предприятия. В географической
структуре рынка складской логистики Украины в первом полугодии 2019 года лидировала
Одесская область с долей 22,36%, на втором месте оказалась Днепропетровская область –
12,31%, Киев и Киевская область занимали 12% и 7,36% соответственно. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Pro-Consulting
Компания Arricano прекратила переговоры о продаже
двух торгово-развлекательных комплексов
08.01.2020

Компания Arricano Real Estate Plc прекратила переговоры о продаже
торгово-развлекательных комплексов Sun Gallery в Кривом Роге и City Mall в
Запорожье с компанией Dragon Capital Investments Limited.
«Стратегия Arricano состоит в том, чтобы оптимизировать работу каждого объекта в
своем портфеле киевских и региональных ТРЦ. Управляющая команда Arricano разработала
обновленные стратегии для торговых центров Sun Gallery и City Mall, которые, по ее
мнению, повысят их ценность и эффективность. В результате переговоры с Dragon Capital
Investments о продаже больше не ведутся», — сказано в сообщении Arricano на Лондонской
фондовой бирже. «Мы считаем, что реализация усовершенствованных стратегий для этих
двух центров, расположенных за пределами Киева, является хорошей возможностью для
повышения их стоимости,» - заявила гендиректор Arricano Анна Чуботина. Как сообщалось,
31 июля 2019 года компания Arricano Real Estate заявила, что ведет переговоры о продаже
ТРК в Запорожье и Кривом Роге. Так же сообщалось, что в декабре 2019 года Анна Чуботина
была назначена гендиректором Arricano Real Estate Plc на постоянной основе.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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Полиция начала расследовать продажу ТРЦ Respublika
Фирташа с дисконтом 70%
08.01.2020

Нацполиция расследует продажу Фондом гарантирования прав
требования банка "Надра" по кредитам, в обеспечении по которым
находился недостроенный ТРЦ "Республика".
В частности, следователи расследуют возможный сговор между должностными
лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест
Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал", который привел к
искусственному занижению цены реализации актива в пользу лиц, непосредственно
связанные с должником по указанным кредитным договорам, чем государству в лице НБУ
нанесен ущерб в особо крупных размерах. Как отмечается в материалах суда, по состоянию
на сегодняшний день на территории ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в, ООО "Теремки-Строй"
проводятся строительные работы ". Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц
в феврале 2019 г. продал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка
"Надра", в залоге по которым находится ТРЦ Respublika. Победителем торгов стало ООО
"Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,13 млн грн (без НДС). Таким образом,
стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн). ООО "Солтекс
капитал" создано в сентябре 2018 г. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг. Подписантом компании на 5 февраля 2019 года был указан Василий
Астион – совладелец компании "Днипро Агро Групп". Согласно данным Единого госреестра,
по состоянию на 6 марта учредителем ООО выступает ООО "Галеон Инвест", конечным
бенефициаром – гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон. При этом в апреле 2019
года сообщалось, что Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу
кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу
о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ)
Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве. Напомним, реализация проекта
строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.
В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине,
будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ
войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.
Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Роман Емец назначен управляющим директором
столичного ТРЦ Dream Town
09.01.2020

О том, что руководителем ТРЦ Dream Town назначен Роман Емец
рассказал высокопоставленный источник на рынке недвижимости.
Совладелец ТРЦ Александр Меламуд подтвердил эту информацию.
У Романа Емца большой опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. С
декабря 2018 г. до последнего времени он был директором по управлению активами
группы Vertex United Бориса Кауфмана и Александра Грановского. В портфель
недвижимости компании входят два отеля в Одессе – «Бристоль», «Лондонская» - и один в
Киеве – «Президент-Отель». До этого он возглавлял ТРЦ "Ривьера" в Одессе до июля 2018 г.
Ранее Емец отмечал, что одним из главных его достижений на этому посту было то, что ТРЦ
достиг рекордного трафика посещения за всю историю – в 2017 г. и первой половине 2018
г. Также Емец был руководителем проектов девероперской компании Immochan Ukraine
(входит во французскую группу Auchan), работал в международной консалтинговой
компании JLL. С 2009-го по 2014-й года возглавлял представительство компании по
управлению инвестициями в недвижимость Meyer Bergman в Украине и был директором
ТРЦ «Аладдин». С весны прошлого года в 1-й и 2-й очередях ТРЦ проходит реновация. Из
того что уже сделано, в 1-й очереди фудкорт был заменен фуд-холлом. На месте
продуктового магазина Novus откроется fashion-оператор H&M. Также на месте LC Wikiki и
Brocard открылся “Сільпо”, а во 2-й очереди он открылся на месте продуктового магазина
"Космо". Во второй очереди планируются более масштабные изменения. На третьем этаже
на месте аквапарка расположится спортивный хаб, который объединит Sport Life (6 000
кв.м.), магазины Intersport Discount и "Спортмастер Дисконт", а также "магазины ведущих
международных спортивных брендов в формате "аутлет".
Читать полностью >>>
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Нові метри: які ТРЦ планують відкрити
в Україні у 2020 році
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У разі дотримання девелоперами заявлених термінів введення в
експлуатацію своїх проектів у 2020-21 роках на ринок торговельної
нерухомості України може вийти рекордний обсяг нової пропозиції.
За підрахунками консалтингової компанії Cushman & Wakefield, девелопери заявили
до відкриття більше дюжини великих торговельних об’єктів сумарною орендною площею
понад 700 000 кв. м. Редакція RAU традиційно робить добірку торгових центрів, які повинні
розпочати роботу в 2020-му, проте не несе відповідальності за дотримання девелоперами
своїх планів і зобов’язань.
Retroville. Місцезнаходження: Київ, пр. Правди, 47. Орендопридатна площа: 80 718
кв. м. Девелопер: Мартін/Stolitsa Group. Заявлений термін введення в експлуатацію: квітень
2020 року. ТРЦ і БЦ Retroville, споруджуваний в густонаселеному житловому масиві
Виноградар у Києві, повинен стати одним з найбільших торговельних об’єктів, побудованих
в Україні в поточному році. Його загальна площа складе майже 120 000 кв. м, а торгова –
близько 80 000 кв. м. Поруч з ТРЦ буде облаштована парковка на 3245 машиномісць, а
також івент-зона під відкритим небом на 4000 кв. м, де планують проводити активності
різного формату – від ярмарків і фестивалів до льодової арени в зимовий час. Станом на
грудень 2019 р. девелопер проекту оцінював його будівельну готовність більш ніж у 90% і
мав намір запустити в роботу вже навесні 2020-го. Серед заявлених якірних орендарів –
гіпермаркет Novus (10 640 кв. м), будівельний гіпермаркет Leroy Merlin (4805 кв. м),
перший в Києві кінотеатр Multiplex з новою технологією ScreenX, дитячий розважальний
центр Fly Kids (4640 кв. м) і фітнес- клуб Sport Life (4436 кв. м) з басейнами і джакузі.
Детальніше про проект можно прочитати в інтерв’ю СЕО Retroville Ренати Якубченієне.
Respublika. Місцезнаходження: Київ, вул. Кільцева дорога, 1А. Орендопридатна
площа: 135 000 кв. м. Девелопер: Солтекс Капітал. Заявлений термін введення в
експлуатацію: IV квартал 2020 року. ТРЦ Respublika – один з найбільш скандальних об’єктів
торговельної нерухомості в Україні. Проект загальною площею близько 300 000 кв. м
повинен був відкритися ще в 2014 році, проте терміни його реалізації постійно
переносилися, а в 2015-му, коли його готовність становила понад 80%, будівництво і зовсім
було зупинено. Реалізацією проекту займалася компанія Мегаполісжитлобуд, яку
пов’язують з українським олігархом Дмитром Фірташем. Однак після банкрутства банку
Надра, що належав бізнесменові, корпоративні права на об’єкт перейшли до Нацбанку.
Останній зумів продати ТРЦ на аукціоні лише в минулому році за 777 млн грн при тому, що
стартова ціна становила майже 2,6 млрд грн. Покупцем виступила маловідома компанія
Солтекс Капітал, яку українські ЗМІ також пов’язували з оточенням Фірташа. Як би там не
було, але робота над проектом відновилася. Як повідомляв портал НВ Бізнес, нову команду
очолила Анна Закомірна. Джерела видання розповіли, що на добудову ТРЦ буде направлено
близько $100 млн, а всі роботи планується завершити вже до кінця 2020 року. Втім, існує
висока ймовірність, що відкриття об’єкту все ж буде перенесено на більш пізній термін.
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Ocean Mall. Місцезнаходження: Київ, вул. Антоновича. Орендопридатна площа: 84
000 кв. м. Девелопер: Mandarin Plaza. Заявлений термін введення в експлуатацію: 2020 рік.
Столичний Ocean Mall повинен стати третім торговельним об’єктом в мережі мегамолів
українського девелопера Вагіфа Алієва. Спочатку введення ТРЦ в експлуатацію
планувалося в кінці 2018-го, потім було перенесено на літо 2019 року, а тепер на 2020-й.
Через постійне перенесення термінів відкриття шведський меблевий гігант IKEA був
змушений коригувати плани виходу в Україну. Якщо спочатку рітейлер мав намір відкрити
перший магазин в країні саме в Ocean Mall, то пізніше повідомив про плани спочатку
запустити e-commerce, а вже потім – фізичний роздріб. Але де б не відкрився перший в
країні магазин IKEA, і коли б не розпочав роботу сам ТРЦ Ocean Mall, слід визнати, що
проект вважається одним з найбільш перспективних в сфері торговельної нерухомості в
Україні. Передбачається, що в ньому розміститься 500 магазинів, кінотеатр із залом IMAX і
4DX та великий розважальний digital-парк площею до 30 000 кв. м. Також повідомлялося,
що поруч з Оcean Mall буде побудована парковка на 2000 машиномісць, а також нова
транспортна розв’язка.
ТРЦ Rive Gauche (II черга). Місцезнаходження: Київ, вул. Здолбунівська, 17.
Орендопридатна площа: 77 300 кв. м. Девелопер: Ceetrus Ukraine. Заявлений термін
введення в експлуатацію: III квартал 2020 року. Rive Gauche – один з небагатьох торгових
центрів в Україні, будівництвом якого займається компанія з іноземним капіталом.
Компанія Ceetrus Ukraine (до 2018-го Immochan) – підрозділ однойменного французького
девелопера, присутнього в 10 країнах світу. Один з її проектів – столичний ТРЦ Rive Gauche
в Києві. Перша фаза об’єкту загальною площею близько 30 000 кв. м була запущена навесні
2018-го, а головним якорем ТРЦ (15 000 кв. м) виступив гіпермаркет Ашан. Як уточнювали
в прес-службі компанії, будівництво другої черги Rive Gauche передбачає спорудження
двоповерхового торгово-розважального центру загальною площею 185 000 кв. м, орендною
– 77 300 кв. м. При цьому 55% торгової площі буде відведено під якірних орендарів. У їх
числі: 8-зальний кінотеатр Multiplex, сімейний розважальний центр, супермаркет
спортивних товарів Decathlon, будівельний гіпермаркет Leroy Merlin. Також передбачена
торгова галерея, де зможуть розміститися 200 магазинів, фуд-корт, соціальні простори та
інше.
ТРЦ Нікольський. Місцезнаходження: Харків, вул. Пушкінська, 1. Орендопридатна
площа: 52 000. Девелопер: Budhouse Group. Заявлений термін введення в експлуатацію:
2020 рік. Найбільшим регіональним об’єктом, заявленим до введення в експлуатацію в
2020 році, є харківський ТРЦ Нікольський, що будується девелоперською компанією
Budhouse Group. Активна фаза будівництва ТРЦ загальною площею 104 000 кв. м повинна
відновитися в поточному році. Раніше операційний директор Budhouse Group Максим
Гаврюшин заявляв, що компанія знаходиться на завершальному етапі переговорів з
інвестором, готовим профінансувати добудову об’єкта. Станом на червень 2019-го
будівельна готовність ТРЦ Нікольський становила 60%. При цьому можна відзначити
високий інтерес до проекту з боку рітейлерів, що пов’язано як з вдалим місцем
розташування та хорошою концепцією ТРЦ, так і з дефіцитом торгових площ в Харкові. Уже
відомо, що якірними операторами стануть супермаркет Сільпо, магазин з продажу
побутової техніки Comfy, мережа кінотеатрів Multiplex і ресторан McDonald’s.
ТРЦ Апрель (II черга). Місцезнаходження: Київ, пр-т Л. Курбаса, 20. Орендопридатна
площа: 53 420 кв. м. Девелопер: Kyivproekt Development. Заявлений термін введення в
експлуатацію: 2020 рік. Ще один український ТРЦ, відкриття якого переноситься з року в
рік – це друга черга ТРЦ Апрель. Перша фаза проекту орендною площею майже 6000 кв. м
була введена в експлуатацію в 2014 році, а її якірними операторами виступили ресторан
МсDonald’s, супермаркет Billa і магазин товарів для дому JYSK. Друга черга повинна стати
набагато більш масштабною. Згідно з інформацією на сайті девелопера, загальна площа
другої черги перевищить 105 000 кв. м, а торгова – 53 400 кв. м. Якорями об’єкта стануть
продуктовий супермаркет (4000 кв. м), дитячий розважальний центр (2500 кв. м) і 6зальний кінотеатр. Ще 33 000 кв. м торговельних площ буде виділено під магазини
сегментів fashion, електроніки, спортивних і дитячих товарів. В цілому в ТРЦ Апрель буде
близько 300 магазинів. Крім того, в структурі проекту передбачено офісний простір April
City Office Space на 4000 кв. м. У процесі зведення ТРЦ також буде обладнана парковка на
1400 паркомісць.
ТРЦ New Ray. Місцезнаходження: Київ, вул. Драйзера, 21. Орендопридатна площа:
34 500. Девелопер: Build Commerce Group. Заявлений термін введення в експлуатацію: 2020
рік. Торгово-розважальний центр New Ray, який будується в столичному житловому масиві
Троєщина, реалізується компанією Build Commerce Group. Як повідомляла інформагенція
Інтерфакс-Україна, її власником виступає Олег Кирилов – один з інвесторів іншого
столичного ТРЦ – New Way. Спочатку відкриття об’єкта було заплановано на третій квартал
2019 року, а пізніше перенесено на 2020-й. Згідно з проектом ТРЦ, його загальна площа
складе 41 500 кв. м, а торгова – 34 500 кв. м. У п’ятирівневому ТРЦ New Ray розміститься
кінотеатр на 6 залів (2000 кв. м), розважальна зона (2500 кв. м), а також супермаркет (3500
кв. м) на цокольному поверсі. Проектом також передбачено паркінг на 500 машин.
ТРЦ White Lines (Smart Plaza Holoseevo). Місцезнаходження: Київ, вул.
Васильківська\просп. Голосіївський. Орендопридатна площа: 27 000 кв. м. Девелопер: ADevelopment. Заявлений термін введення в експлуатацію: 2020 рік. ТРЦ White Lines
зводиться девелоперською компанією A-Development в одному з найбільш густонаселених
районів
Києва
–
Голосіївському.
Проект
стане
частиною
однойменного
багатофункціонального комплексу, в який крім ТРЦ увійдуть три 24-поверхових будинки
на 566 квартир загальною площею 36 900 кв. м. Загальна площа самого ТРЦ складе 40 000
кв. м, орендна – 27 000 кв. м. Уже відомо, що якірними орендарями об’єкта стануть
супермаркет Сільпо, кінотеатр Multiplex і фітнес-клуб Energym. В рамках проекту також
буде зведено двоповерховий підземний паркінг на 685 машиномісць.
ТЦ Острів (II черга). Місцезнаходження: Одеса, Новощепний ряд, 2.
Орендопридатна площа: 18 000 кв. м. Девелопер: OTD. Заявлений термін введення в
експлуатацію: 2020 рік. В Одесі на 2020 рік заплановано введення в експлуатацію другої
черги торгового центру Острів. Цей торговий об’єкт, розташований між центральним
залізничним вокзалом і ринком Привоз – один з найстаріших ТЦ міста. Він був відкритий
ще в 1998 році, а зараз співпрацює більш ніж з 300 орендарями. Якорями проекту
загальною площею понад 37 000 кв. м виступають магазини побутової техніки Eldorado і
Фокстрот, а також супермаркет меблів АТМО. Подробиці будівництва і tenant-mix другої
черги об’єкта не розкриваються. Однак за даними консалтингової компанії Cushman &
Wakefield, її орендна площа складе близько 18 000 кв. м.
ТРЦ Apollo (II черга). Місцезнаходження: Дніпро, вул. Тітова, 36. Орендопридатна
площа: 10 000 кв. м. Девелопер: Континент. Заявлений термін введення в експлуатацію: I
квартал 2020 року. Дніпровський ТРЦ Apollo був відкритий в 2009 році. Загальна площа
першої черги склала 35 000 кв. м, орендна – 20 000 кв. м. Серед якірних орендарів проекту
найбільший в Дніпрі супермаркет Varus, спортклуб Regym, drogerie-магазин Prostor, а також
Colins, Gloria Jeans, Megasport та інші. Тепер же девелопер готується ввести в експлуатацію
другу чергу об’єкта, яка буде складатися з трьох рівнів і приєднуватися до основної частини
ТРЦ на рівні другого і третього поверхів. Після її відкриття орендна площа Apollo зросте на
50% і складе 30 000 кв. м. Серед уже заявлених «якорів» другої черги – семизальний
кінотеатр Планета Кіно площею 3000 кв. м, McDonald’s в форматі «Досвід майбутнього» і
цілий пул міжнародних операторів одягу і взуття. Всього для гостей оновленого ТРЦ буде
працювати більше 170 магазинів. Серед них буде і новий техно-хаб, в якому заявлені
відкриття провідних українських мереж техніки, електроніки та гаджетів Comfy і Фокстрот.
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ТРЦ Мегамолл (II черга). Місцезнаходження: Вінниця, вул. 600-річчя, 17 Е.
Орендопридатна площа: 10 000 кв. м. Девелопер: Трейдленд. Заявлений термін введення в
експлуатацію: ІІ квартал 2020 року. Розширюється і вінницький торгово-розважальний
центр Мегамолл загальною площею 55 000 кв. м і торговою 31 500 кв. м. Девелопер проекту
планує запустити в роботу другу чергу проекту вже в другому кварталі поточного року. Як
уточнювали в компанії, вона буде складатися з трьох рівнів загальною орендною площею
10 000 кв. м. Зокрема, верхній поверх буде відведено під розважальну частину. Тут
розміститься найбільший в регіоні 7-зальний кінотеатр Сінема Сіті (2600 кв. м), дитячий
розважальний центр і зона громадського харчування. На другому поверсі розташуються
магазини одягу та взуття середнього цінового сегменту, а на першому – великий фасадний
ресторан і декілька універмагів. В рамках реконцепції в ТРЦ також передбачено створення
ювелірного кварталу.
ТРЦ Atrium. Місцезнаходження: Ужгород, вул. Довженко/Поштова площа.
Орендопридатна площа: 5000 кв. м. Девелопер: УК Інвестмент. Заявлений термін введення
в експлуатацію: II квартал 2020 року. Невеликий торговельний центр, загальною площею
7000 кв. м і торговою в 5000 кв. м повинен розпочати роботу в другому кварталі поточного
року в центральній частині Ужгорода. Як повідомляла компанія UTG, яка розробила
концепцію ТРЦ, на п’яти рівнях об’єкта розмістяться продуктовий супермаркет, кінотеатр,
магазини одягу та взуття, а також ресторани. Згідно з паспортом об’єкта, замовником
будівництва проекту є ТОВ «УК Інвестмент», що належить Сергію Ковачу і Дмитру Пеца.
Останній також пов’язаний з будівельною компанією ТОВ «БІ енд Ю груп», що отримала в
2012 році права на будівництво торгово-офісного будинку на земельній ділянці.
ТЦ в Житомирі. Місцезнаходження: Житомир, вул. Грушевського, 7.
Орендопридатна площа: 17 200 кв. м. Девелопер: невідомо. Заявлений термін введення в
експлуатацію: березень 2020 року. Ще один регіональний проект, заявлений до відкриття в
2020 році – житомирський торговий центр на вулиці Грушевського. Як розповідали RAU в
консалтинговій компанії Retail & Development Advisor – ексклюзивному брокері
торговельного центру – його загальна площа складе 21 000 кв. м, а якірними орендарями
стануть будівельний гіпермаркет OLDI, який займе 9000 кв. м, і флагманський магазин
однієї з провідних вітчизняних продуктових мереж Сільпо, який відкриється в новій для
компанії концепції. FMCG-рітейлер підписав договір оренди 3000 кв. м. Решта площі – понад
7000 кв. м – буде відведена під торгову галерею, що дозволить розмістити магазини
відомих українських і міжнародних мереж різних сегментів, в тому числі ще не
представлених в місті. В рамках будівництва ТЦ також передбачено зведення парковки на
230 машиномісць.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Budhouse Group привлекла кредит польского госбанка
на строительство ТРЦ Никольский
14.01.2020

Budhouse Group подписала соглашение с польским государственным
банком развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) о выделении кредита
на строительство ТРЦ Никольский в Харькове.
Общая сумма контракта составила 53,6 млн евро, сообщили в компании.
«Политический и коммерческий риск сделки обеспечивается страховым полисом KUKE», —
сказано в сообщении. В Budhouse Group отметили, что сделка с иностранным банком
подчеркивает надежность девелоперской компании. «Переговоры по привлечению средств
были начаты в конце лета 2019 года, а уже к концу декабря было подписано кредитное
соглашение. Это беспрецедентные сроки по совершению такого рода сделок», — рассказал
Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group. Строительные работы на
объекте были разморожены еще до подписания договора, летом 2019 года. В течении
второго полугодия 2019 года были частично выполнены фасадные работы и завершено
строительство подземного перехода, который соединяет торговый центр с пересадочной
станцией метро. Более 80% площадей ТРЦ уже сданы в аренду или находятся на стадии
подписания. Окончание строительства торгового центра Никольский планируется в конце
2020 года. Строительством объекта «под ключ» занимается крупный польский
генподрядчик Unibep S.A. ТРЦ Никольский расположен в центре Харькова, общая площадь
комплекса составляет 106 тыс. кв. м, торговая — 53 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Консалтинговая компания UTG сдала в аренду 70 тыс. кв. м
торговых площадей в 2019г
16.01.2020

При участии консалтинговой компании UTG (Киев) в качестве брокера
в Украине в течение 2019 года сдано в аренду 70 тыс. кв. м торговой
недвижимости в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Киева и
региональных центрах.
"За время деятельности компании по состоянию на конец 2019 года было сдано в
аренду около 4,7 млн кв. м площадей в различных ТЦ Киева и региональных центрах
Украины, из которых более 70 тыс. кв. м – в этом году", - сообщила компания. Как
сообщалось, по результатам 2018 года показатель сданных площадей при участии UTG
составил 72 тыс. кв. м, а в 2017 году – 54 тыс. кв. м. В частности, в 2019 году при содействии
компании UTG в одесском ТРЦ Riviera были подписаны договоры с "Леруа Мерлен Украина"
и кинотеатром Multiplex. Кроме этого, закончены работы по заполнению арендаторами ТРЦ
Appolo в Днепре. Кроме того, со 100% заполняемостью запущены в работу новые киевские
ТРЦ Smart Plaza Obolon, Cherry Mall, др. UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется
на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и
комплексном сопровождении девелоперских проектов. При участии UTG открыто более 100
объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver,
"Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр),
"Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир). Согласно данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на ноябрь 2019 года доля в
30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% –
Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову. Уставный капитал составляет 1 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
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Верховний Суд визнав банкрутом "Амстор-Інвест"
Вадима Новинського
21.01.2020

Верховний Суд 12 грудня відмовився задовольнити касаційну скаргу
ТОВ “Несторг” та залишив без змін постанови якими було визнано
банкрутом ТОВ “Амстор-Інвест” та відкрито ліквідаційну процедуру.
У реєстр кредиторських вимог до боржника внесені в т.ч. вимоги Укрексімбанку на
1,15 млрд грн (як забезпечені), ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" - 215,3 млн
грн (4 черга) та 59,4 млн грн (6 черга), ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 810,2 млн
грн (4 черга) та 85,2 млн грн (6 черга). Згідно з судовими матеріалами, загальний обсяг
кредиторських вимог до боржника - 2,33 млрд грн, а обсяг активів - 26,3 млн грн. За даними
держреєстру юросіб, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Амстор-Інвест” є Вадим Новинський. Як
писав Finbalance, 03.10.2019 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи
№904/4356/17 визнав банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" і відкрив
ліквідаційну процедуру. 18.12.2018 Госпсуд Дніпропетровської області в межах вказаної
справи затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор",
включивши в нього в т.ч. вимоги ПУМБ (1,04 млрд грн - четверта черга та 313,9 млн грн шоста черга) та Укрексімбанку (723,8 млн грн - четверта черга). При цьому окремо внесені
до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд грн),
ПУМБ (535,9 млн грн), банку “Форум” (34,4 млн грн), ТОВ “Фінансова компанія “АвуарСервіс” (895,4 млн грн). 23.07.2019 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи
№904/9795/16 визнав банкрутом ТОВ “Амстор” та відкрив ліквідаційну процедуру строком
на 1 рік. 13.02.2019 Центральний апеляційний госпсуд затвердив реєстр вимог кредиторів
компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн грн - четверта черга);
ПУМБ (91,7 млн грн - четверта черга; 28,8 млн грн - шоста черга); ТОВ "Фінансова компанія
"Авуар-Сервіс" (827,3 млн грн - четверта черга; 91,4 млн грн - шоста черга). Окремо суд
апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" такі вимоги, які
забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн; ПУМБ - 1,74 млрд
грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн. Раніше "Смарт-Холдинг"
Вадима Новинського позиціонував свою «Амстор Рітейл Груп» як компанію з управління
комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що
функціонують у 8 містах центральної та східної України. Як зазначається, загальна площа
ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос»,
Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy. “Компанія планує повернути контроль над 11 торговими
центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йшлося на
сайті “Смарт-Холдингу”. Як повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на
фоні переобтяженості мережі боргами. На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та
одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько
15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в
рейдерстві та інших злочинах. У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг
мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед
постачальниками – близько 300-350 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Мінрегіон не погодив відхилення від норм будівництва навпроти
«Мазепиного корпусу» Могилянки
23.01.2020

ТОВ «Велта-Омега» зверталося до Мінрегіону за погодженням
будівництва офісного центру на 7 поверхів по вул. Григорія Сковороди, 1
навпроти пам’ятки архітектури національного значення Староакадемічного
корпусу («Мазепин корпус») Києво-Могилянської Академії, однак ще влітку
2019 року отримало відмову. Про це свідчать дані офіційного сайту міністерства.
«Велта-Омега» є замовником проекту «Будівництво офісного центру з приміщеннями громадсько-побутового призначення та паркінгом по вул. Григорія Сковороди, 1» у
Києві. У листопаді 2013 року Інспекція Держархбудконтролю у м. Києві внесла відомості
щодо повідомлення про початок підготовчих робіт на вказаному об’єкті. У 2018-2019 рр на
замовлення фірми проектна організація ТОВ «БІП-ПМ» розробила проектну документацію
для будівництва цього об’єкту. У процесі проектування було здійснено відхилення від
чинних державних будівельних норм, а саме відсутність обов’язкових під’їздів для
пожежників до запроектованого будинку. Внаслідок чого «Велта-Омега» звернулася до
Мінрегіону за погодженням цих відхилень за рахунок компенсаційних заходів
(встановлення додаткових систем пожежогасіння). У серпні 2019 року Мінрегіон відмовив
«Велта-Омега» у погодженні відхилень згідно з п. 3 розділу ІІІ відповідного Порядку
погодження відхилень (звернення не відповідає вимогам, отримано висновок щодо
неможливості погодження відхилень). При цьому фірмі повідомлено, що вона може
повторно звернутися до міністерства з цього ж питання. Жодних даних про повторну
подачу фірмою заяви про відхилення від будівельних норм на сайті міністерства наразі
немає. Станом на сьогодні у ДАБІ у м. Києві відсутня інформація щодо отримання фірмою
дозволу на виконання будівельних робіт на вул. Григорія Сковороди, 1. Нагадаємо, у 2007
році Київрада передала ТОВ «Велта-Омега» в оренду на 10 років ділянку площею 0,27 га по
вул. Григорія Сковороди, 1 для будівництва офісного центру. У листопаді 2017 року
постійна комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування Київради
поновила фірмі договір оренди на 10 років , доручивши Департаменту земельних ресурсів
КМДА підготувати відповідну додаткову угоду. Засновниками ТОВ «Велта-Омега» є Андрій
Распопін та кіпрська компанія «Бабблпедіа Холдінгс Лімітед». Керівником фірми з жовтня
2019 року є Ганна Восковська. До того з 2006 по 2017 рр з перервами власником «ВелтаОмега» була кіпрська компанія «Глобал Спейс Менеджмент Лімітед», кінцевим
бенефіціаром якої був Беньямін Штайнмец, зареєстрований у Швейцарії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Киеве определились, какие промышленные зоны
застроят жильем и технопарками
24.01.2020

В Киеве на месте промышленных и коммунально—складских
территорий
будут
создавать
многофункциональные
районы
с
общественными пространствами и центрами, а также предприятия с
современными технологиями.
Как говорится в сообщении коммунальной организации «Институт генерального
плана г. Киева» в Facebook, такое развитие производственных территорий Киева
полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских
городов. Преобразование промышленных территорий недалеко от центра города в
многофункциональные районы позволит городу сократить так называемые маятниковые
миграции в рабочие дни. Генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га
территорий для общественной многофункциональной, жилой многоквартирной застройки,
озеленения и инженерно—транспортной инфраструктуры в промрайонах и промзонах:
«Подольско—Куреневская», «Днепровская», «Никольская Борщаговка»,
«Нивки»,
«Отрадное», «Теличка», «Воскресенский», «Дарницкий», «Корчеватое», «Пирогово». Как
говорится в сообщении, в перспективе перепрофилирование промзон улучшит качество
жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.
Читать полностью >>>
По материалам capital.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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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

В Запорожье завершилось строительство нового
терминала аэропорта

На дороги витратять рекордні гроші: які траси
відремонтують у 2020 році
08.01.2020

У 2020 р. на автомобільні дороги з держбюджету спрямують рекордну
суму. Крім цього, "Укравтодор" планує брати кредити, щоб відремонтувати
якомога більше трас. Які дороги зроблять, дізнавався сайт "Сьогодні".
Грошей могло бути більше. На дороги цього разу виділили рекордну суму – 69,7
млрд грн. Це на 15,2 млрд більше, ніж було у 2019-му, але менше, ніж повинно бути (73,7
млрд грн). Планувалося, що в 2020 р. 100% акцизів з пального направлять на дороги. Але
під час прийняття держбюджету фінансування трохи скоротили. "Спочатку планувалося,
що в Дорожній фонд піде 100% акцизів. Але під час прийняття бюджету частину грошей
направили на інші цілі. За фактом, до Фонду буде перераховано близько 90% акцизу.
Наскільки це позначиться на планах з ремонту доріг, залежатиме від того, чи вийде знайти
додаткові джерела фінансування", – пояснив Олександр Кава, екс-заступник міністра
інфраструктури. З 73,7 млрд грн направлять у Фонд 69,7 млрд. Найбільше витратять на
дороги держзначення – 38 млрд грн. А на місцеві дороги – 22,2 млрд грн. Трохи більше 3
млрд грн піде на забезпечення безпеки на дорогах. Ще 6,3 млрд "Укравтодор" повинен
заплатити за боргами. У 2020 році буде відремонтовано понад 4000 км доріг державного і
місцевого значення, поділилися в "Укравтодорі". Частину доріг зроблять за рахунок
міжнародних фінансових організацій. "Нам необхідно більше ресурсів, щоб показати якісні
зміни по всій країні. Ми з урядом і Міністерством фінансів знайшли можливість додатково
направити на ремонт доріг 20 млрд грн кредитів під державні гарантії. У Верховній Раді
вже зареєстровано два законопроекти, прийняття яких допоможе використовувати ці
кошти", – розповів сайту "Сьогодні" керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.
Які дороги відремонтують. Основні проекти "Укравтодору" в 2020 році:
будівництво першої черги мосту через Дніпро в Запоріжжі; реконструкція траси Н-31
Дніпро -Решетилівка; реконструкція швидкісного шосе Північної об'їзної дороги Житомира
по трасі М-06; продовження проекту GO Highway (у Вінницькій і Хмельницькій областях);
завершення реконструкції дороги М-03 на ділянці Лубни – Полтава – Валки; завершення
будівництва Південно-Західного об'їзду Полтави; капітальний ремонт траси М-01 на
ділянці Київ – Кіпті; ремонт траси Н-23 на ділянці Кропивницький – Кривий Ріг;
завершення ремонту траси Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв та інші. Також буде
проведено міжнародні тендери і очікується початок робіт на проектах капітального
ремонту траси М-05 Київ – Одеса в Черкаській області та будівництво Північного об'їзду
Львова за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). "Ми ставимо перед собою два зрозумілих
завдання – це якісні дороги і відсутність корупції. 2020 рік буде роком важливих змін, які
необхідні для досягнення поставлених цілей. Ми вже проводимо повне оновлення
керівного складу. Без цього неможливо подолати корупцію і рухатися далі. Наступним
кроком буде створення рівних і прозорих тендерних умов – ми працюємо над розробкою
типової документації, яка дасть всім гравцям ринку однакові шанси на виграш. Ще одним
пріоритетним завданням є забезпечення незалежного контролю якості доріг, який
можливий при роботі з іноземними експертами. Ну і, звичайно, 2020 рік стане роком
масштабного залучення коштів МФО (Міжнародні фінансові організації. – Ред.) На ремонт
доріг", – розповів Олександр Кубраков. Нагадаємо, уряд поставив мету за найближчі п'ять
років відремонтувати основні дороги в Україні – а це 24 тис. км.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua

Читайте інтерв'ю: Контроль якості доріг у
нас практично відсутній >>>

На ремонт дорог в 2020 году дополнительно
потратят 20 млрд грн, - Голик
17.01.2020

Парламент разрешил привлекать кредитные средства объемом до 20
млрд гривен на проведение дорожно-строительных работ в 2020 году,
сообщает в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Это стало возможным благодаря принятию законопроектов №2660 и №2661 о
внесении изменений в Бюджетный кодекс. "Сегодня Верховная Рада проголосовал за
основу и в целом два закона - 2660 и 2661 - позволяющие Укравтодору привлечь еще 20
млрд грн на ремонт дорог", - пишет Голик. Принятые законы открывают возможность
привлекать под государственные гарантии кредитные средства коммерческих банковских
структур, что станет дополнительным источником финансирования ремонтных работ в
2020 г. "Вчера писал про утверждение Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в
этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это
только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Но и это еще не все. Будут хорошие
новости еще", - заверил Голик. Напомним, в Кабинет Министров утвердил план проведения
дорожно-строительных работ, согласно которому планируют отремонтировать 4 000 км
автодорог по всей стране. "Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской
области. После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по
остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог:
Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка,Днепр – Никополь,Днепр - Кривой Рог,
Кропивницкий - Кривой Рог. Эта же дорога, но ее часть, проходящая по Кировоградской
области, есть в финансировании по этой области тоже", - отметил Голик. Кабмин утвердил
список дорог для ремонта в 2020 году, - Юрий Голик. На 2020-й год в Дорожном фонде
заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства, еще
20,5 млрд грн - средства международных организаций. Правительство поставило перед
собой цель построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог по всей
Украине. По словам Голика, это только первый источник финансирования дорог
"Укравтодора", будут еще два, над которыми ведется работа прямо сейчас. Но уже в первом
транше объем финансирования больше, чем за весь прошлый год. "Техническая и
процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом. Но это только начало", подчеркнул Голик. Как ранее заявил советник премьер-министра Юрий Голик, тысячи
единиц техники, сотни асфальтобетонных заводов по всей Украине уже готовы к старту так
называемой "Большой Стройки". Под "Большой стройкой" подразумевается строительство
во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и
строительство тысяч километров дорог. Ранее советник премьер-министра Юрий Голик
сообщал, что контролировать качество ремонта дорог Укравтодором будут независимые
международные компании. "Это резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и
заставит их даже не смотреть в сторону дорог. И это не последний "сюрприз". Будут еще", написал он в Facebook. На этой неделе глава Укравтодора Александр Кубраков провел
встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в
Донецкой и Запорожской областях. Главной темой разговора было привлечение
независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на
украинских дорогах.

ю

Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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Читайте также: Около 3 млрд грн Дорожного
фонда не использованы регионами >>>

01.01.2020

В Запорожье завершилось строительство нового терминала
аэропорта, который планируют открыть в марте 2020 года. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
"Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Запорожье завершено!
Два года назад этот проект казался малоосуществимой мечтой и вызвал разочарование у
скептиков. Но мы это сделали", - сообщил на своей странице в Facebook мэр Запорожья
Владимир Буряк. В начале 2020 года терминал начнут вводить в эксплуатацию и уже в
марте планируют открыть для пассажиров. В сентябре 2019 года Укргазбанк предоставил
кредитный транш КП "Международный аэропорт "Запорожье" на сумму $3 млн в рамках
проекта строительства нового терминала городского международного аэропорта. Аэропорт
в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных
полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии
около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе. АБ "Укргазбанк" создан
в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения. Согласно
данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место
(94,036) млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил
пассажиропоток на 21%
10.01.2020

Международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил
пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,26 млн
человек. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Как сообщается, на международных рейсах за указанный период этот показатель
составил 14,16 млн человек (рост на 22,2%), на внутренних – 1,1 млн (рост на 8,3%).
Количество рейсов за 2019 год составило 110,66 тыс. на прилет/вылет, что на 14,2%
больше показателей 2018 года, в том числе международных рейсов – 97,43 тыс. (+16,1%),
внутренних – 13,23 тыс. (+1,4%). В декабре 2019 года пассажиропоток "Борисполя"
составил 1,05 млн человек, что на 12,6% больше, чем в декабре 2018 года. При этом на
международных рейсах пассажиропоток составил 973,1 тыс. человек (+13,8%), а на
внутренних – 80,6 тыс. (+0,2%). Количество рейсов за декабрь 2019 года составило 7,8 тыс.
на прилет/вылет, что на 1,2% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе
международных рейсов – 6,87 тыс. (+3,5%), внутренних – 935 (-12,8%). Международный
аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью
около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60
м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре
пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Пассажиропоток аэропортов Украины вырос
на 18,5% в 2019 году
13.01.2020

Аэропорты Украины в 2019 г. обслужили 24 336,6 тыс. пассажиров,
что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Государственная
авиационная служба Украины.
При этом, в международном сообщении пассажиропоток украинских воздушных
гаваней возрос на 19,8% и составил 21 995,6 тыс. человек. В Госавиаслужбе также
проинформировали, что объемы перевозок пассажиров отечественными авиакомпаниями
в прошлом году составили 13 722,3 тыс. человек, что на 9,5% больше показателя 2018 года.
Из этого числа в международном сообщении было перевезено 12 560,4 тыс. пассажиров или
на 9,7% больше, чем годом ранее. За прошлый год украинскими авиакомпаниями было
выполнено 102 600 коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%), в т.ч.
международных - 86 200 (рост - на 2,6%). Напомним, что в 2018 году пассажиропоток
украинских аэропортов составил 20,5455 млн человек. По сравнению с 2017 годом этот
показатель увеличился на 24,5%.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua


ПЕРЕВІЗНИКИ

Авиалинии "Антонова" в 2019г увеличили число рейсов
на 0,4% и прибыль на 4,2%
03.01.2020

Авиакомпания "Авиалинии "Антонова" (авиапредприятие ГП "Антонов")
по результатам 2019 года увеличило число рейсов с 501 до 503 и нарастило
чистую прибыль на 4,2%, сообщил директор авиапредприятия Михаил
Харченко на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Он не уточнил абсолютный показатель ожидаемой прибыли, но отметил, что
суммарный налет уменьшился на 1% - до 6379,14 самолето-часов, таким образом удельный
вес чистой прибыли на час налета вырос на 5,3%. Харченко указал, что во втором
полугодии этого года число рейсов снизилось на 11% по сравнению со вторым полугодием
2018 года (с 280 до 252), суммарный налет – на 13,7% (до 2910,18 самолето-часов), а
прибыль – на 22,7%. Директор пояснил такой результат отсутствием в этом году
повышенного спроса на грузоперевозки, обычно совпадающего с сезоном ураганов в Тихом
и Атлантическом океанах и стихийных бедствий в Северной Америке. Существенную роль в
уменьшении показателей налета и прибыли второго полугодия сыграло также заметное
затишье в энергетической сфере рынка (перевозки турбин, генераторов,
трансформаторов), добавил Харченко. "Загруженность подразделения в этом году была
более равномерной, по сравнению с прошлым, по результатам этого года в целом
производственные показатели АТП ГП "Антонов" ожидаются на уровне 2018 года", отметил руководитель авиалиний. Он подчеркнул, что с учетом тенденции к снижению
показателей ведущих экономик мира и спада промышленного производства в мире,
подразделение довольно неплохо справилось с задачей на этот год. "При наличии семи
самолетов Ан-124-100 различных модификаций в его парке, авиапредприятие ГП
"Антонов" выполнило больше работы, чем наш прямой конкурент - российская компания
"Волга-Днепр", эксплуатирующая 12 самолетов. По результатам этого года доля рынка
крупногабаритных авиаперевозок, которое держит авиапредприятие, составляет около
63%", - подчеркнул Харченко. В то же время он ожидает более жесткой конкуренции в 2020
году, учитывая весьма затруднительное финансовое положение, в котором оказались
конкуренты, и их вынужденные шаги по принудительному освобождению работников. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Украинские морские порты побили 10-летний рекорд
по перевалке контейнеров

Группа терминалов "ТИС" обработала
33 млн тонн грузов
02.01.2020

Группа терминалов "ТИС" (TIS) в 2019 году обработала 33 млн тонн
грузов, что на 28,4% больше, чем за 2018 год. Об этом сообщает служба
новостей портала fixygen.ua
"33 004 307 тонн обработал TIS в 2019 г. Так звучат итоги года лидера рынка…Никто
в Украине не добивался такого результата со времен развала СССР. Большие, мощные,
знаменитые, крепкие предприятия, которые десятилетиями строили свою инфраструктуру
и связи с грузовладельцами, не смогли превзойти маленький, но очень самоуверенный
порт, у которого никогда не было и нет "своих" замминистров и депутатских групп,
который просто не оглядывался на условности и пер вперед вопреки течениям", - написал
совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook в среду. В
2018 году грузооборот TIS составил 25,7 млн тонн. Группа терминалов "ТИС" - крупнейший
стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять
терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИСМинеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей
инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. Общий объем
инвестиций группы в активы превышает $770 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В 2019 году «Аскет Шиппинг» более чем на 60% увеличил
объемы экспортной обработки грузов
08.01.2020

Годовой грузооборот «Аскет Шиппинг» в 2019 г. составил 3,415 млн
тонн. Об этом 6 января сообщила пресс-служба компании, передает служба
новостей портала apk-inform.com
При этом компания на 60% увеличила объемы собственной перевалки (до 2,096 млн
тонн), на 70% - объемы экспедирования грузов (до 821,6 тыс. тонн). Также сообщается, что
в отчетном году существенно увеличились объемы речной перевалки «Аскет Шиппинг»,
рост по сравнению с 2018 г. составил 4,6 раза. «Результат - заслуга всей команды и наших
клиентов и партнеров. Мы достигли целей, которые ставили на год: расширить свое
присутствие на рынке, развивать собственную перевалку, строить собственные складские
мощности и системно работать с крупными клиентами», - прокомментировала директор
«Аскет Шиппинг» Екатерина Русина. Отметим, компания "Аскет Шиппинг" в 2020 году
планирует построить и ввести в эксплуатацию склад для хранения зерновых на речном
терминале в городе Днепр. Как сообщила заместитель директора "Аскет Шиппинг" по
развитию логистики на реке Днепр Юлия Заботина, склад должен быть введен в
эксплуатацию в марте. Сейчас "Аскет Шиппинг" на Днепре работает на двух речных
терминалах: в Запорожье (с 2018 года) и в городе Днепр (с 2019 года). В Запорожье
компания с мая 2019 года начала вести накопление грузов в крытом складе (емкостью
единовременного хранения около 2 тысяч тонн), на территории речного терминала.
Компания "Аскет Шиппинг" основана в 2007 году, за 11 лет выросла из экспедиторской
компании в портового оператора, расширила сеть филиалов на пять регионов Украины.
Сейчас компания занимается экспортной логистикой украинского зерна в пяти морских
портах — Бердянск, Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса. Входит в ТОП-10 частных
портовых операторов Украины. По данным сайта "Порты Украины", ООО "Аскет Шиппинг" в
2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 — июнь 2018) осуществило перевалку
около 2 млн тонн зерновых грузов. В частности, объем перевалки зерновых через
Бердянский порт увеличился по сравнению с 2016-2017 МГ на 11% — до 908,432 тысяч
тонн, через порты Николаева — на 9%, до 893,243 тысяч тонн.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні
знижки на портові збори, — юрист
08.01.2020

Стивідорна компанія "Портінвест Лоджистік" вже кілька років
реалізує схему, завдяки якій протиправно отримує так звані "лінійні знижки
при оплаті портового збору в українських портах.
Знижка становить 20% від ставки збору, через що держава щомісяця недоотримує
мільйони гривень на розвиток морської інфраструктури, пише "Delo.ua". Згідно з
міжнародною практикою, лінійна знижка надається морським лініям, тобто постійно
діючим судноплавним маршрутам з чітко визначеним розкладом і портами заходів. Такі
лінії складні в управлінні, але забезпечують стабільний вантажопотік, тому морські
держави і заохочують їх знижками. "Перелік ліній закордонного плавання", доступний на
сайті АМПУ, містить 20 ліній, для чотирьох з яких морським агентом є ТОВ "Портінвест
Лоджистік". Це Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line і Fayette Line Services. При цьому
тільки у Nova Met Line у графі "Обов'язкові порти суднозаходів лінії" присутній більше
одного порту. В інших випадках зазначено по одному обов'язковому порту (Маріуполь,
Південний і Миколаїв) та по кілька десятків факультативних. Фахівці морської галузі
вважають, що це свідчить про фіктивний характер морських ліній. Крім того, юрист Масі
Найєм звернув увагу на ще одну ознаку корупції. "Проаналізувавши маршрути суден за
допомогою сервісу Marine Traffic, можемо твердо сказати, що суди не дотримуються
заявлених маршрутів, оскільки відвідують інші порти, не зазначені в переліку", — написав
він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Ці дані дозволяють експертам і
журналістам стверджувати: насправді йдеться не про морські лінії, а про звичайні
нерегулярні перевезення. А реєстрація ліній в АМПУ має на меті лише отримання знижок
при сплаті портових зборів. При цьому державні органи не тільки дозволяють фіктивним
лініям отримувати знижки, але і продовжують їх реєстрацію і реєструють нові суб'єкти.
Наприклад, Fayette Line Services з єдиним обов'язковим портом "Південний", що перевозить
руду і вугілля, отримала дозвіл терміном дії до 3 серпня 2020 року. Раніше журналісти
висловлювали припущення, що в даній схемі може бути задіяно керівництво Адміністрації
морських портів України, зокрема, в. о. голови цього відомства Райвіс Вецкаганс: раніше
ЗМІ неодноразово пов'язували Вецкаганса з директором "Портінвесту" Олександром
Смирновим. "Припускаю, що в даному випадку має місце або одержання неправомірної
вигоди посадовими особами ДП "АМПУ", або їх недбале ставлення до своїх службових
обов'язків", — вважає Масі Найєм. У зв'язку з цим юрист звернувся із заявою в Одеське
територіальне управління НАБУ.
Читати повністю >>>
© Анна Рудик
За матеріалами ukranews.com
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Морские порты Украины впервые за последние 10 лет превысили
объем перевалки контейнеров в 1 млн TEU. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой
на Администрацию морских портов Украины.
Второй год подряд перевалка контейнерных грузов демонстрирует такой
существенный рост, в несколько раз превышающий средние мировые показатели на рынке
контейнерных перевозок. За 2019 год в портах было перевалено 1 млн и 3,5 тыс. TEU (TEU условная единица измерения, основанная на объеме 20 футового (6.1 метров)
интермодального ISO-контейнера). Это на 18% превышает объемы 2018 года. "Сейчас в
украинских портах успешно работает четыре частных контейнерных терминала, которые
планируют развивать свои мощности и в 2020 году. Соответствующие меморандумы и
соглашения подписаны между АМПУ и дочерним предприятием немецкой компании ННLА
"Контейнерный терминал Одесса", а также третьей по объемам контейнерной линией в
мире СMA CGM вместе с украинской компанией "Бруклин Киев", - заявил руководитель
АМПУ Райвис Вецкаганс. По его словам, это дает основания рассчитывать на дальнейшее
развитие контейнерных перевозок особенно за счет транзита контейнеров и включения
Украины в маршруты Китайского шелкового пути и транспортного коридора ЕвропаКавказ-Азия (TRASECA), первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году. В
2019 году экспорт и импорт контейнеров распределился практически поровну при
небольшом преимуществе импорта - 48,6% и 46,8% соответственно. Положительная
динамика экспорта обеспечивается за счет увеличения контейнеризации продукции
пищевой и легкой промышленности (переработка сельскохозяйственного сырья - мука,
пшеница, горох, а также текстильные изделия). На рост импорта контейнерных грузов
традиционно влияет укрепление гривни, что делает более привлекательными поставки изза рубежа продуктов питания, техники и электроники, строительных материалов и других
товаров. Транзит контейнерных грузов пока существенно уступает в объеме импорту и
экспорту и составляет лишь 46,4 тыс.TEU. Однако в 2019 году он продемонстрировал
впечатляющие темы роста, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 42%.
Лидером по перевалке контейнеров в Украине является терминал ДП "КТО" в Одессе, за
ним следуют еще один терминал Одесского порта - "Бруклин-Киев Порт", "ТИС-КТ" в порту
"Пивденный" и "Ильичевский морской рыбный порт" в Черноморске. В 2019 году в морские
порты Украины осуществляли судозаходы 15 крупнейших судоходных компаний, на долю
которых приходится 99,5% общего объема контейнеров. В тройке лидеров - Maersk Line,
CMA CGM, MSC, которые обеспечивают больше половины всего контейнерного рынка
Украины (53,5%). Напомним, ранее ЦТС писал о том, что стивидоры Черноморского
морского порта установили исторический рекорд по объемам грузоперевалки - по
состоянию на 19 декабря 2019 года достигнут показатель в 25 млн 041 тыс. тонн (с учетом
данных перевалки "Черноморского рыбного порта").
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Украина впервые сдаст порт в концессию.
Что это и кто инвестор?
22.01.2020

Украина провела первый крупный концессионный конкурс с 2012 года.
21 января Кабинет министров официально объявил победителя в борьбе за
право концессии Херсонского морпорта.

Победителем стала компания "Рисоил-Херсон". За порт конкурировали сразу
четверо - помимо победителя это турецкая Busserk Liman İşletme Loj, украинские Укрморпорт и Специальная компания Морской порт Херсон. Победитель получит право
эксплуатировать порт следующие 30 лет. За это он ежегодно будет перечислять в
госбюджет 7% дохода и единоразово выплатит 12 млн грн. Сумма инвестиционных
обязательств – около 318 млн грн, хотя изначально в Министерстве инфраструктуры
рассчитывали на 1,4 млрд грн инвестиции. Ожидается, что договор о передаче в концессию
Херсонского морского порта будет подписан в течение полугода. Херсонский морской
торговый порт – один старейших портов Украины. Согласно данным АМПУ, перевалка в
порту "Херсон" в 2019 году выросла на 23,7%, до 3,8 млн тонн. Это всего 2,4% от общей
перевалки грузов по всем украинским портам. Лидер - порт Южный, его результат - 53,8
млн тонн. Порт глубоко убыточен. В 2018 году, согласно финансовой отчетности,
Херсонский порт получил 15,7 млн грн убытки, при выручке 151 млн грн. Результата за
2019 год пока нет. Финплан Мининфраструктуры предусматривал прибыль 21,7 млн грн,
EBITDA - 58,8 млн грн. Херсонский морпорт расположен на правом берегу Днепра, в 15
километрах от устья реки и в 95 километрах от Черного моря. Он может принимать суда
длинной до 200 метров с осадкой до 7,6 метров. В порту перерабатываются минеральные
удобрения, химические грузы, черные металлы, кокс, ферросплавы и так далее.
Что известно об инвесторе? "Рисойл-Херсон" – консорциум компании "Петро ойл
энд кемикалз" из грузинской Georgian Industrial Group (GIG) бизнесмена Давида
Бежуашвили и швейцарской Risoil S.A, совладельцем которой является Шота Хаджишвили.
Доля GIG - 60%, а Risoil - 40%. Georgian industrial Group – один из крупнейших
промышленных групп Грузии, которая занимается торговлей газом, добычей угля,
производством электроэнергии и отельным бизнесом. В Украине GIG принадлежит около
30% акций единственного производителя инсулина "Индар". В ноябре 2018 года группа
Бежуашвили принимала участие в конкурсе на приватизацию государственной компании
Центрэнерго. Тогда конкурс не состоялся. Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве.
Соучредитель – Шота Хаджишвили. Компания давно оперирует в Украине. Ей принадлежат
"СП Рисоил Терминал" в порту Черноморск, терминал "Рисоил Юг" в порту Южный и
"Морской технические центр", специализирующийся на перевалке контейнеров и
навалочных грузов. Также в структуру компании входят "Раздельнянский элеватор" в
Одесской области и маслопрессовый завод "Биол Универсал Украина". Среди конечных
владельцев "Рисойл-Херсон" указан также Александр Минов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Впервые через Украину прошел контейнерный поїзд
Китай-ЕС без перегрузки на границе
09.01.2020

Через территорию Украины впервые транзитом прошел
контейнерный поезд из Китая в ЕС, для которого не потребовалась
перегрузка на западной границе с широкой на европейскую ж/д колею.
Поезд, перевозивший 45 сорокафутовых контейнеров, доставил груз в польский
Славкув, являющийся конечной западной станцией железнодорожной магистрали с
шириной колеи 1520 мм, которой оперирует компания PKP LHS. Об этом пишет ЦТС со
ссылкой на информацию председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.
"39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая
в Евросоюз. Впервые поезд ехал по широкой колее LHS без перегрузки на границе.
Встречали его коллеги в польском Славкуве", - написал Кравцов. Поезд отправлен из Сианя
и находился в пути 12 дней. Как уточнили в УЗ, состав прошел транзитом через Украину 3-5
января и проследовал через погранпереходы Зерново и Изов. Как пишут польские СМИ, в
Славкув поезд прибыл 7 января. Там контейнеры будут перегружаться на автотранспорт и
на другие поезда для доставки конечным получателям. "За прошедший год появилось
больше возможностей для перевозки контейнеров по Транскаспийскому маршруту,
появилось новое фидерное судно в Черном море, была восстановлена инфраструктура на
пограничной станции Изов, а компания PKP LHS завершила последующие этапы
модернизации системы управления и подвижного состава. Благодаря этому предложение
транспортировки по широкой колее становится все более и более конкурентоспособным", заявил член правления польской PKP SA Мирослав Антонович. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Укрзалізниця своєчасно здійснила виплату купона за єврооблігаціями
на суму приблизно $ 24 млн, розміщеними в 2019 р.
11.01.2020

Укрзалізниця здійснила виплату купона за єврооблігаціями, що були
розміщені в 2019 р. на загальну суму $ 594,9 млн терміном на п'ять років.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Виплата за зовнішніми зобов’язаннями вчергове здійснена без затримок та в
повному обсязі, доводячи статус компанії як надійного позичальника перед міжнародними
партнерами. При цьому в 2019 р. Укрзалізниця погасила частину основної заборгованості у
сумі $ 300 млн за єврооблігаціями, дебютний випуск яких відбувся у 2013 р., та виплатила
черговий купонний дохід за ними. Решта, $ 200 млн за цим випуском, залишаються до
погашення в наступні два роки. Нагадуємо, що в минулому році Укрзалізниця вперше після
шестирічної перерви залучила фінансування з міжнародного ринку капіталу через випуск
єврооблігацій на суму $ 594,9 млн з кінцевим терміном погашення у 2024 р. зі ставкою
купона 8,25 % річних. Провідним агентством Global Capital визнано угоду кращим випуском
2019 р. в номінації CEEMEA Corporate bond of the year.
Читати повністю >>>
За матеріалами УЗ
Китайская железнодорожная компания CRCC решила
открыть представительство в Украине
20.01.2020

АО "Украинская железная дорога" и железнодорожная компания
Китая China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) подписали
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
"Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных
железнодорожных компаний Украины и Китая. Тот факт, что китайская корпорация
решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом
сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется,
улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и
производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке", – отметил
министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам главы министерства, украинская
сторона надеется перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс
- один путь", а также привлечь китайских партнеров для модернизации украинской
железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в
сообщении ЕС-КНР. "Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC
позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся
привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного
железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и
в рамках европейской интеграции", – добавил Криклий. China Railway Construction Corp. Ltd
– китайская государственная строительная компания, которая в 2014 году была второй в
мире строительной и проектной компанией по размеру выручки. Деятельность компании
осуществляется по ряду направлений, в частности строительство инфраструктуры,
железных дорог, магистралей, метро и проектов с соответствующим недвижимостью….
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

У FlixBus розповіли, скільки пасажирів
перевезли у 2019 році
09.01.2020

Найбільший європейський оператор автобусних перевезень FlixBus у
2019 р. перевіз 62 мільйони пасажирів - кількість пасажирів, яка
скористалася послугами FlixMobility, зросла на 37%.
"Зростанню кількості пасажирів сприяли вихід FlixMobility на нові ринки у 2019 р. –
зокрема України та Туреччини, і зростання мережі на вже існуючих ринках – сьогодні
FlixBus об'єднує 2500 міст у 30 країнах світу", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що у
2019 р. FlixBus розширив свою присутність у Східній Європі, запустивши регулярні рейси в
Україні. В Україні оператор перевезень представлений в 10 містах: Києві, Львові, Одесі,
Житомирі, Рівному, Вінниці, Умані, Хмельницьку, Тернополі та Ужгороді. Прямі сполучення
у мережі FlixBus Україна має з Польщею, Німеччиною, Угорщиною, Австрією та Чехією. "У
грудні 2019 р. запущені перша повністю зелена лінія Одеса-Прага-Плзень з брендованими
автобусами і повними стандартами FlixBus. Наступного року FlixBus планує збільшувати
кількість ліній з України до Польщі, Німеччини, Чехії та Угорщини, а також відкривати нові
лінії до Південної Європи та країн Балтії. Також у 2020 році в планах компанії додати нові
українські міста до мережі міжнародних сполучень та запустити внутрішні перевезення в
Україні", - заявили у компанії. Також повідомляється, що у 2019 році FlixMobility поглинула
найбільшого автобусного перевізника Туреччини Kamil Koc, вийшовши на ринок Азії. У
планах компанії - вихід на ринок Південної Америки та подальше розширення у Азії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ЄС вирішив підтримати естонську платформу Bolt,
виділивши 50 млн євро
16.01.2020

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав угоду з естонською
транспортною платформою Bolt про фінансування в сумі 50 млн євро. Про це
інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.
Отримані кошти будуть спрямовані на забезпечення безпеки, надійності й
екологічності існуючих послуг, а також на підтримку нових сервісів (каршерінг, байкшерінг
і послугу доставки їжі). Кошти будуть виділені в рамках "плану Юнкера" від Європейського
фонду стратегічних інвестицій. Підтримка здійснюватиметься Європейським фондом
стратегічних інвестицій (EFSI) — головною опорою програми "Investment Plan for Europe".
Мета фінансування — сприяти створенню продуктів Bolt і проведенню досліджень у тих
сферах, де використання технологій може підвищити рівень безпеки, надійності й
екологічності сервісу, а також підтримати ефективність діяльності компанії на високому
рівні. Кошти будуть використані для розвитку як вже існуючих сервісів, так і нових послуг,
таких як каршерінг, байкшерінг і сервіс із доставки їжі. Співзасновник Bolt Мартін Вілліг
зазначив: "Для Європи мобільність є дуже важливою; саме її може забезпечити лідер галузі,
який поділяє цінності європейських споживачів і законодавців. Тому ми дуже раді, що
Європейський інвестиційний банк став партнером компанії Bolt. Це дозволить нам швидше
рухатися вперед і надавати послуги для ще більшої кількості клієнтів у Європі". Нагадаємо,
у жовтні Bolt запустив в Україні нову послугу доставки невеликих вантажів Bolt Delivery.
Тепер водія Bolt можна буде викликати як кур'єра для доставки по місту невеликих пакетів
і вантажу, який поміщується в багажному відділенні автомобіля.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua


МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Минюст отменил скандальную смену руководства
ПАО «Киевметробуд»
28.12.2020

Как сообщает Hubs из Офиса противодействия рейдерству, в субботу
утром, Министерство юстиции отменило регистрационное действие,
которым нотариус изменил руководство ПАО «Киевметробуд».
Ранее UNN сообщил, что «рейдеры находящегося под арестом экс-главы «Укрбуда»
Максима Микитася пытаются получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО
«Киевметрострой» через теневого нотариуса». По информации замминистра юстиции
Ольги Онищук, незаконная регистрация нового руководства была проведена частным
нотариусом Яной Головкиной 26 декабря 2019 г. ПАО «Киевметробуд» 27 декабря подал
жалобу на данное регистрационное действие нотариуса. Утром 28 декабря Комиссия по
вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации приняла решение об
аннулировании данного регистрационного действия. Также Антирейдерская комиссия
аннулировала доступ частного нотариуса Яны Головкиной к госреестру юрлиц. И
направила в Высшую квалификационную комиссию нотариата при Минюсте
рекомендацию об аннулировании лицензии нотариуса.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам hubs.ua
Суд арестовал счета "Киевметростроя" в деле о разворовывании
средств при строительстве метро на Виноградарь

Deutsche Bahn не планує брати в управління
"Укрзалізницю"
23.01.2020

Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche
Bahn консультуватиме АТ "Укрзалізниця", а не управлятиме ним,
повідомила німецька компанія, відповідаючи на запит Deutsche Welle.
"DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що
працює над проектами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту,
консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" в підприємницьких і технічних
питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії, яку наводить DW. Саме про це, за
інформацією Deutsche Bahn, йдеться в "попередній угоді", підписаній 22 січня в Давосі.
Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір України віддати національному
оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління АТ "Укрзалізниця" на десять
років. Міністерство інфраструктури України і національний оператор залізниць Німеччини
Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі 22 січня підписали меморандум про
взаєморозуміння для подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ
"Укрзалізниця". Як наголосив Гончарук, меморандум - "не про приватизацію і не про
концесію, але про стратегічне партнерство". Він також сказав, що країні потрібна така
допомога для поліпшення ситуації на залізниці та реалізації її логістичного потенціалу.
Водночас, говорячи про меморандум, у своєму акаунті у Twitter Гончарук написав, що
німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми "Укрзалізниці", а Україна
повністю зберігає за собою контроль над підприємством. Згідно з текстом меморандуму,
сторони вивчатимуть можливості створення стратегічного партнерства між
"Укрзалізницею" і DB, проте остаточні умови такої співпраці поки що не визначено. Окрім
цього, Мінінфраструктури та DB сприятимуть взаємному опрацюванню пропозицій щодо
розвитку залізничної мережі та рухомого складу з урахуванням сучасних стандартів
екологічності та інноваційності транспорту.
Читати повністю >>>
Читайте також! Альянс Deutsche Bahn / УЗ:
За матеріалами interfax.com.ua
перша реакція ринку >>>

17.01.2020

Правоохранители
пресекли
разворовывание
средств
на
строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от
станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Киеве.
По ходатайству Офиса генерального прокурора судья Печерского районного суда
Киева 16 января 2020 года 16 января 2020 года наложил арест на денежные средства на
банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений. Это сделано
в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения
бюджетными средствами должностными лицами АО "Киевметрострой" и подконтрольных
руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии
метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь из электродепо в
Подольском районе г. Киева. В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с
ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство
метрополитена под контролем государства. В 2018 году КП "Киевский метрополитен"
заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской
линии метро с ПАО "Киевметрострой", выигравшим тендер на проведение работ в системе
ProZorro. Планировалось, что зеленая ветка метро будет продлена от станции Сырец до
новой конечной станции Виноградарь. Киевские власти пообещали жителям столицы, что
работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн. Напомним, во
время общего собрания акционеров ПАО "Киевметрострой" было принято решение о
досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета компании и избран ее новый
состав. На должность председателя Наблюдательного совета публичного акционерного
общества "Киевметрострой" на первом заседании ее нового состава избран Токарев Олег
Николаевич, а на должность генерального директора вернулся Александр Метелица,
специалист с 25-летним опытом в сфере метростроения. …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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ЗМІ: Ахметов виплатив Фірташу понад
$700 млн за "Укртелеком"

АО "Укрпошта" планирует увеличить
прибыль на 12%
13.01.2020

АО "Укрпоштта" в 2020 году намерено увеличить чистый доход на
13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд
грн. Об этом со сообщает БизнесЦензор.
Согласно тексту финансового плана предприятия на 2020 год, прибыль планируется
увеличить на 12% - до 1,7 млрд грн соответственно. Согласно пояснительной записке к
документу, доходы от письменной корреспонденции запланированы в размере 2,429 млрд
грн (рост 8,1%), доходы от сегмента посылок – в размере 1,201 млрд грн (рост 21,5%),
доходы от распространения периодики – 525,900 млн грн (4,5%), доходы от выплаты
пенсий – 2,155 млрд грн (рост 10,4%), от торговли – в размере 590 млн грн (рост 25,5%) по
сравнению с финпланом АО на 2019 год. "Укрпошта" планирует привлечь в 2020 году
кредитные ресурсы в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейском
инвестиционном банке на сумму 1,722 млрд грн под реализацию проектов "Сельское
отделение" и "Логистическая сеть", но уплата процентов по ним не планируется в 2020 году
по условиям кредитного договора. Расходы на оплату труда сотрудников запланированы в
размере 5,511 млрд грн, (рост 17,7%). Среднемесячные расходы на оплату труда одного
работника – 6,887 тыс. грн (рост 18,9%). В бюджеты и государственные целевые фонды
запланировано перечислить средства в размере 2,954 млрд грн, что на 374,7 млн грн
больше против ожидаемых данных за 2019 год. В государственный бюджет предполагается
уплатить 647,9 млн грн, что на 74,4 млн грн больше против ожидаемых данных за 2019 год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ГК "Нова Пошта" планує інвестувати $100 млн
у розвиток в 2020 р.
22.01.2020

Група компаній "Нова Пошта" у 2020 році планує інвестувати у
розвиток інфраструктури $100 млн, написав на своїй сторінці у Facebook
співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
"$100 млн інвестицій у розвиток "Нової Пошти" ми запланували на 2020 рік. Для нас
це безпрецедентна сума, але треба ж колись починати. Я вже говорив, що "Нова Пошта" досі
не розвивалася, а лише тренувалася. Наразі ми стартуємо!" - заявив він. Цього року
компанія планує запустити другу чергу КІТ (Київський інноваційний центр), підвищивши
потужність до 50 тис. посилок на годину (з перспективою до 60 тис.). Планується також
збудувати чотири великі інноваційні центри з автоматизованою сортувальної системою у
Броварах, Дніпрі, Одесі та Харкові. "Потужності кожного становитимуть до 20 тис. посилок
на годину. Також побудуємо, оновимо та оснастимо сучасним обладнанням десятки інших
терміналів у містах України", - заявив Поперешнюк. Крім того, у планах "Нової пошти"
побудувати перший вантажний термінал із роботизованою системою сортування палет і
великогабаритних вантажів, модернізувати відділення та впровадити нове обладнання для
підвищення швидкості обслуговування клієнтів. "Плануємо закупити скутери, пікапи,
мікроавтобуси та міжміські контейнери", - уточнив співвласник компанії. За його словами,
велику частину інвестицій буде направлено на інформаційні технології та розвиток
мобільних сервісів. Як повідомлялося, у 2019 році "Нова Пошта" спільно з транспортною
авіакомпанією "Елерон" розпочала тестову реалізацію проекту авіадоставки відправлень.
Заснована в 2001 році ГК "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні.
Мережа компанії нараховує понад 6 тис. відділень у всій країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Для Групи «Рабен» 2019 рік запам’ятався
викликами і розвитком
23.01.2020

Минулий, 2019 рік приніс багато викликів логістичній галузі.
Незважаючи на це, Група «Рабен» завершила його із збільшенням доходу,
який перевищив EUR1,2 млрд.
Для компанії «Рабен Україна» 2019 рік був успішним . У порівнянні з 2018-м
поліпшились абсолютно всі показники. Для прикладу обсяг вантажних перевезень по
Україні збільшився на 15%. Та найголовніше — ми спостерігаємо зростаючу зацікавленість
клієнтів до перевезення збірних вантажів. Саме на розвиток збірної лінії націлена «Рабен
Україна». Компанія збільшила кількість відділень. Було відкрито 24-й розподільчий центр
(крос-док) в м. Умань Черкаської області. Новий крос-док обслуговуватиме місто, частину
Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей і дозволить суттєво скоротити час
доставки товарів — на 24 години. Все більшої популярності на логістичному ринку України
набувають операції з копакінгу та стікерування. Враховуючи такі тенденції, «Рабен
Україна» минулого року розширила зону копакінгу у п’ять разів до 2 100 кв.м. Нова зона
копакінгу оснащена спеціальним устаткуванням — термозбіжними машинами камерного
типу, які мають ергономічну конструкцію та оригінальний дизайн. Крім того, тут
встановлені конвеєр, маркувальні установки, відеокамери. Зона обладнана також
механічною вентиляцією з рекуперацією тепла та сучасним освітленням. Зокрема,
використовуються системи світлодіодів та автоматичні системи управління світлом. Також
з 2019 року завдяки відкриттю нового напрямку перевезення збірних вантажів між ЄС та
Україною (Хлебня-Львів) митне очищення вантажів здійснюватиметься не тільки у Києві, а
й у Львові. Донедавна міжнародна збірна лінія компанії працювала лише по маршруту
Хлебня-Київ. Сюди прямував основний потік збірних вантажів з кінцевим пунктом у смт.
Велика Димерка (Київська обл.), де знаходиться перший власний митний термінал «Рабен
Україна». Отже, транзитний час до митниці скоротився, а вантаж після проходження
митного кордону та сортування у Львівському депо компанії, розташованому поблизу
термінала, відразу доставляється у будь-яку точку України протягом 24 годин силами
внутрішньої дистрибуційної мережі. У грудні минулого року компанія переїхала на новий
склад у Львові, площа якого вдвічі більша. Триває реконструкція складу в Дніпрі. «У 2019
році ми розпочали одразу кілька діджитал-проектів, якими пишаємося. Один з них —
проект ETA «Очікуваний час прибуття». Це інноваційна технологія, що дозволяє на основі
GPS даних визначити орієнтовний час прибуття вантажу. ЕТА також виконує коригування
даних при простоях — інформація змінюється в режимі реального часу. Будь-який
одержувач вантажу може розраховувати не тільки на якісну доставку товару в зазначену
точку, але й планувати час його отримання. Наразі в Європі цю технологію використовує
лише Група «Рабен». Компанія активно починає користуватися електронним
документообігом як з клієнтами, так із підрядниками. Зокрема, вже 21% усіх рахунків і
актів виконаних робіт переведені на електронну платформу. Впроваджуємо електронні
товарно-транспортні накладні, та вже почали їх застосовувати між регіональними
складами», — коментує Інна Очеретна, генеральний директор «Рабен Україна».
Читати повністю >>>
За матеріалами retailers.ua
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Компанія "СКМ" Ріната Ахметова виплатила понад $700 млн
кіпрській компанії Raga Establishment Ltd в рамках мирової угоди у справі
"Укртелекому", пише "Економічна правда" з посиланням на власні
джерела в компанії.
За даними співрозмовника, виплата зазначених коштів була здійснена наприкінці
2019 р. 1 жовтня стало відомо, що компанії Raga Establishment Ltd і SCM Financial Overseas
Limited офіційно і остаточно врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" в
2013 році на 760 млн доларів. У прес-службі СКМ на запит ЕП інформацію про виплату
понад 700 млн доларів компанії Raga Establishment Ltd не спростували, однак відмовилися
надати будь-які деталі. "Дійсно, 1 жовтня 2019 року, спір щодо продажу "Укртелекому" був
остаточно врегульований", - заявили в компанії. Як наголошується, в рамках мирової угоди
припинені всі судові та інші процеси між Raga і SCM, а також їх афілійованими особами.
"Інформація про істотні умови мирової угоди, за рішенням обох сторін, не підлягає
оприлюдненню", - додали в прес-службі. Нагадаємо, Суд Лондона у червні 2017 року
зобов`язав "СКМ" Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga
Establishment Ltd за "Укртелеком". Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив
активи Ахметова на 820 млн доларів за позовом Raga Establishment. На початку 2017 року
Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC
Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів. Переговори
між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто трохи більше, ніж через рік після
приватизації. Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу експрезидента Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.
За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі
Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телекомоператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%. А Сергій Арбузов, який виступав
довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що
контрольний пакет у Дмитра Фірташа. Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше
продав свої акції власнику групи DF. І той став 100% власником пакета акцій в операторі.
Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ. Але Raga зі свого боку заявляла, що Горбуненко
купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga,
ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче
повернути вкладені гроші. Компанія заявляла, що в 2013 році продала "Укртелеком"
Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів. Лондонський
арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії
Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Владелец Киевстар продолжает распродавать активы —
на очереди армянская «дочка»
21.01.2020

Международный телекоммуникационный холдинг Veon, который
владеет компанией «Киевстар» обсуждает с Ucom возможную продажу своей
армянской «дочки».
ПАО «Вымпелком» приобрело мобильные и фиксированные активы национального
оператора связи Армении «Арментел» в 2006 г. После переименования Vimpelcom в Veon
компания получила название ЗАО «Веон Армения». В республике оператор работает под
торговой маркой Beeline. По оценкам аналитиков, по итогам 2019 года абонентская база
«Veon Армения» приближалась к миллиону абонентов, что составляет около 25% рынка
мобильной связи республики. Что касается фиксированной связи, то на конец прошлого
года у «дочки» Veon было около 340 000 абонентов голосовых услуг и 110 000 интернетпользователей. Потенциальный покупатель – компания Ucom LLC действует на рынке
Армении с 2009 года, начав работу в роли провайдера широкополосного доступа (ШПД).
Компания стала первым в Армении оператором по технологии «волокно в дом» (FTTB),
предоставляя услуги IPTV, интернет-доступа и цифровой телефонии. Аналитики считают,
что учитывая приобретение Veon телекоммуникационных активов Армении на сумму $376
млн с учетом абонентской базы компании и рыночных мультипликаторов для аналогов на
других рынках Евразии, стоимость подобной компании сейчас составляет $25-45 млн.
Отметим, Veon распродает активы по всему миру. За последние годы группа продала свои
доли в сотовых операторах в Италии, Канаде, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа,
Лаос) и Африке (Зимбабве, Бурунди, Центрально-Африканская Республика и Намибия). Также
продан один актив на постсоветском пространстве - в Таджикистане. Аналитик iKSConsulting объясняет, что продажа активов на рынках СНГ во многом связана как со
снижением перспективности этих рынков, так и с экономическими и политическими
рисками, которые сопровождают эти рынки. "За последние годы отток как российских, так
и международных операторов с рынков СНГ усиливается, - замечает он. - Группа МТС
покинула Украину, Узбекистан и Туркменистан. Международные игроки, такие как Telia,
Orange и Tele2, также ушли с ряда рынков СНГ. Veon придерживается схожего тренда и
концентрируется на основных рынках присутствия".
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua, comnews.ru
Акціонери "Vodafone Україна" дали згоду на правочини
на суму під 1 млрд дол
23.01.2020

Позачергові збори акціонерів ПрАТ “ВФ Україна” 20 січня 2020 року
прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення компанією
значних правочинiв. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Йдеться про “укладання Товариством договорiв позики, комiсiї, поруки та вчинення
iнших правочинiв, пов`язаних iз залученням фiнансування” (цитата). Як зазначається в
повідомленні ПрАТ “ВФ Україна” в системі розкриття інформації НКЦПФР, гранична
сукупна вартiсть правочинiв - 1 млрд дол (за курсом НБУ на 20.01.2020 – 24,25 млрд грн).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 21,5 млрд грн. У
держреєстрі кінцевим бенефіціаром АТ “ВФ Україна” вказаний громадянин Азербайджану
Насіб Хасанов. Нагадаємо, восени 2019 року повідомлялося, що російська МТС уклала угоду
про продаж всього свого бізнесу в Україні. Як зазначалося, "Vodafone Україна" за $734 млн
відійде Telco Solutions and Investments - "дочці" азербайджанської Bakcell (входить у групу
NEQSOL Holding, яка працює не лише в телекомунікаційній, але й нафтогазовій, будівельній,
високотехнологічній галузях; група працює в Азербайджані, Казахстані, Туреччині, ОАЕ,
Бангладеші, Британії, США тощо). Як заявляли в NEQSOL Holding, фінансування для
завершення угоди надала група міжнародних фондів і фінансових установ на чолі з J.P.
Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A.G. За підсумками ІІІ кварталу-2019 на
"Vodafone Україна" припадало 3,2% загальної виручки МТС. Компанія обслуговувала 19,8
млн абонентів мобільного зв`язку, або близько 20% від загальної кількості абонентів групи.
Мережа Bakcell складається більш ніж з 7,5 тис. базових станцій, охоплює 93% території
(виключаючи окуповані території) і 99% населення Азербайджану. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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У Google появился R&D-центр
в Украине

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

13.01.2020

В Google появился R&D-центр в Украине, создавать новое направление
будут на базе компании CloudSimple. Об этом редакции AIN.UA стало известно
из собственных источников. В Google подтвердили эту информацию.
В ноябре 2019 года Google купила CloudSimple с офисом в Киеве. И уже в январе 2020го сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google.
До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями.
Теперь он стал 3-м из 8 офисов Google в CEE регионе с R&D центром. Два других — «Google
Польша» и «Google Венгрия». Примечательно, что офис разработки в Google Россия был
закрыт в 2014 году в связи с принятием правил, направленных на ограничение свобод
иностранных интернет-компаний, работающих в стране. Основатель компании CloudSimple
— Гуру Пангал, он стартовал бизнес в 2016 году. В 2020 году у компании 3 офиса: в
Бангалоре, Киеве и главный — в Санта-Клара, Калифорния. Киевский офис находится в БЦ
«Астарта», где по данным редакции AIN.UA работает около 30 человек. ТОВ «КЛАУДСІМПЛ
УКРАЇНА» зарегистрировано в августе 2018-го. До этого компания находилась на аутстаффе
в Ciklum, как следует из более старых вакансий. Сейчас у компании есть 4 вакансии в Киеве.
Основной стек технологий — Golang, Kubernetes, Cassandra, Kafka, Java и Python. «Мы можем
подтвердить, что CloudSimple присоединился к Google Cloud, что поможет нам в работе по
улучшению интегрированного решения для миграции VMware за счет расширения
поддержки и добавления новых возможностей для пользователей. Больше информации на
нашем блоге», – сообщили на запрос редакции AIN.UA представители Google в Украине
Читать полностью >>>
© Илья Бошняков
По материалам ain.ua
Google “случайно” завел R&D в Украине. И еще 6 корпораций,
в которых разработка уже здесь
14.01.2020

Украина - это пока, сожалению, не Мекка для международного R&D. Мы
- безымянный аутсорсер, эдакий гострайтер в мире IT. Но мы быстро рас тем,
пищет Стас Юрасов, редактор ЛІГА.Tech
На днях стало известно, что у американской корпорации Google в Украине появился
свой R&D центр. Иными словами, офис с разработчиками. Ранее у поисковика был здесь
только офис для продажи рекламы и прочей коммерции. R&D центр расположен в Киеве на
улице Ярославской (БЦ Астарта). Он известен как офис компании CloudSimple. Но в январе
2020 года, как сообщило издание AIN.UA, его сотрудники превратились в людей из Google.
Дело в том, что в ноябре 2019 года корпорация купила компанию CloudSimple с офисом в
Киеве. R&D центр пока небольшой - в нем работает около 30 человек, которые трудятся
над разработкой облачных решений. В отличие от соседней Польши, где R&D
международных корпораций предостаточно, Украина мало славилась такими центрами.
Зарубежные заказчики воспринимали нас больше как страну подрядов - страну
аутсорсинга. R&D отличается от этого вида деятельности большей добавочной стоимостью
услуг, что, разумеется, хорошо и для разработчиков, и для экономики в целом. Но и Украина
постепенно начинает становиться регионом для размещения разработчиков. Тенденция
постепенно меняется. Только за последние несколько лет двери своих офисов разработки
здесь открыли несколько крупных компаний. Кстати говоря, не так давно президент
Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba (AliExpress) Джеку Ма, когда тот
приезжал в Киев, открыть офис исследований и разработки для усиления работы компании
в европейском регионе. Ответа пока не последовало. Может, Ма уехал думать над
предложением, кто знает? Редакция Liga.Tech решила выяснить, какие еще R&D центры
известных в мире компаний расположены в наше стране.
1. Очень известный корейский производитель смартфонов. Пожалуй, самым
крупным и значительным R&D офисом в Украине располагает Samsung R&D Institute.
Раньше он имел два офиса разработки - в Киеве и в Харькове. Но последний в конце 2014
года пришлось закрыть и перевести ценных сотрудников в Киев. Одна из версий - боязнь
войны поблизости. Samsung занимается разработкой в Украине с 2009 года. А заявленные
инвестиции в местный R&D должны были составить $63 млн. Сейчас, согласно данным
профильного ресурса DOU, в Samsung в Киеве работает около 600 человек. Офис находится
в бизнес-центре 101 Tower (на фото). В 2014 году сотрудников было более тысячи.
2. Amazon - один из самых больших в мире "интернет-магазинов". Да эта
корпорация уже как несколько лет имеет свою разработку в Украине. Это не было
целенаправленным выходом на рынок. Как и в случае с Google, R&D центр Amazon в Киеве
появился в результате глобальной сделки двух компаний. В начале 2018 года корпорация
сообщила, что покупает стартап Ring с главным офисом в Калифорнии. Сумма сделки могла
составить $1 млрд. Ring - производитель умных звонков и камер наблюдения. Вся
интеллектуальная часть продуктов, включая технологию распознавания образов,
производилась на тот момент командой Ring в Киеве. В столичном R&D центре работало
более 300 инженеров. С того времени украинский Ring разросся, и в нем уже трудится 900
человек. Появился второй офис - во Львове.
3. Oracle - король на рынке баз данных. В офисах Oracle по всему миру работает
более 80 тыс. чел. В Украине на Oracle, согласно DOU, работает около 500 разработчиков. В
основном они трудятся над облачными решениями. Летом 2015 г. Oracle в Украине заметно
расширился, купив компанию Maxymiser с двумя R&D центрами в нашей стране. Сейчас
подразделения разработчиков Oracle есть в Днепре, Харькове, Киеве, Львове и Одессе.
4. Часть большой японской семи. В трех украинских офисах (Киев, Одесса, Сумы)
работают больше тысячи сотрудников американской компании Netcracker, дочки
корпорации NEC. NEC - это Nippon Electric Corporation, японская компания, производитель
электронной, компьютерной техники, одна из крупнейших в мире телеком-компаний.
Штаб-квартира находится в Токио. Netcracker специализируется на системах
эксплуатационной поддержки (OSS), системах поддержки бизнеса (BSS), а также решениях
для операторов связи, крупных предприятий и государственных учреждений. Чтобы
помочь растить IТ-сообщество в Украине, Netcracker создал широкую сеть образовательных
центров в партнерстве с крупнейшими техническими университетами. Более 1500 человек
окончили ее образовательные центры в 2006-2018 годах. 33% выпускников трудоустроены
Netcracker в Украине (по состоянию на май 2019 года).
5. Европейский таксоединорог. В июле этого года стало известно, что в киевский
UNIT.City заезжает европейский «единорог» (компания с капитализация более $1 млрд) Bolt (экс-Taxify). Об этом написал у себя на страничке бывший СЕО UNIT.City Макс Яковер.
По его словам, компания открывала офис и R&D-центр. "Ребята построили одну из самых
быстрорастущих транспортных платформ (автомобили, мотоциклы, электросамокаты) в
Европе и Африке, по данным Financial Times. Уже более 25 миллионов пользователей в
более 30 странах мира", - писал Яковер. В новый R&D к концу года компания планировала
набирать разработчиков. Ранее разработка производилась в Таллинне.
6. Самый популярный авіалайнер. Да, в Украине есть разработка даже для Boeing.
Боинг Украина - украинская компания американской корпорации. Она предоставляет
различные виды услуг - поддержку программ коммерческих самолетов Боинг, в том числе
консультации, исследования и услуги технической помощи. Боинг Украина имеет в
управлении Центр проектирования Boeing, где украинские инженеры, сотрудники
местного партнера Boeing, предоставляют инжиниринговые услуги, работая по контракту с
компанией Boeing.
Читать полностью >>>
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Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку
фінансового сектору України до 2025 р.
16.01.2020

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг (далі - регулятори), Міністерство фінансів
України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку
фінансового сектору України до 2025 року.
Метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового
сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів,
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними
зобов’язаннями України. Вона посяде місце Комплексної програми розвитку фінансового
сектору до 2020 року, яка визначала пріоритетні реформи регуляторів протягом
попередніх п’яти років. Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма
основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному
розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової
інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі. Для подальшого зміцнення
фінансової стабільності регулятори серед іншого спрямовуватимуть свої зусилля на
посилення захисту прав кредиторів та інвесторів, запровадження плану дій BEPS,
підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах, посилення вимог до
їх внутрішнього контролю, удосконалення системи гарантування вкладів та виведення
неплатоспроможних фінансових установ з ринку, впровадження ризик-орієнтованого
нагляду за небанківськими фінансовими установами, регуляторних вимог у сфері
регулювання та нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами,
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС тощо. Макроекономічний розвиток
стимулюватиметься
шляхом
активізації
кредитування
малого
і
середнього
підприємництва, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод
для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування. Іншими важливими
завданнями за цим напрямом є виважена фіскальна політика, розвиток ринку
небанківського кредитування, посилена координація дій Міністерства фінансів та
Національного банку, запровадження II рівня та удосконалення регулювання III рівня
пенсійної системи, розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів. Для розвитку
фінансових ринків регулятори працюватимуть над завершенням валютної лібералізації,
створенням ліквідних ринків фінансових інструментів (деривативів, корпоративних акцій
та облігацій тощо), дерегуляцією ринків небанківських фінансових послуг з низьким рівнем
ризиків або тих, що не відповідають практикам ЄС, регулюванням страхової діяльності
відповідно до Solvency II та принципів IAIS, забезпеченням правового регулювання
страхових посередників, створенням на законодавчому рівні необхідних передумов для
розвитку ринків кредитних спілок та надання послуг фінансового лізингу, модернізацією
біржової та депозитарної інфраструктури, створенням Комплексної інформаційної системи
моніторингу фондового ринку, застосуванням міжнародних стандартів функціонування
інфраструктури ринків капіталу (вимог CSDR, EMIR, MIFID ІІ, MIFIR, PFM) тощо. З метою
розширення фінансової інклюзії будуть упроваджені стандарти ринкової поведінки
фінустанов і розкриття інформації про фінансові продукти, активізовані цільові програми
для підвищення фінансової грамотності населення, а також буде посилено захист прав
споживачів, створено стимули для розвитку платіжної інфраструктури для безготівкових
операцій, розширено і вдосконалено систему гарантування вкладів тощо. Інновації у
фінансовому секторі охоплюватимуть широкий спектр дій, серед яких, зокрема: розвиток
системи віддаленої ідентифікації BankID, створення платформи для краудфандингу та
венчурного капіталу, а також регуляторних “пісочниць” за типом sandbox, запровадження
нових технологій для платежів та переказів, розширення доступу учасників фінансових
ринків до публічних реєстрів, розвиток big data, blockchain та хмарних технологій тощо.
Таким чином, Стратегія передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового
сектору: на банківському ринку, в секторі небанківських фінансових установ, на ринках
капіталу. Реалізація Стратегії дасть змогу створити за п’ять років прозорий, конкурентний,
стабільний та високотехнологічний фінансовий сектор. За таких умов він стане драйвером
сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприятиме підвищенню добробуту
громадян через ефективне акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці.
Стратегія презентована 16 січня 2020 року за сприяння Проєкту USAID "Трансформація
фінансового сектору". Документ підписали Голова Національного банку України Яків
Смолій, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв, Директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, Член Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Денис Ястреб.
Читати повністю >>>
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Потужні операційні результати
ЄБРР в Україні
16.01.2020

У 2019 р. обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україні перевищив рівень €1
млрд. Це збільшення масштабів діяльності стало можливим завдяки
відновленню налаштованості влади країни на проведення комплексних
реформ та відданості цій меті.
Минулого року Банк інвестував більше €1,1 млрд. у 51 проект у державному і
приватному секторах України. Серед країн операцій ЄБРР Україна у 2019 році посіла друге
місце за обсягом інвестицій та перше – за кількістю підписаних проектів. €680 млн. від
загального обсягу інвестицій в Україні у 2019 р. віднесено до «зеленої» категорії, що є
найвищим показником серед усіх країн ЄБРР. Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної
Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав: «Я дуже пишаюся моєю командою та іншими
колегами у Банку, які зробили свій внесок у цей успіх. Він став можливим завдяки
унікальному поєднанню їхнього професіоналізму, рішучості та відданості своїй праці. Я
також вдячний нашим акціонерам та їхнім представникам у Раді директорів Банку за
потужну підтримку нашої діяльності протягом усього 2019 року. ЄБРР, як і завжди, веде
своїм прикладом та допомагає Україні в тих сферах, де наші ресурси та навички є найбільш
потрібними». Діяльність Банку була комплексною, глибокою та масштабною. Нові
інвестиції включали у себе підтримку великих і значних проектів у секторах громадської
інфраструктури, відновлюваної енергетики, агробізнесу та фармацевтики. Підтримка
малих і середніх підприємств (МСП) також залишається для Банку одним із стратегічних
пріоритетів в Україні. В одному лише 2019 році ЄБРР надав МСП у рамках програми
«EU4Business» пряме фінансування у розмірі майже €23 млн. Майже €1,3 млн. було
мобілізовано в рамках 160 консалтингових проектів для МСП. ЄБРР також активно сприяв
реформам, зокрема створенню незалежних наглядових рад у державних підприємствах і
банках, підтримував діяльність Ради бізнес-омбудсмена, а також забезпечував надання
консультаційних послуг у транспортному секторі, енергетиці та агробізнесі. Банк передав
Україні новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській АЕС, що ознаменувало
завершення найбільшого в історії проекту міжнародної допомоги у сфері ядерної безпеки. У
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контексті програми «Архітектура реформ в Україні» Банк продовжував політичний діалог з
ключовими зовнішніми стейкхолдерами, включаючи Уряд України та міжнародних донорів.
Банк узяв участь в емісії облігацій державних компаній «Нафтогаз України» та
«Укрзалізниця», посприявши таким чином розвитку в країні ринку корпоративних
облігацій. ЄБРР також інвестував €149 млн. в українську мережу електропередачі. Ця
значна інвестиція допоможе «Укренерго» модернізувати свою інфраструктуру передачі
електроенергії для її синхронізації з європейськими електричними мережами. Особливу
увагу було приділено розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел. ЄБРР разом з
Чорноморським банком торгівлі та розвитку профінансували будівництво сонячної
електростанції потужністю 57,6 МВт у Миколаївській області. Також був наданий
синдикований кредит у розмірі €150 млн. на будівництво вітрової електростанції
потужністю 250 МВт у Херсонській області на півдні України. Столиця України місто Київ
приєдналося до програми розвитку міст ЄБРР «Зелені міста» і наразі має розробити план
дій з задоволення екологічних потреб та розбудови кращого і більш сталого майбутнього
для мешканців міста. Банк також розпочав реалізацію ІІ Програми розвитку громадського
транспорту в Україні обсягом €250 млн. Харків, Львів і Полтава вже отримали нові
енергоефективні та екологічні тролейбуси з низькою підлогою. Агробізнес минулого року
також залишався для Банку одним з найпріоритетніших напрямів діяльності в Україні.
Кредит для компанії «Луї Дрейфус Коммодітіз» у розмірі $35 млн. допоміг цьому
провідному трейдеру та переробнику сільськогосподарської продукції створити
залізничний логістичний бізнес в Україні. Кредити групам «Кернел» та «Нива» у розмірі
відповідно $48 млн. та $12,5 млн. допомогли цим провідним компаніям галузі у сферах
генерації енергії з відновлюваних джерел та управління відходами. Інвестиції в
український фармацевтичний сектор були спрямовані на підтримку розвитку діяльності у
сфері досліджень та розробки, сприяння інноваціям та впровадженню передової галузевої
практики. Ці інвестиції включали у себе кредити компаніям «Фармак» та «Юрія-Фарм» на
суми відповідно €15 млн. та €25 млн. Кредит «Юрії-Фарм» допоможе покращити
доступність препаратів для лікування від раку. Разом є ЄС ЄБРР створив в Україні кредитну
лінію «EU4Business-ЄБРР» з метою фінансування малого бізнесу та надання компаніям
допомоги у максимально ефективному використанні можливостей, що відкриваються за
Угодою про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. ЄБРР та ЄС
також організували програму кредитування МСП у місцевій валюті. ЄБРР також розпочав
реалізацію в Україні ініціативи «Жінки у бізнесі». Першим місцевим партнером за цією
програмою став «Банк Львів». Банк також інвестував кошти у фонд «Emerging Europe
Growth Fund III», який здійснюватиме прямі інвестиції в експортно-орієнтовані МСП в
Україні та Молдові. У секторі загального виробництва були надані кредити компаніям
«Кроноспан УА» (синдикований кредит €116 млн.) на будівництво нового заводу у
Нововолинську та «Юнігран Груп» (€8,7 млн.) на придбання нових транспортних засобів,
включаючи залізничні вагони та вантажівки. З «Укргазбанком» і «Правекс Банком» були
підписані програми торговельного фінансування для українських компаній, які бажають
розширювати свою торговельну діяльність. ЄБРР є провідним інституційним інвестором в
Україні та вже узяв на себе зобов’язання щодо надання більш ніж €14,54 млрд. у рамках
понад 460 проектів у цій країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЄБРР
Європейский інвестбанк вважає Україну
важливим партнером



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн
за недостаточный финмониторинг
08.01.2020

НБУ в декабре 2019 года оштрафовал банк "Земельный Капитал"
(Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам
предотвращения и противодействия легализации доходов.
Согласно сообщению на сайте НБУ, банк был оштрафован за ненадлежащее
обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации
криминальных доходов/финансирования терроризма, в том числе, системы управления
рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, а также
ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию,
изучение клиентов и анализ их финансовых операций, непринятие мер для уменьшения
рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг
банка для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма. НБУ
применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов), выписав ему предостережение за
не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу,
нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов, в том числе
клиента, связанного с национальным публичным деятелем, а также несвоевременное
представление специальному уполномоченному органу информации в случаях,
предусмотренных законодательством. Кроме того, НБУ применил меру воздействия к
Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком
надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Банк бывшего зятя Черновецкого увеличил
капитал на 34 млн. грн.
09.01.2020

ПАО "Асвио банк" 31 октября 2019 г. завершил процедуру увеличения уставного капитала на 33,6 млн грн, или на 9,35%, – до 393,66 млн грн
путем дополнительного выпуска акций без публичного предложения.
Решение об увеличении уставного капитала акционеры банка приняли на общем
собрании 25 апреля 2019 года. Вместе с тем "Асвио банк" сообщил об изменении структуры
собственности по состоянию на 31 декабря 2019 года: Андрей Заяц увеличил прямое
участие в его уставном капитале на 2,8197% – до 6,4275%, тогда как Роман Ярошенко
уменьшил на столько же – до 3,6709%. Как сообщалось, в конце 2017 года Национальный
банк зарегистрировал банковскую группу "Асвио". "Асвио банк" (ранее – банк
"Приватинвест") основан в 1991 году. По данным НБУ, на 1 ноября 2019 года его
крупнейшими акционерами являлись бывший зять Леонида Черновецкого, экс-нардеп от
"Воли народа") Вячеслав Супруненко (61,2542%) и его брат Александр Супруненко
(28,6474%). Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов
(897,3 млн грн) Асвио банк занимал 62 место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Суд отказал Коломойскому в аресте
акций Сбербанка

21.01.2020

Європейський інвестиційний банк (EIB) вважає Україну важливим
партнером і продовжуватиме співпрацювати з нею у низці напрямків. Про це
сказав генеральний директор EIB.
«З перспективи ЄС, Україна є абсолютно важливим партнером, що виправдовує
додаткові зусилля останніх років. У період між 2014 і 2017 ми подвоїли наш ритм
інвестування», - заявив під час панельної дискусії «Україна в Європі: стратегічне економічне
партнерство, тепер більше, ніж колись» на полях Всесвітнього економічного форуму в
Давосі Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор EIB. Банк, за словами його керівника,
планує ближчими роками позичати по 500-600 млн євро щорічно державному сектору з
акцентом на клімат (EIB хоче позиціонувати себе як «кліматичний банк»), тобто в такі
сектори, як відновлювана енергетика та енергоефективність. Будуть продовжені інвестиції
в муніципальну інфраструктуру, в основному на сході країни, де вже досягнуто «певних
успіхів». Також будуть продовжені програми для місцевих малих і середніх підприємств у
регіонах у рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Окрім того, разом з
іншими міжнародними фінансовими інституціями EIB має намір підтримати «кілька
проєктів» на ринку державно-приватного підприємства (PPP), який народжується в Україні.
«Наразі портфоліо бізнесу EIB в Україні становить близько 6 млрд євро фінансування у
зобов'язаннях, яких орієнтовно одна третина вже надана», - розповів Лалу. Зі згаданих 6
млрд 2/3 йдуть у державний сектор (зокрема, інфраструктура та енергетика) та 1/3 – у
приватний, у тому числі, банківський. Лалу зауважив, що банк активно намагається
прискорити спрямування грошей, про які вже домовлено кілька років тому. Як проблему
для роботи та побажання Україні в цьому контексті він назвав потребу в «добре
функціонуючому державному управлінні», брак якого не дозволяє пройти шлях від
домовленості про інвестування до власне вкладення грошей. Банкір пояснив, що, з його
точки зору, «дуже малим є інвестування в добре функціонуюче та гарно оплачуване
державне управління». При цьому він додав, що це не означає, «що всі мають отримувати
нерозумні суми грошей». Фінансист також зауважив, що «в Україні відбувається багато
позитивних змін, які не завжди видно ззовні. Керівник європейського банку нагадав, що в
2021 році в ЄС настає новий 7-річний цикл, коли переглядатимуться інструменти
фінансування. Тому зараз важко прогнозувати на ближчі роки цифри на операції за межами
ЄС, на які погодяться країни-члени, особливо з урахуванням виходу одного з основних
контрибуторів – Великої Британії. Більше ясності може бути до кінця цього року, ймовірно,
за президентства в ЄС Німеччини, вважає він. "Ми інвестуємо в основні фонди близько 6065 млрд євро щорічно, переважно у вигляді дострокових запозичень. Більшість ми
інвестуємо звичайно в рамках ЄС, але також і за його межами. За межами двома основними
зонами (фінансового) втручання є Східне партнерство та Південне партнерство. У Східному
партнерстві Україна представляє 50% того, що ми робимо", - сказав Лалу. Він підкреслив,
що, якщо з точки зору багатьох геополітичне розташування України є надзвичайно
важливим як буферної зони між ЄС і рештою його сусідів, для EIB «Україна насправді,
передусім, це – частина родини з точки зору торгів». У Банку Україну бачать як дуже
великого торгового партнера. «Ми не бачимо Україну як хаб, з якого можна працювати,
просуватися далі, ми бачимо Україну скоріше як частину внутрішнього блоку», - сказав
банкір. Як повідомлялося, у швейцарському Давосі сьогодні розпочався Всесвітній
економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 24 січня. Україну на ВЕФ представить
Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту
передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання
Національної інвестиційної ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Северный
апелляционный
хозсуд
закрыл
рассмотрение
апелляционной жалобы компании Санаторий "Энергетик" (связана с
Игорем Коломойским) на снятие ареста с акций Сбербанка Украина.
Хозсуда Киева 10 октября 2019 года удовлетворил иск Сбербанка России о снятии
ареста с акций его дочернего банка в Украине. В ноябре Санаторий Энергетик подал
апелляционную жалобу на это решение. Северный апелляционный хозсуд пришел к выводу
об "отсутствии правовой связи между предметом спора по делу №910/10107/19 и правами
ООО Санаторий Энергетик", поскольку "вопрос о правах, интересы и обязанности заявителя
относительно сторон по делу судом первой инстанции не решался". Арест на акции
Сбербанка Украина был наложен по иску компаний, связанных с Коломойским. Они
пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения
Гаагского суда. В мае 2018-го Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским
компаниям $159 млн за захваченные активы в Крыму. Решение стало прецедентным.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Проминвестбанк хотят продать на бирже
ПФТС за полцены
13.01.2020

На биржу ПФТС выставили для продажи пакет акций ПАО
"Проминвестбанк" в размере 99,7726%. Как сообщает пресс-служба биржи,
аукцион состоится 11 февраля 2020 года.
Начальная стоимость пакета — 266 млн 49 тысяч 433 грн, что в два раза ниже, чем
при первой попытке продать банк в 2019 году (532 млн грн). Впоследствии первоначальная
стоимость пакета упала с 532 млн грн до 399 млн грн. Напомним, с 1 декабря 2019 года
"Проминвестбанк" постепенно прекращает работу с физическими лицами, а с 10 декабря
2019 года прекращает дистанционное обслуживание клиентов. Ранее стало известно, что
"Альфа-Банк" выставляет на продажу центральный офис "Проминвестбанка" площадью
почти 17 тысяч квадратных метров с земельным участком под ним в переулке Шевченко,
12 возле Майдана Независимости в Киеве. Здание оценили в 40 млн долларов. Как
известно, 16 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству
Генеральной прокуратуры Украины арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в
Киеве и еще 15 объектов, принадлежащих финучреждению. Также сообщалось, что
компания "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского повторно выставила на торги
контрольный пакет акций "Проминвестбанка", который раньше принадлежал российскому
Внешэкономбанку. Аукцион был запланирован на 20 сентября 2019 года на ПФТС. Как
известно, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения
инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об
экспроприации дочернего банка госкорпорации — "Проминвестбанка" (ПИБ) — запретил
Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные
расходы. 14 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева оставил без рассмотрения
исковое заявление "Проминвестбанка" к фондовой бирже ПФТС о признании
противоправным и прекращении проведения аукциона и предоставил истцу пятидневный
срок для устранения недостатков искового заявления. 31 июля 2019 года Печерский райсуд
Киева запретил продажу акций "Проминвестбанка", который является "дочкой"
российского ВЭБ, на бирже ПФТС. Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций
является адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение
аукциона по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, может привести к
невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения
исковых требований. Отметим, что "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского
ВЭБа — 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по результатам первого квартала 2019 года
"Проминвестбанк" с активами 47,2 млрд грн занимает 10-е место среди 77 банков.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Горбуненко претендует на покупку
доли в банке «Сич»

Немецкий KfW вышел из состава акционеров
"ПроКредит Банка"
13.01.2020

Экс-акционер Родовид Банка Денис Горбуненко подал в НБУ пакет
документов на получение разрешения купить долю в капитале банка «Сич».
Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из интервью Катерины Рожковой.
«В конце 2019 года господин Горбуненко подал в НБУ пакет на согласование
приобретения существенного участия в банке. По результатам рассмотрения пакета мы
примем решение – положительное или отрицательное», – отметила она. Напомним, НБУ 30
октября признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка
«Сич» и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от нормального владения. «В течение года он неофициально говорил, что хочет приобрести долю в
банке «Сич». Обращений не было, но в банк зашли клиенты, которые связаны с господином
Горбуненко, и его компании. И объемы операций этих клиентов достаточно существенны
для этого банка. Потому мы его признали лицом, осуществляющим решающее влияние на
банк», – пояснила Катерина Рожкова. После этого Горбуненко приехал в НБУ и заявил, что
«находится в переговорах и хочет приобрести акции этого банка». В конце декабря 2019
года он подал документы в НБУ. «Мы рассматриваем пакеты документов на покупку банка
в течение трех месяцев с момента поступления. Но после принятия нами решения по этому
банку (о наличии решающего влияния. – Ред.) мы увидели, что связанные с ним лица
начали сокращать свое присутствие в банке. Дополнительно банк «Сич» переизбрал
набсовет, в результате чего представители Горбуненко составляют в нем меньшинство», –
подчеркнула Катерина Рожкова. Отметим, ООО «ФК “Факторинг Систем”», подконтрольная
Денису Горбуненко, которого НБУ признал контроллером банка «Сич», покупает у ФГВФЛ
активы ВТБ Банка на 2,8 млрд грн за 170 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
FinClub. ВТБ Банк провел аукцион в Prozorro.Продажи 2 января. Начальная цена лота
составляла 585,55 млн грн, и могла упасть на 80% в ходе торгов – до 117,11 млн грн. Торги
были остановлены на уровне 152,24 млн грн компанией «ФК “Факторинг Систем”». Но
победителем этого этапа стало ООО «ФК “Финмарк”», которое предложило 164 млн грн.
Поэтому «ФК “Факторинг Систем”» пришлось поднять свою ставку до 169,86 млн грн. Это
дает 94,2% скидки к балансовой стоимости пула. По данным YouControl, «ФК “Факторинг
Систем”» на 99,9804% принадлежит «Форт Финанс Инвест», которая принадлежит на
99,9804% «ФК” Факторинг Систем “». У Дениса Горбуненко прямая доля в капитале обеих
компаний по 1000 грн. При этом он является конечным бенефициарным владельцем обеих
компаний. Это 59-й пул кредитов юридических лиц общей задолженностью в 2,947 млрд
грн: сумма кредитов – 1,687 млрд грн, проценты – 1,260 млрд грн. 93% задолженности
валютная, только 7% – гривневая. Средняя просрочка кредитов – 6 лет. Речь идет о трех
кредитах юрлиц, по которым есть обеспечение на 1,528 млрд грн, в том числе
недвижимости на 317 млн ??грн (недостроенный жилой комплекс в Киеве, комплекс
строительного завода минеральных удобрений в Днепропетровской области).
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Ярославский подал документы на
покупку банка Пичука
15.01.2020

Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в
Национальный банк Украины о своем желании купить банк "Кредит Днепр" у
Виктора Пинчука. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ
Екатерина Рожкова.
"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в
начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не
получали", - сказала Рожкова. Оценить эту сделку в НБУ пока не могут, рассказала Рожкова.
"На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые
условия, в том числе размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от
планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать
с Александром после получения полного пакета", - сказала Рожкова. Как сообщалось, по
информации СМИ, бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка
"Кредит Днепр" Виктора Пинчука, его структуры проводили due diligence активов банка.
Банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн
убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года. Напомним,
банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем
вдвое меньше, чем в 2017 году. Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его
единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед",
которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку. Согласно данным Нацбанка
Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал
19 место среди 77 действующих.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Демчак купил меньше 1% акций
РВС Банка
15.01.2020

РВС Банк заявлял о новом совладельце – экс-депутате от БПП Руслане
Демчаке, но при этом НБУ не получал документы на покупку существенного
участия, поскольку купленная доля меньше 10%.
Именно с этого уровня инвестор должен просить разрешение НБУ на сделку.
«Демчак купил меньше 1%», – пояснила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
При этом новый инвестор, с именем которого банкиры всегда связывали РВС Банк, может
увеличить свою долю. «РВС Банк относится к той категории небольших банков, к которой у
нас есть вопросы по бизнес-модели. На сегодня мы понимаем, что для реализации
выбранной банком модели необходимы инвестиции в денежной форме. Привлекаемые
депозиты населения – это не инвестиционный ресурс для такого развития. Мы постоянно
коммуницируем и с собственником, и с менеджментом. У Руслана Демчака всегда было
желание иметь банк. Поэтому, может, у него есть планы относительно следующих
инвестиций в этот банк, что вполне вероятно», – рассказала Катерина Рожкова. В
предыдущие годы Демчак не делал серьезных попыток получить прямой контроль над РВС
Банком. «Серьезной заявки на приобретение доли не было. Он был депутатом, входил в
банковский комитет, потом выборы, ему, возможно, было не до бизнеса. Сейчас он уже не
депутат, а в прошлом был бизнесменом, поэтому его активность может быть с этим
связана. Если он планирует инвестиции, источники его доходов должны быть изучены и
проверены», – поведала она. На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был
Александр Стецюк. РВС Банк был создан на базе неплатежеспособного ПАО «Омега Банк».
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net

15.01.2020

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) продало
пакет акций "ПроКредит Банка" в размере 8,1963% немецкому ProCredit
Holding AG&Co. KGaA, которому ранее уже принадлежало 91,8037% акций
этого банка.
"По результатам гражданско-правового соглашения, заключенного между
владельцами акций АО "ПроКредит Банк", акционер и материнская компания банка
ProCredit Holding AG & Co. KGaA получил участие в размере 100% уставного капитала и прав
голоса в АО "ПроКредит Банк", – сказано в сообщении банка в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). "ПроКредит
Банк" (ранее – "Микрофинансовый Банк") основан в 2001 году. Согласно данным Нацбанка,
на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (22,56 млрд грн) "ПроКредит Банк"
занимал 16 место среди 76 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АМКУ разрешил Dragon Capital
купить Идея Банк
16.01.2020

Антимонопольный комитет предоставил разрешение группе
компании Dragon Capital Investments Limited приобрести 100% акций Идея
Банка у польской Getin Holding S.A.
«Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Ltd (г. Никосия,
Кипр) на опосредованное приобретение (через компанию Naparol Holdings Ltd (Никосия,
Кипр) доли в уставном капитале ООО «Нью Файненс Сервис» (Киев), обеспечивающее
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сообщает АМКУ. Также
Dragon Capital Investments Ltd было предоставлено разрешение на покупку акций АО «Идея
Банк» (г. Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления
общества. Напомним, компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря
подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).
Именно о том, что Dragon Capital покупает Идея Банк, ранее сообщал FinClub. Новым
руководителем украинского банка станет экс-генеральный директор Альфа-Банка Иван
Свитек. За эти активы они получат 1,368 млрд грн (около 224,8 млн злотых, или $58,45
млн). Это составляет около 1,6 капитала. «Но сумма базовой цены может быть уменьшена в
результате переговоров сторон после составления отчета независимым аудитором», отмечается в сообщении. При этом поляки также получат еще 200 млн грн (около 32,86 млн
злотых) дивидендов от Идея Банка в период с 1 января 2020 года до закрытия сделки.
Сделка состоится, если покупатели получат разрешение от НБУ и АМКУ, а Идея Банк
досрочно выполнит свои обязательства перед польским Idea Bank. «Ожидается, что
передача доли в Идея Банк будет осуществлена до 31 мая 2020 г.», - сообщает Getin Holding
S.A. При этом соглашение предусматривает возможность его расторжения со штрафными
санкциями в 5,5 млн грн (821,6 тыс. злотых). Соглашение регулируется английским
законодательством. Поляки раскрывают всю информацию, поскольку они котируются на
Варшавской фондовой бирже. Тогда как Dragon Capital имеет право публично вообще
ничего не сообщать. Компания обнародовала короткое сообщение: «20 декабря 2019 г.
компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о
приобретении 100% акций Идея Банка (Львов) в Getin Holding S.A. (Польша). Dragon Capital
не комментирует коммерческие условия для завершения сделки. Соглашение вступит в
силу после согласования Антимонопольным комитетом и Национальным банком, а также
после выполнения сторонами предварительных условий соглашения». Dragon Capital также
обсудит с НБУ новый бизнес-план банка. Идея Банк на 30 сентября имел активы в 873,9 млн
польских злотых, а собственный капитал - 150,7 млн злотых.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано
та передано в управління АРМА 247 млн грн
17.01.2020

Слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які
належали ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» та знаходились на рахунках
ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк».
Суд 16 січня 2020 р. прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та
зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА.
Відтак, 17 січня 2020 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів (АРМА) з клопотанням про виконання ухвал суду про
накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління АРМА. Вказані кошти були
заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по
фінансових операціях оточенням колишнього Президента України Віктора Януковича.
Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку» на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та встановлюються
причетні до цього рішення. Довідково: В рамках розслідування вказаного кримінального
провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів,
печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток,
штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1
(умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) КК
України, ще двох осіб оголошено у розшук. Також повідомлено про завершення досудового
розслідування колишньому керівнику Департаменту фінансового моніторингу ПАТ
«Всеукраїнський Банк Розвитку» та надано доступ до матеріалів досудового розслідування
для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду. Наразі
проводяться процесуальні та слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної
відповідальності інших осіб причетних до легалізації незаконних доходів по фінансових
операціях на суму майже $84 млн (еквівалент понад 692 млн грн). Це кримінальне
провадження розслідує слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих
платників податків ДФС за процесуального керівнцтва Офісу Генерального прокурора.
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua
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«Місто Банк» екс-регіонала Івана Фурсіна
опинився на межі банкрутства

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


СТРАХОВІ КОМПАНІЇ & СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

22.01.2020

НБУ повідомляє про черговий банк, що наближається до межі
банкрутства. На цей раз йдеться про «Місто Банк», що належить підприємцю
та колишньому нардепу від «Партії Регіонів» Івану Фурсіну.
Як передає пресслужба НБУ, банк екс-регіонала опинився за межею допустимого
коефіцієнту покриття ліквідності по всім валютам. У той час, коли мінімальний допустимий
рівень нормативу LCR складає 80%, банк Фурсіна сягнув позначки у 18,23%, що менше за
норму у більш ніж чотири рази. Про перпективи банкрутства стало відомо ще рік тому: тоді
фінустанова Фурсіна за розміром загальних активів банку посідала 41 місце з 77. Більш
того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ минулоріч розслідували факт
невизнання «Місто Банку» банкрутом з боку Національного Банку України. Було відкрито
кримінальне впровадження за заявою ТОВ “Каховка Пром-Агро”. За версією компаніїзаявника, заступниця глави НБУ Катерина Рожкова та інші службові особи НБУ зловживали
службовим становищем в інтересах нардепа Івана Фурсіна та не вжили заходів «для
віднесення ПАТ «Місто Банк» до неплатоспроможних”, що могло призвести “до заподіяння
матеріальної шкоди щонайменше на суму 835 521 тис. грн (сума коштів — фізичних осіб на
рахунках банку станом на 01.09.2018)». «Банк порушував ряд нормативів НБУ, продовжував
функціонування, не маючи достатнього регулятивного капіталу», — повідомили у
відомствах. Разом з тим, антикорупційні органи неодноразово підозрювали Фурсіна у
недостовірному декларуванні коштів. За офіційною інформацією НАЗК, власника «Місто
Банку» звинувачували у приховуванні 66,8 млн грн. Окрім того, у 2018 році «Місто Банк»
провалив стрес-тестування від НБУ та потребував термінової декапіталізації. Утім, Фурсін
все ж знайшов вихід із ситуації. «За підсумками AQR та екстраполяції (56 банків, які не
проходили стрес-тести) у чотирьох з 56 банків було виявлено потребу в капіталі на звітну
дату — початок 2018 року. Два з них до моменту завершення діагностики були вже
достатньо капіталізовані. Ще два банки — банк «Глобус» і «Містобанк» — потребували
докапіталізації, проте на кінець 2018 вже виконали необхідні заходи», — йшлося в
повідомленні НБУ. Цього ж літа Національний Банку України надіслав банку соратника
Януковича письмове попередження через порушення законодавства у сфері фінансового
моніторингу. Нагадаємо, «Місто Банк» був заснований у 1993 році. Прямо та
опосередковано майже 98% акцій належить колишньому члену команди Януковича Івану
Фурсіну. Інші акції – громадянину Латвії Ігорю Буймистеру.
Читати повністю >>>
За матеріалами opinionua.com
ФГВФО готовий продати пул активів ВіЕйБі Банку
на 29,3 млрд грн з дисконтом 99%
22.01.2020

За даними Фонду гарантування, 6 лютого він проведе повторний
аукціон з продажу пулу активів ВіЕйБі Банку, в який входять права вимоги
за кредитами на 29,3 млрд грн.
Стартова ціна на лот - 1,17 млрд грн. У ході торгів вона може знизитися до 234,4 млн
грн (таким чином, дисконт може скласти 99%). 16 січня Фонд гарантування вже виставляв
на продаж вказаний пул активів. Тоді стартова ціна була 5,86 млрд грн. У ході торгів вона
знижувалася до 1,17 млрд грн. Але зрештою лот так і не був проданий. Аукціон проводився
на майданчику «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN). ФГВФО заявляв, що до складу
пулу входять кредити, які були видані компаніям (у т.ч. з агросектору), пов’язаним з одним
акціонером. Як зазначалося, прострочка за позиками становить у середньому 6 років. Як
констатувалося, більшість кредитів у складі пулу перебуває в заставі НБУ. Як
зауважувалося, відповідні активи “до 10 разів торгувалися як окремо, так і у складі пулу в
системі ProZorro.Продажі, але жоден покупець поки не виявив до них інтересу” (цитата).
Щодо застави за кредитами Фонд наводив таку інформацію: “Понад половина її – товари
(цукор-пісок, пшениця, кукурудза, ячмінь, ріпак та соняшник), які були взяті в заставу в
період 2005-2014 років і вже втратили свою цінність. Також у заставі за 51 кредитом –
майнові права, зокрема, по 21 кредитах – це майбутні врожаї кукурудзи та озимої пшениці
2014 року, які на даний час теж нічого не варті. Серед іншого забезпечення – нерухомість,
яку вважають більш-менш «твердою» заставою, але з часом її вартість суттєво знизилася. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Экс-владельцы банка Виктора Януковича повторно
выиграли у НБУ в Хозсуде Киева
23.01.2020

Хозяйственный суд Киева 21 января удовлетворил иск ООО
“Промышленная инновационная компания” и решил взыскать с
Национального банка Украины (НБУ) 129,56 млн грн в пользу истца.
В решении суда отмечается, что вред причинен истцу путем незаконного лишения
его корпоративных прав из-за принятия Нацбанком неправомерного решения в 2015 году
об отнесении “Радикал Банка” к категории неплатежеспособных, передает БизнесЦензор со
ссылкой на FinClub. В свою очередь в пресс-службе НБУ заявили о планах подать апелляцию
на повторное решение Хозяйственного суда Киева от 21 января, передает ИнтерфаксУкраина. “Судебное решение не вступило в законную силу и после его получения
Национальным банком будет обжаловано в апелляционном порядке в предусмотренный
законодательством срок”, — сообщили в пресс-службе НБУ. Как сообщалось, Хозсуд Киева 4
марта 2019 г. удовлетворил иск “Промышленной инновационной компании” и постановил
взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об
отнесении “Радикал Банка” к категории неплатежеспособных. Это решение затем
подтвердил апелляционный суд. Однако Верховный Суд 27 августа 2019 года частично
удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и отменил соответствующие
решения судов нижестоящих инстанций, отправив дело на повторное рассмотрение.
Напомним, в 2016 году ГПУ закрыла дело о выводе из “Радикал Банка” активов на 770
миллионов в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, был снят арест с
имущества в уголовном производстве. Полиция с декабря 2015 года расследовала факты
злоупотребления руководством “Радикал Банка” и компании по управлению активами “АРБ
Инвестменс”, что привело к завладению средствами финучреждения в особо крупных
размерах. Так, всего за день до введения временной администрации банк переуступил свои
активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 млн. НБУ отнес “Радикал Банк” к
категории неплатежеспособных 9 июля 2015 года. Согласно документам, найденным в
“Межигорье” после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, “Радикал Банк” был
связан с экс-президентом. В частности, в 2010 году “Радикал” вместе с другим “семейным”
банком — “УкрБизнес Банком” — был задействован в сомнительных контрактах на сумму
более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года “Радикал” начал обслуживать сотрудников
“Танталита”, компания также разместила здесь ценные бумаги. Кроме того, ряд акционеров
и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм. По данным
НБУ, ключевым владельцем банка был гражданин Украины, вице-президент концерна
“Укрросметалл” Александр Шпак, которому принадлежали 71% банка через
“Промышленную инновационную компанию”. Весной 2015 года формальными
собственниками банка стали его менеджеры — глава правления Анри Веремейченко и сын
главы набсовета Максим Шпак. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно
владел 71% акций банка, Веремийченко — 20,0042%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

61

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинг
АО «СК «ТАС» на уровне uaAA+
10.01.2020

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ЧАО «Страховая
компания «ТАС» (г. Киев) на уровне uaAА+.
Для проведения процедуры обновления рейтингов агентство использовало полную
финансовую отчетность АО «СК «ТАС» (частное) за 9 месяцев 2019 года, а также
внутреннюю информацию, предоставленную страховой компанией в ходе рейтингового
процесса. Факторы, поддерживающие уровень рейтингов: ведущие позиции компании на
рынке услуг по страхованию жизни в Украине; приемлемый уровень обеспечения основной
деятельности компании страховыми резервами; высокие показатели ликвидности и
платежеспособности; отсутствие задолженности по банковским кредитам и другим ссудам;
информационная открытость и прозрачность. Факторы, ограничивающие уровень
рейтингов: рост в течении 2011-2018 гг. и января-сентября 2019 года объемов страховых
выплат (совокупного объема страховых выплат по страхованию жизни и выплат в виде
аннуитетов) и отчислений в резервы, а также значительный удельный вес операционных
расходов в заработанных страховых платежах (с учетом полученного инвестиционного
дохода), что повышает риски общей убыточности бизнеса; сложная политическая
ситуация, влияние негативных факторов на финансовый рынок, невысокая деловая
активность в отдельных секторах экономики и низкие темпы роста реальных доходов
населения, что может привести к ухудшению показателей деятельности компании.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Підбито підсумки 9 місяців роботи
СК АСКА в 2019 році
13.01.2020

Страхова компанія АСКА демонструє стабільне зростання. Про це
свідчить ренкінг страховиків видання Insurance TOP за 9 місяців 2019 року,
повідомляє прес-служба компанії СКМ.
За три квартали 2019 року компанія здійснила страхових виплат на 152,81 млн грн.
За цими даними АСКА входить до ТОП-15 страховиків. Найбільші виплати були здійснені по
обов’язковому страхуванню (крім державного) та майновому страхуванню. За розмірами
страхових платежів АСКА посідає 13 місце у ренкінгу. За вказаний період було зібрано 666
млн 977 тис. грн платежів. Приріст у порівняні з таким самим періодом 2018 року складає
39,83%. За окремими видами страхування наша компанія продемонструвала такі
результати: друге місце у ренкінгу з добровільного страхування водного транспорту; ТОП-3
зі страхування майна; ТОП-4 зі страхування сільськогосподарської продукції; ТОП- 7 зі
страхування фінансових ризиків; ТОП-11 зі обов'язкового страхування цивільної авіації.
Також АСКА знаходиться у ТОП-20 компаній, що здійснюють добровільне страхування
медичних витрат - тут приріст страхових платежів склав 46,27%, а рівень виплат майже
14%. Активи ПрАТ «УАСК «АСКА» за рік, (з 30.09.2018 по 30.09.2019 ), зросли на 6,91%, при
цьому грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АСКА станом на 30.09.2019 року
становили 84,82 млн грн, що на 76,77% вище, ніж роком раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ
Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии
СК «Глобус» после поглощения
15.01.2020

Нацкомфинуслуг распоряжением от 11 января аннулировала 12
лицензий СК «Глобус» на добровольные виды страхования и 8 - на
обязательные, сообщается на сайте регулятора.
Также отмечается, что решение принято по заявлению страховой компании.
Напомним, что акционеры страховой компании «Украинская страховая группа» 19 декабря
2019 года утвердили соглашение о присоединении СОДО «Глобус» к СК «Украинская
страховая группа» (Киев). Также было принято решение о выпуске 694,001 тыс. простых
именных акций номинальной стоимостью 100 грн за одну акцию на общую сумму 69,4 млн
грн с целью конвертации долей СО «Глобус». Отметим, что УСГ и СОДО «Глобус» входят в
одну из крупнейших страховых групп Центральной и Восточной Европы Vienna Insurance
Group. История Vienna Insurance Group относится к 1824 году, с основанием k.u.k. priv.
wechselseitige Brandschaden Versicherung. В конце 1980-х годов компания начала
расширяться в Центральной и Восточной Европе, создав Kooperativa в Чехословакии. В 1994
году компания была преобразована в корпорацию, а 11 % акций было введено на Венской
фондовой бирже в виде привилегированных акций. В 2005 году они были превращены в
простые акции, так как компания увеличила свой капитал примерно на € 900 млн для
финансирования приобретений. В 2006 году бренд Vienna Insurance Group был представлен
как глобальный бренд. В Центральной и Восточной Европе дочерние компании используют
его рядом с их первоначальным именем. В 2008 году новый рост капитала позволил
приобрести страховой бизнес Erste Group, который превратил VIG в лидера рынка в
Центральной и Восточной Европе. Одновременно с Erste Group был подписан долгосрочный
договор купли-продажи. На собрании акционеров 2010 года было принято решение о
создании 100 % -ной дочерней компании страхового бизнеса в Австрии, Wiener Stadtische
Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

ТОП-10 головних подій в рітейлі й девелопменті
України за 2019 рік
03.01.2020

Асоціація рітейлерів України на своєму корпоративному сайті
представляє свій варіант подій, які найбільше вплинули на вітчизняну
роздрібну торгівлю за минулі 12 місяців.

Рік, що минає запам’ятається появою в Україні довгоочікуваних брендів і відкриттям
давно обіцяних мега-молів. Також характерною рисою 2019-го стала реконцепцІя старих
ТРЦ і зміщення акцентів при проектуванні нових об’єктів в сторону максимального
поліпшення споживчого досвіду для залучення відвідувачів. Схожі тренди відзначаються і
на ресторанному ринку, де активно розвиваються сервіси доставки їжі і нові концептуальні
формати фуд-майданчиків. Події цього року будуть визначати тенденції і в 2020-му й далі.
Асоціація рітейлерів України вирішила згадати найбільш значущі події 2019 року.
Вихід Decathlon на український ринок. Важливою подією для українського ринку в
цьому році стала поява ще одного бренду Асоціації сім’ї Мюльє – магазинів французької
мережі спортивних товарів і спорядження Decathlon. Урочисте відкриття першої
торговельної точки найбільшого в світі виробника спорттоварів в Києві відбулося 23
березня 2019 року. Магазин площею 2500 кв. м в Рітейл Парк Петрівка – середній за
мірками мережі, що відкриває торговельні точки з площею від 500 кв. м до 12 000 кв. м. Але
цього цілком достатньо, щоб представити 26 власних брендів компанії для 70-ти видів
спорту. Через вісім місяців французький рітейлер відкрив другий магазин площею 3000 кв.
м, що зробило його найбільшим об’єктом компанії в країні. Серед нових видів спорту,
товари для яких раніше не були присутні в асортименті Decathlon в Україні, додалися
сквош, гольф, сноубординг, хокей і хокей на траві, а на весну анонсують поставки
спорядження для гри паддл і пляжного тенісу. Асоціація сім’ї Мюльє комплексно розвиває
свої торгові мережі в Україні – Ашан, Leroy Merlin і Decathlon. Тому в ТРЦ Lavina Mall новий
Decathlon зайняв частину колишніх площ Ашан. У найближчі два роки Decathlon планує
розвиватися в Києві, а потім заходити в великі міста – Львів, Одесу, Дніпро.
IKEA відкриє в Україні інтернет-магазин. Шведська компанія IKEA, найбільший в
Європі рітейлер меблів і товарів для дому, в черговий раз відклала дату і оновила план
виходу на український ринок, вирішивши до відкриття фізичних точок запустити інтернетмагазин. Очікувана дата початку роботи порталу – весна 2020 року. При цьому компанія
підтверджує намір відкрити фізичний магазин в Києві. Влітку IKEA навіть оголосила про
набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві (близько 100
співробітників), збираючись запустити його в кінці 2019 року. Втім, не виключено, що і ці
плани будуть скоректовані. Нагадаємо, історія з виходом цієї мережі в Україні триває понад
14 років. Ще у вересні 2018 року IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні
магазину в форматі city store в 2019 році – в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше
рітейлер заявив, що в зв’язку із затримкою будівництва ТРЦ (що в цілому типово для
українських девелоперів, в тому числі і Mandarin Plaza Вагіфа Алієва), компанія розглядає
альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні. В результаті магазин шведської групи в
Україні не відкрився і в 2019-му.
Банкрутство Брусничка, вихід Monton, закриття Поляни і WOG Cafe.
Найбагатший українець Рінат Ахметов вийшов з продуктового роздробу. Про масове
закриття магазинів Брусничка стало відомо в кінці літа, а в листопаді справу про
банкрутство продуктової мережі офіційно почали розглядати в Господарському суді
Дніпропетровської області. Мережа на початок року налічувала понад 100 магазинів, з яких
встигли закритися десятки торгових точок. Загальні борги перед банками, постачальниками і співробітниками складають рекордні 1,1 млрд грн. При цьому активи Брусничка
оцінюються всього в 223 млн грн. Згорнути свій бізнес довелося і мережі виномаркетів
Поляна – остання точка закрилася на початку літа. На піку розвитку в 2013 році компанія
управляла 35-ма магазинами в Києві та деяких обласних центрах, але в останні роки
втрачала позиції на ринку і закривала свої об’єкти. Також на початку літа закрилися
київські кафе WOG, які працювали окремо від АЗС. Планам на відкриття 200 таких точок не
судилося збутися. У компанії вирішили зосередитися не на міських кафе, а на роботі в
інфраструктурних проектах – в 16 поїздах Intercity і трьох аеропортах – київських Борисполі
і Жуляни, а також львівському ім. Данила Галицького. Не пощастило і fashion-бренду
Monton, який не витримав конкуренції з більш сильними іноземними гравцями, які зайшли
в Україну в 2018 році. Йдеться, перш за все про H&M, DeFacto і Koton.
Великі формати в FMCG. Незважаючи на зростаючу популярність формату
«магазин біля дому», рітейлери продовжують відкривати великоформатні об’єкти. Так, цієї
осені найбільший Сільпо відкрився в столичному ТРЦ Blockbuster Mall. Його загальна площа
– майже 9500 кв. м. На другому поверсі маркету буде працювати «Академія смаку Сільпо»,
де планується проводити лекції, дегустації та майстер класи. У грудні в Харкові відбулося
відкриття ТЦ РОСТ з однойменним супермаркетом на 10 000 кв. м, що стало рекордним за
площею відкриттям року в продуктовому рітейлі України. Після восьмирічної перерви
український підрозділ німецького концерну Metro AG знову почав відкривати торгові
точки. Правда, на цей раз мережа відкрила новий магазин в Чернігові під брендом «БериВези» загальною площею 1560 кв. м, а торговою – 1155. Що разюче відрізняється від
звичних споживачам гіпермаркетів Metro площею 20 000 кв. м і більше. Нинішня стратегія
Metro у всіх країнах орієнтована на сегмент b2b, а не на продаж товарів кінцевим
споживачам. Відповідно, новий магазин в першу чергу націлений на покупців з HoReCa і
дистриб’юторів. Також у вересні Novus відкрив найбільший магазин мережі в київському
ТРЦ SkyMall. Магазин зайняв рекордну для компанії площу – близько 12 000 кв. м, з яких
6300 кв. м відведено під торговий зал, де вдалося представити рекордний асортимент
продукції – понад 50 000 найменувань.
Знакові відкриття торгово-розважальних центрів: Blockbuster, River Mall і
Spartak. У цьому році нарешті відбулося довгоочікуване відкриття ТРЦ Blockbuster Mall, де
20 листопада першим почав роботу найбільший Сільпо, а решта магазинів торгової галереї
будуть відкриватися в міру готовності. Нагадаємо, раніше власник об’єкта Вагіф Алієв
анонсував відкриття ТРЦ на 31 травня 2019 року. Площа першої черги об’єкта склала 190
000 кв. м. Всього ж площа ТРЦ повинна перевищити 450 000 кв. м. У серпні перших
відвідувачів також прийняв столичний ТРЦ River Mall. Це об’єкт з орендною площею в 64
000 кв. м, що зробило його найбільшим торговим об’єктом столиці на Лівому березі Дніпра.
Серед якірних орендарів тут знову Сільпо, а також 10-зальний кінотеатр Планета Кіно,
третій в Україні магазин H&M, ZARA і інші. Але знакові відкриття проходили не тільки в
столиці. Навесні у Львові відкрився спеціалізований торгово-розважальний центр Spartak.
Загальна площа двоповерхового ТРЦ склала 35 000 кв. м, орендна – 23 000 кв. м. Якірними
орендарями стали Сільпо в стилі «Джаз», 7-зальний кінотеатр Multiplex з дитячою зоною і
Sportlife з басейном олімпійського стандарту.

Купівля-продаж великих ТРЦ в Києві і регіонах. Маловідома компанія Солтекс
Капітал придбала київський ТРЦ Respublika за більш ніж 777 млн грн, і готується відновити
роботи з добудови одного з найбільших ТРЦ столиці. За інформацією ЗМІ, завершити
роботи можна за 18 місяців. Respublika – один з найбільших ТРЦ Києва площею близько 300
000 кв. м, будівництво якого почалося в 2012 році і заморожено в 2015-му. Права вимоги за
кредитами, де ТРЦ Respublika виступив заставою, продавали кілька років. Найбільш
активним інвестором в об’єкти комерційної нерухомості продовжує залишатися компанія
Dragon Capital, яка в серпні акцептувала операцію з купівлі у Arricano Real Estate
запорізького ТРЦ City Mall і криворізького Сонячна Галерея. У квітні інвесткомпанія
повідомила про покупку ТРЦ Smart Plaza Obolon в Києві загальною площею близько 15 000
кв. м, з яких 10 000 кв. м – орендна. У березні було закрито угоду з купівлі столичного ТРЦ
Аладдін площею 16 466 кв. м у компанії Meyer Bergman. Також Dragon Capital стрімко
нарощує свій портфель складської нерухомості: в грудні отримала дозвіл АМКУ на покупку
складського комплексу класу А площею 12 000 кв. м під Харковом через участь в
статутному капіталі компанії UC Real Estate. А почала рік з придбання у Ощадбанку
логістичного комплексу Арктика площею 21 500 кв. м під Києвом.
Перші тисячники: АТБ відкрила 1000-й дискаунтер, впритул до рубежу
наблизилася EVA. Мережа дискаунтерів АТБ 4 березня 2019 року відкрила свій ювілейний
1000-й магазин в селі Крижанівка Одеської області. Вже через тиждень торговельна мережа
АТБ налічувала 1002 торгових об’єкта, розташованих в 256-ти населених пунктах 22-х
областей України. Пріоритетними регіонами розвитку як і раніше є Західний і Південний
регіони України. Наступного року заповітний рубіж в тисячу торгових точок готується
перетнути інший рітейлер – найбільша в Україні мережа drogerie-магазинів EVA. Зараз EVA
налічує вже 943 торгові точки в країні, а до кінця року їх має бути 970. Завдання на
наступний рік – ще, як мінімум, 180 магазинів по Україні. Для порівняння: в минулому році
EVA відкрила 178 магазинів, в 2017-м – 168.
Їжа додому: бурхливий розвиток служб доставки. 6 лютого 2019 року Uber
офіційно оголосив про початок роботи в столиці України свого застосування для
замовлення їжі Uber Eats. Пізніше сервіс став доступним у Львові, а в грудні Uber Eats почав
працювати в Одесі. Першим з міжнародних сервісів доставки в Україну прийшла іспанська
Glovo – в жовтні 2018-го. За рік компанія зуміла закріпитися в 12-ти містах України,
включаючи столицю. Нещодавно до них приєднався Житомир, ставши 13-м регіоном
охоплення. Третій міжнародний гравець – компанія Menu Group, представлена у Вірменії,
Грузії та Білорусі, запустила службу доставки в Києві цієї осені. Щоб прискорити вихід на
український ринок, міжнародний оператор влітку придбав один з перших вітчизняних
сервісів з доставки готової їжі з ресторанів: eda.ua, який доставляв їжу з більш ніж 1500
ресторанів 29-ти міст України. Але міжнародний оператор створює свій власний сервіс,
який протягом року планується запустити в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. З 11 листопада
2019 го в Києві почав роботу новий сервіс експрес-доставки Raketa. Конкурувати з
іменитими гравцями компанія з Дніпра має намір за рахунок організації мережі власних
кухонь, так званих dark kitchen, а також наданням телефонної і онлайн-підтримки для
оперативного вирішення будь-яких питань. Перша dark kitchen в тестовому режимі вже
працює в районі Бессарабського ринку. У 2020 році сервіс має намір зайти ще в 15 міст,
після чого почнеться покриття всіх українських міст з населенням більше 200 000 чоловік.
Також за прикладом Uber вирішив піти ще один сервіс замовлення таксі Bolt, який заявив
про плани запуску послуги з доставки їжі. В цьому році сервіс запуститься в ряді країн, а в
Україні з’явиться в 2020-му.
Перший фуд-хол в Києві і нові формати громадського харчування. У цьому році
також з’явився ряд нових форматів закладів громадського харчування. У травні в Києві
близько Річкового вокзалу відкрилася БУХТА Food Station, яка стала найбільшим open air
фуд-кортом Києва. Засновник проекту – автор фестивалю Ulichnaya eda Роман Тугашев.
Площа фуд-корту 1500 м², на яких розмістилися 17 морських контейнерів з вуличною їжею,
барами і лаунж-зоною. Восени в столиці почав роботу KyivFoodMarket – незвичайний для
столиці об’єкт – фуд-хол на території будівлі колишнього заводу Арсенал. Тут розмістилися
два з половиною десятки різних закладів на майже 2000 кв. м площі. За концепцією заклад
схожий з одеським Міським ринком їжі, який відкрив ресторатор Алекс Купер.
Нове життя старих ТРЦ. У 2019 м відразу кілька українських ТРЦ оголосили про
плани провести масштабну реновацію і зміну концепції, а також оновити склад орендарів.
Помітно зміниться київський ТРЦ Dream Town. Як обіцяє один з керівників ТРЦ – Гарік
Корогодський – будуть нові орендарі, світові лідери і повний ребрендинг. В адміністрації
Dream Town впевнені, що поліпшення пулу орендарів підвищить лояльність постійних
покупців, а в довгостроковій перспективі забезпечить стійку конкурентну позицію ТРЦ. На
початку грудня вже після поновлення відкрився столичний ТРЦ Караван Outlet, який був
частково закритий з літа цього року. Керуюча компанія пішла на цей крок заради збільшення відвідуваності об’єкта і поліпшення його бізнес-показників. Всього за півроку DCH
Infrastructure & Real Estate оновила внутрішній простір, змінила конфігурацію секцій,
осучаснила екстер’єр будівлі, облаштувала прилеглу територію. Але, найголовніше, що
відбулося: змінилася концепція: Караван перейшов до роботи з магазинами в форматі
аутлет. Після реконструкції торгових галерей і офісного простору площа Караван Outlet
становить близько 58 000 кв. м, в тому числі 15 000 кв. м торговельних галерей, бізнесцентр, розважальна і фуд-зони. Щоб не відставати від сучасних вимог ринку, столичний
маркет-молл Даринок також проводить масштабну реконцепцію і змінює якірного
орендаря. Перш за все, в 2020 році тут оновлять зону фуд-кортів, загальна площа якої
складе 1477 кв. м. По-друге, відбудеться відкриття нового коворкінгу Platforma Office Club
від Coworking Platforma на 800 посадочних місць. Перший крок в реалізації нової стратегії
маркет-молу – зміна продуктового якоря. Ним став лідер українського ринку роздрібної
торгівлі – Сільпо. Загальна площа нового супермаркету складе 3000 кв. м, з яких 1650 кв. м
– площа торгового залу. Втім, реконцепция торкнулася і регіонів. Так, 14 грудня після
реконструкції в Дніпрі відкрився ТРЦ NEO PLAZA. Його загальна площa 24 505 кв. м. До
складу якірних орендарів увійшли провідні національні та мультинаціональні торгові
мережі, які представили свої торгові точки в новій концепції: супермаркет VARUS, фірмовий
магазин EVA Beauty, японський дизайнерський бренд MINISO та інші. Харківський ТРЦ
Французький Бульвар в жовтні відкрив два нових поверхи: Food Hall площею 1263 кв. м і
дитячу галерею «Kid’s бульвар» площею 1208 кв. м. Після відкриття нових локацій площа
торгово-розважального центру збільшилася майже на 2500 кв. м. Поміняв якірного
орендаря і львівський ТРЦ Роксолана – в комплексі почав роботу продуктовий супермаркет
Сільпо з оригінальними дизайном, а також магазин мережі дитячих товарів Антошка в
оновленому форматі. Також змінюється вінницький ТРЦ Sky Park – керуюча компанія
об’єкта Dragon Capital Property Management – відкрила в торговому центрі супермаркет
Сільпо в новому форматі, а також залучила ще ряд нових операторів. Ця ж група оновлює і
столичний ТРЦ Аладдін, залучаючи українських та міжнародних рітейлерів з оригінальною
концепцією і унікальними пропозиціями.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
ю
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Король ритейла. Пять причин, которые сделали АТБ
лидером украинской розницы

Підсумки 2019 року в FMCG: скандали, рекорди, інновації,
нові формати й оновлення мереж
08.01.2020

Огляд головних подій року в FMCG: рітейлери активно оновлюють
свої магазини та розширюють мережі, інвестують в інновації або
встановлюють нові рекорди.
Скандали року. 2019-й запам’ятається продовольчим мережам не тільки зростанням
товарообігу, новими магазинами та реконцепцією старих торгових точок, але й зникненням
конкурентів, а також претензіями контролюючих органів. Найпомітнішою подією можна по
праву вважати банкрутство продуктової мережі Брусничка, яке вже розглядається в
Господарському суді Дніпропетровської області за заявою гендиректора компанії. За
даними НВ, компанія найбагатшого українця Ріната Ахметова йде з ринку, заборгувавши
постачальникам, банкам і співробітникам рекордну за вітчизняними мірками суму – 1,1
млрд грн. При цьому активи Брусничка оцінюються всього в 223 млн грн, тобто погасити
борги перед усіма кредиторами явно не вдасться. Проблеми не обійшли стороною й
міжнародного рітейлера – мережу Ашан в Україні. За зверненням прокуратури в серпні
Приморський районний суд Одеси наклав арешт на ділянку площею близько 27 га, на якій
компанія планувала побудувати рітейл-парк Les Vignes (перший етап – гіпермаркет Ашан
площею 15 000 кв. м, галерея магазинів на 4000 кв. м та паркінг на 3600 машиномісць). За
шість років компанія підготувала землю під будівництво і перенесла родючий шар землі,
була розроблена й узгоджена проектна документація на будівництво ТРЦ. Однак
перспективні землі передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та
управління активами (АРМА) і потім продали маловідомій київській компанії Пелучо. Що,
безумовно, стало дуже поганим сигналом для іноземних інвесторів. Свою лепту в
погіршення інвестиційного іміджу України внесли й інші контролюючі органи. Так, у
німецької компанії Metro в Україні співробітники ДПС вимагали штраф в розмірі 2,3 млрд
грн нібито за порушення правил оприбуткування готівки в сумі 485 млн грн. Для
скасування цих санкцій рітейлеру довелося доводити безпідставність претензій
податківців, вдавшись до допомоги Ради бізнес-омбудсмена. А ось мережі АТБ вдалося
тільки через суд відбитися від штрафу на 108 млн грн, який податківці нарахували за
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Суд став на бік АТБ, зазначивши, що
штрафувати за запізнення з реєстрацією податкових накладних, які не надаються покупцю
(отримувачу) – неправильно. Адже в такому випадку контрагенти мережі не понесли
матеріальних збитків через неможливість включити суми ПДВ до податкового кредиту.
Відповідно, не постраждав і бюджет. Антимонопольні органи також мали претензії до
рітейлерів. Зокрема, АМКУ почав розгляд справи про узгоджені дії у вигляді виконання
умов договору про спільну діяльність між компаніями «Новус Україна», «Вересень Плюс»
(Кропивницький), «Делікат Рітейл» (Черкаси). Простіше кажучи, підозрюючи оптових і
роздрібних торговців в змові. Втім, це ще належить довести. Тим часом в корпорації АТБ
викрили співробітника, який торгував секретною інформацією. Як повідомили в пресслужбі компанії, співробітник АТБ передавав конфіденційну інформацію представникам
інших торгових мереж. Вже встановлено понад 18 фактів розголошення зазначеним
співробітником комерційної таємниці АТБ-маркет. Свою протиправну діяльність він
продовжував близько року, завдавши корпорації збитків в сумі 1,4 млн гривень.
Впровадження інновацій. Щоб виграти чесний бій за покупця, мережі в 2019 році
активно впроваджували різні інновації. Так, на початку квітня в мережі Фора в тестовому
режимі запрацював новий сервіс «Кишенькова каса». Споживач може сам відсканувати і
оплатити товар через додаток в мобільному телефоні. Правда, щоб скористатися сервісом,
потрібно завантажити додаток yoCard, зареєструватися в особистому кабінеті Фора club і
додати платіжну картку. У свою чергу Велика Кишеня почала тестувати оплату за
допомогою системи розпізнавання облич. В основі сервісу – технологія FaceID від
ПриватБанку. Щоб почати нею користуватися, необхідно зробити селфі у 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 осіб становить 99,3%. Retail Group, яка крім супермаркетів Велика
Кишеня та магазинів формату «біля дому» ВК Експрес також розвиває гіпермаркетидискаунтери Велмарт, весною 2019-го запровадила в них додаток Pick & Go. Це мобільний
додаток, що дозволяє покупцеві самостійно, без допомоги касирів, робити покупки в
супермаркеті. Технічний старт програми Pick & Go стався в лютому, а в квітні рітейлер
оголосив про офіційний початок роботи сервісу – поки тільки в мережі Велмарт, а потім у
Велика Кишеня і ВК Експрес. Оформивши і сплативши покупки в додатку, клієнт виходить
через «точку оплати», минаючи черги і касирів. В процесі покупки клієнт контролює свій
бюджет з урахуванням вартості свого кошика, яку бачить на екрані смартфона.
Оновлення магазинів і розширення мереж. 2019 рік також був відзначений
активною реновацією існуючих магазинів і розширенням мереж. Найбільш помітно
змінюється мережу Сільпо, відкриваючи магазини з індивідуальним дизайном. П’ять років
тому торговельна мережа Сільпо, що входить до складу Fozzy Group, почала розробляти
власний авторський дизайн для своїх супермаркетів, а в 2018 р. розповсюдила експеримент
на всю мережу. Індивідуальний дизайн отримує кожен новий супермаркет бренду, працює
програма оновлення дизайну і концепції вже запущених магазинів. У четвертому кварталі
2019 р. мережа значно прискорила розвиток, відкривши більше десятка нових магазинів, в
тому числі флагманський супермаркет в ТРЦ Blockbuster Mall, і це без урахування
оновлених маркетів в Черкасах і вінницькому Sky Park. Проаналізувавши вподобання і
потреби сучасних покупців, керівництво Фуршет почало поступову реорганізацію мережі.
До початку осені 2019 р. вже було оновлено 11 торгових точок, шість з яких знаходяться в
Києві і ще по одній в містах Фастів, Вінниця, Коростишів, Полтава та Ірпінь. Була проведена
часткова заміна обладнання в кожному з оновлених магазинів, введена нова система
викладки товарів на полицях. Оновлюється й один з лідерів продуктового роздробу
Західної України – Рукавичка, яка об’єднує більше 150 точок в 7-ми областях. У липні в
самому центрі Львова вона відкрила свій новий двоповерховий флагманський магазин
майже на 1000 кв. м з оригінальним дизайном і сучасним обладнанням. Також у Львові
відкрився пілотний магазин Рукавичка в новому форматі, який розробила компанія IDNT.
Торговий об’єкт загальною площею 500 кв. м почав роботу 29 листопада на вулиці Богдана
Хмельницького, 271. Внутрішнє оформлення магазину виконано в стилі мінімалізму з
використанням натуральних декоративних елементів. Як запевняють в компанії, новий
формат зручно масштабувати в локаціях різної площі: маленький – до 200 кв. м, середній –
до 700 кв. м, великий – від 1200 кв. м. У вересні мережу Novus відкрила найбільший магазин
мережі в київському ТРЦ SkyMall – супермаркет оновленого формату з абсолютно новими
рішеннями, товарами та послугами – близько 12 000 кв. м, з яких 6300 кв. м відведено під
торговий зал з понад 50 000 найменувань товарів. Перший в Україні супермаркет бренду
Eurospar відкрився у Вінниці 30 березня в ТЦ Мир, площею 900 кв. м. Супермаркет Eurospar
– один з форматів мережі SPAR торговою площею від 800 до 3000 кв. м. Раніше торгові
марки голландської групи були представлені в Україні у форматах «експрес» та «магазин
біля дому». Локальні гравці також намагалися не відставати від національних брендів. Так,
харківська мережа магазинів Basket має намір відкрити в Харкові до 30-ти магазинів нового
міні-формату. Перший торговий об’єкт в такому концепті рітейлер відкрив близько півроку
тому, і він виявився дуже успішним. Площа формату – до 100 кв. м, асортимент – близько
1600 SKU, а ключова категорія, яка дозволяє забезпечувати високу маржу – це food to go …
Бюджетоутворюючий рітейл >>>
Читайте також: Підсумки розвитку
© Симоненко Константин
FMCG-рітейлерів України за 9 міс.
За матеріалами rau.ua
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Сеть АТБ возглавила рейтинг LIGA.net “Компании, созданные с нуля”.
Как детище троих бизнесменов из Днепра еще советской закалки стало
ритейлером №1, пишет biz.liga.net
В марте этого года сеть АТБ открыла тысячный магазин, скорее всего, по
итогам 2019-го ее выручка преодолеет отметку в 100 млрд (85 млрд в 2018-ом), каждый
день 3 млн человек делают покупки в магазинах АТБ. Это показатели крупнейшей "новой"
компании в Украине - продуктового ритейлера АТБ. Для того, чтобы дорасти до таких
масштабов, основателям АТБ Геннадию Буткевичу, Виктору Карачуну и Евгению Ермакову
понадобилось 26 лет.
В чем секрет успеха АТБ? На разных этапах развития сети популярными были
разные причины: например, первые годы все успехи днепровских ритейлеров списывали
на близость к тогдашнему вице-премьеру Юлии Тимошенко (Буткевич возглавлял службу
безопасности ЕЭСУ). Но слухи о "юлиных магазинах" никак и никогда не подтвердились. В
чем же более бизнесовые причины успеха сети?
Время. АТБ изначально выбрал правильную нишу и аудиторию. Когда АТБ начинал
экспансию за пределы Днепра, конкуренция была еще низкая, а выбранная ими ниша
вообще почти пустой. Атбшники сразу пошли в сегмент средний минус, а в то время все
магазины с вывеской "супермаркет" боролись за кошельки очень узкой прослойки богатых
украинцев. "АТБ зашли на украинский рынок в начале нулевых, когда он фактически был
пустой", - говорит эксперт по ритейлу Александр Ланецкий. Активно развиваться
украинский ритейл начал в 1997 году. И, если появлявшиеся на рынке конкуренты АТБ супермаркеты Фуршет и Сильпо - целились в премиум сегмент, АТБ сразу ориентировались
на более скромного покупателя. "В Украине даже дешевый магазин никогда не был местом
для бедных - бедные закупались на рынках. В то же время в кризисные 2008 и 2014 годы
население беднело, и средний класс искал, где купить продукты дешевле”, - говорит
Ланецкий. АТБ со своим форматом мягкого дискаунтера оказался очень кстати для
миллионов беднеющих украинцев.
Формат. Владельцы АТБ - чуть ли не единственные ритейлеры, кто почти сразу
нашел свой формат и почти неизменно его придерживался. В АТБ ориентировались на
европейские сети дискаунтеров – Lidl, Aldi и не выдумывали ничего лишнего. "Им как-то
удалось предугадать, что формат "жесткий дискаунтер" (как Aldi, с ограниченным
ассортиментом и низкими ценами - ред.) в Украине не сработает. Они остановились на
"мягком дискаунтере", - рассказывает сооснователь шведского проекта DYB - Develop Your
Business Игорь Гут. Мягкий дискаунтер также предусматривает низкие цены, но
покупатель имеет более широкий выбор товаров (не 1 000 позиций, а 3 500 sku), а
магазины чище и лучше организованы. "После пережитого совка украинский покупатель
стал более требовательным - хотел качества, но дешево, и этот момент в АТБ хорошо
подметили", - говорит Гут. Соглашается с ним Игорь Гугля, директор компании GT Partners
Ukraine: "Сеть выбрала крайне удачный для Украины формат магазинов – "мягкий
дискаунтер" с ярко выраженной политикой демократических цен". Гугля считает
преимуществом АТБ тот факт, что компания не заигралась в мультиформатность, а все
годы развивалась исключительно в одном концепте магазинов.
Бизнес-модель. В АТБ очень хорошо знают, на чем и как они зарабатывают. По
словам Гута, бизнес-модель АТБ - канонический пример "лидера по издержкам". "Здесь
конкурентное преимущество базируется главным образом на низких операционных затратах и эффективном управлении инфраструктурой", - поясняет Гут. По мнению эксперта, в
АТБ понимают, что их прибыль не в кармане у потребителя - она зависит от эффективности
компании, условий работы с поставщиками и эффекта масштаба. Гугля добавляет, что
ритейлер делает акцент не на наценку, а на быструю оборачиваемость продаваемых
товаров. "Большое внимание уделяется развитию собственной логистики. С момента
своего создания сеть обзавелась уже около 10 собственными распределительными
центрами в разных регионах страны", - говорит он. В рамках логистической оптимизации
АТБ также очень внимательно подходит к выбору локаций под свои магазины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Мережа Арсен відкрила супермаркет оновленого
формату в Івано-Франківську
27.12.2019

В Івано-Франківську 25 грудня на 2500 м² відкрився оновлений
«Арсен».
Магазин
відрізняється
сучасним
інтер’єром,
цікавими
дизайнерськими та технічними рішеннями, а також великим асортиментом.
Як повідомила RAU прес-служба компанії, Арсен змінився кардинально. Як і у
випадку з новим супермаркетом мережі, який нещодавно запрацював у Львові, команда
створила дуже зручний та сучасний магазин. На площі понад 2500 кв. м розташувались
величезні м’ясний і рибний відділи, кулінарія з грилем, випічка власного виробництва, зона
свіжих овочів та фруктів, зокрема й дуже екзотичних. «У 2019 році ми розпочали рестайлінг
мережі Арсен і результатом наполегливої роботи вже стали два магазини в абсолютно
новій концепції зі зміненим логотипом, оновленим фірмовим стилем та дизайном, –
розповідає власник мережі, генеральний директор групи компаній Євротек Михайло
Весельський. – Так у серпні свої двері відчинив супермаркет у центрі Львова, а днями, 25
грудня, ми урочисто відкрили оновлений Арсен в одному із найбільших торгових центрів
Івано-Франківська. І зараз не збавляємо обертів та вже плануємо рестайлінг усіх діючих, та
відкриття декількох нових супермаркетів». Фішкою оновленого Арсен в Івано-Франківську
стала власна міні-піцерія з професійним обладнанням та піччю. Тісто й соус для неї готують
самостійно з найкращих свіжих продуктів. Тож відтепер тут можна придбати гарячу та
свіжу піцу, наприклад усім відому “Карбонара”, “Чотири сири” чи “Франческо”. Крім
продуктів харчування, в рази збільшилась і кількість товарів непродовольчої групи,
зокрема дитячих іграшок, косметики та побутової хімії. Асортимент приємно здивує своєю
різноманітністю навіть самих вибагливих покупців. Довідка: Арсен – одна із найбільших
мереж супермаркетів на Західній Україні. Вона налічує вісім магазинів у трьох обласних
центрах (Львів, Івано-Франківськ та Рівне). Арсен пропонує своїм покупцям широкий
асортимент продовольчих та непродовольчих товарів, готових страв, кондитерських та
хлібобулочних виробів. Також мережа має власне виробництво молочної продукції «Арсен
FreshMilk» та кілька торгових марок: «Supero», «Для Вас», «Best Price». Щороку
супермаркети «Арсен» відвідує близько 15 млн покупців, а щодня – понад 40 000 клієнтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Сеть "Фора" займется развитием "карманных касс" позже.
И другие планы ритейлера
27.12.2019

В продуктовой сети “Фора” рассказали Retailers о переносе планов
расширения сервиса "карманная касса", о результатах работы "Винного
бутика" и другом. Об этом пишет retailers.ua
Итоги и планы по развитию. В 2018 году “Фора” открыла 12 магазинов, в 2019 –
16. В следующем году планируем еще больше открыть магазинов. Будем продолжать
работу над сервисом, над расширением спектра услуг, будем пытаться стать еще удобнее.
Винный бутик. История вопроса. В мае 2018 года “Фора” начала тестировать в
одном из своих магазинов винотеку в формате shop-in- shop. Покупатели могут с помощью
сомелье выбрать нужный напиток, на месте его приобрести и продегустировать. В
винотеке представлен широкий ассортимент различных алкогольных напитков от
демократичных брендов до премиум сегмента. Итог. Сейчас в сети работает 20 магазинов с
новым форматом алкогольного отдела shop in shop. Он успешно зарекомендовал себя. В
алкогольном отделе есть касса, что экономит время совершения покупки. После запуска
проекта доля продаж магазинов со специализированными алкогольными отделами от
общего товарооборота сети алкоголя составила 25%.
Премиальный магазин Favore. История вопроса. Весной 2017 года "Фора" открыла
премиальный food market Favore под Киевом, в пгт Козин. Площадь трехэтажного магазина
составляет 725 кв. м. На первом этаже работает продуктовый отдел, на втором – кафекондитерская, а на третем – "Винный бутик". Итого. Открытие еще одного Favore не
планируется, так как локаций, которые соответствовали бы такой финмодели, очень мало.
Но этот магазин стал своеобразной экспериментальной площадкой. Благодаря ей мы
смогли внедрить много нового в магазины “Фора” увеличенного формата. Это сервисное
обслуживание, новинки в ассортименте, дизайн. Речь идет о магазинах в с. Лесники (ул.
Ватутина, 164), в г. Вышгород (ул. Ягодная, 5а), ур. Млыново (ул. Александровская, 56), г.
Вишневое (ТРЦ Cherry Mall).
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Навесні мережа Varus запустить два нові формати,
один з яких – їжа та напої to go
08.01.2020

Також рітейлер призначив нового бренд-шефа мережі супермаркетів
Varus – ним став Костянтин Черненко. Протягом десяти років Костянтин
працював в кращих ресторанах України, серед яких Маринад, Шопен і Split.
Також він глава Першої асоціації шеф-кухарів України в Дніпрі nf шеф-амбасадор
виробника професійного обладнання для кухні – ТМ Hurakan. Свої професійні навички
бренд-шеф Varus також відточував в ресторанах Львова, Києва і, звичайно ж, Дніпра.
Костянтин – постійний спікер і ведучий майстер-класів на різних гастрономічних самітах і
конференціях, в тому числі RestArt, Foreach, Tasty of Ukraine тощо. Суддя кулінарних кубків
України. “Мені імпонує бажання компанії розвиватися, створювати та перевершувати
очікування клієнтів. Працюючи стільки років в ресторанах, пріоритети якісного сервісу
стають непорушними законами. Моє завдання – змінити уявлення про кулінарію, не тільки
виводячи її на абсолютно новий рівень, але й створюючи кардинально новий продукт. Я
радий стати частиною сім’ї Varus і готувати для кожного з гостей магазинів мережі. Бути
бренд-шефом – неймовірна честь і велика відповідальність перед кожним клієнтом. Зараз
Varus знаходиться в процесі трансформації, але хочу відзначити, що вже до весни ми
плануємо запуск двох нових форматів один з яких To Go”, – прокоментував Костянтин
Черненко. Varus – національна мережа супермаркетів, представлена ??на ринку
продуктового роздробу України компанією «Омега». Перший супермаркет мережі відкрився
в 2003 році в Дніпрі. Станом на 1 січня 2020 року торгова мережа налічує 84 супермаркети.
Мережа входить в число найбільших FMCG-мереж по товарообігу за даними Асоціації
рітейлерів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Варшавський Novus: як виглядає новий
супермаркет мережі в Києві
10.01.2020

Мережа продуктових магазинів Novus відкрила новий магазин в
столичному житловому комплексі «Варшавський». Про це повідомляє служба
новин порталу rau.ua
Торговий об’єкт розпочав роботу в кінці грудня і знаходиться на проспекті Правди,
41, в Подільському районі Києва. Його загальна площа склала 1170 кв. м, а торгова – 650 кв.
м. В асортименті нової торгової точки традиційно для мережі Novus представлено широкий
асортимент м’ясних і молочних продуктів, кулінарія, хлібобулочні вироби власного
виробництва, а також піца і гриль. Обслуговують покупців чотири звичайні та дві експрескаси. Крім того, в об’єкті розмістилася низка суборендарів, які представляють супутні
послуги для клієнтів мережі Novus. В їх числі аптека, кав’ярня, лавка сухофруктів, солодощів
та інші. Маркет в ЖК Варшавський став четвертим для мережі Novus, відкритим в 2019
році. На початку року компанія відкрила новий магазин в Ірпені Київської області, у вересні
– флагман в столичному ТРЦ Sky Mall, а в листопаді – торговий об’єкт формату Express в
Новосілках під Києвом. Відзначимо, що в цьому році Novus також планує відкрити магазин в
споруджуваному неподалік (пр. Правди, 47) торгово-розважальному центрі Retroville.
Раніше девелопер об’єкта заявляв, що маркет Novus в ТРЦ стане одним з найбільших для
рітейлера в Україні й займатиме 10 640 кв. м. Novus представлений на українському ринку з
2009 року. З тих пір мережа магазинів рітейлера зросла до 43 маркетів загальною площею
понад 170 000 кв. м. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 400 до
7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові. Більшість торгових точок мережі працює в Києві
та області. Магазини також представлені в Рівному, Черкасах, Тернополі, Миколаєві та місті
Корець (Рівненська обл).
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Сеть КОЛО открыла магазин в переходе
метро Дорогожичи
13.01.2020

Сеть магазинов КОЛО открыла новый магазин по адресу ул. Елены
Телиги, 14-А. Это первый магазин сети, который располагается в переходе
метро и первый открытый в этом году.
Главная миссия сети магазинов КОЛО – быть рядом с покупателем, поэтому такое
месторасположение выбрано не случайно. Новый магазин работает каждый день с 8:00 до
23:00, что очень удобно для покупателей, которые проживают или работают неподалеку
станции метро Дорогожичи. Как и во всех магазинах КОЛО в новом магазине сети можно
приобрести кофе по очень доступной стоимости и сэндвичи. Также магазин делает
собственную выпечку. Из продуктов есть все товары первой необходимости: молочная
продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, алкогольные и безалкогольные напитки. В
среднем ассортимент магазина насчитывает около 200 наименований товаров.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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Ашан Україна запускає новий формат –
Pick Up Point
17.01.2020

Запуск інноваційного формату точок продажу відбувся 17 січня в
Києві біля станції метро Почайна. Про це повідомила прес-служба компанії,
передає служба новин порталу rau.ua
Як вказано у релізі, це найменший формат мережі – 40 кв. м, де можна придбати
близько 600 найменувань товару. Перший Ашан Pick Up Point розташований на відстані 250
метрів від метро Почайна (Петрівка) в Києві. Основна задача формату pick up point –
залучення нових клієнтів, поширення та збільшення впізнаваності бренду Ашан –
розповсюдження програми лояльності, інформування про послуги та переваги. В компанії
зробили акцент на швидкість та якість обслуговування, максимально зручний сервіс, як
офлайн, так і онлайн – в Pick Up Point можна швидко та зручно отримати замовлення з
сайтів auchan.ua та auchan.zakaz.ua. Основні інновації та сервіси Ашан Pick Up Point:
планшети для онлайн-замовлень товарів з магазинів Ашан; pick up зона – клієнт зможе
замовляти онлайн, де і коли йому зручно, та потім швидко забирати товари по дорозі
додому; облаштована зона для кава-брейку – можливість випити чашку запашної кави,
перекусити або ж зарядити смартфон; каса самообслуговування (а також звичайна каса);
гнучкість та ротація асортименту – у продажі наявні напої, бакалія, свіжі продукти, йогурти,
молоко, а також багато снеків та перекусів – товари власних торгових марок та акційні
пропозиції. Також в асортименті є алкоголь і табачні вироби. Найважливішим є можливість
швидко адаптувати асортимент під потреби клієнтів, адже логістика здійснюється напряму
з гіпермаркету Ашан, що розташований поруч. Це пілотний проект. З часом французька
мережа планує відкривати інноваційні pick up point поруч з іншими магазинами Ашан.
Відзначимо, «Ашан» шукає фермерські господарства в східних регіонах, щоб забезпечити свої
магазини якісною продукцією. Про це розповіла Вікторія Шило, керівник відділу закупівель
свіжих товарів мережі «Ашан Україна», передає AgroPortal.ua. «„Ашан“ має три магазини в
Харкові, по два - в Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі. Це міста-мільйонники, і потреба в
фермерських продуктах там є. Основні критерії відбору для постачальників - це наявність
необхідної документації, регламентованої законодавством України, можливість доставки
продукції - нам важливо, щоб продукт був доставлений в зазначену точку або розподільний
центр згідно температурних норм, при яких продукт повинен транспортуватися. Ну і
найголовніше - безпека харчової продукції», - підкреслює Вікторія Шило. Зазначимо, що в
«Ашан Україна» діє комітет з відбору нових постачальників. Виробникам, які хочуть
реалізовувати продукцію на полицях цієї торгової мережі, потрібно направити пакет
документів: заповнену анкету постачальника, презентацію компанії, прайс-лист з цінами і
фото товару. Після узгодження наданих документів виробник проходить аудит з
міжнародного чек-листу, який передбачає контроль виробничих потужностей, складських
приміщень, перевірку документації та наявної сертифікації. «„Ашан Україна“ використовує
для роботи з фермерськими господарствами полегшений контракт. Ми працюємо з
відстрочкою платежу, а всі інші умови полегшені. Вже зараз ми налагодили зв'язок з
невеликими фермерами, які вирощують ягоди. Майже рік в магазинах нашої торгової
мережі в Києві діє проект крафтових сирів з регіональної прив'язкою, також до крафтового
виробництва ми відносимо виробництво соусів», - додає представниця «Ашан Україна».
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua, agravery.com
Дмитро Молчанов, Море Пива: 400 магазинів для нас
не межа, в 2020-му відкриємо ще 80
20.01.2020

Генеральний директор мережі Море Пива про зростання товарообігу в
2019 році, результати роботи магазинів нового формату і програми
лояльності, а також подальші плани компанії.

Мережа магазинів Море Пива – безумовний лідер українського ринку пивного
рітейлу. У 2018 році компанія представила новий бренд Hop Hey, оголосивши про початок
ребрендингу і реформату фірмових торгових точок. У 2019-му рітейлер істотно розширив
свою географічну присутність, відкривши перші магазини в Запоріжжі (де вже працюють 20
точок), Миколаєві (вже 5 фірмових магазинів) і Херсоні (3 об’єкти). А на завершення року
Море Пива відкрив 400-у торгову точку мережі в Україні. У бліц-інтерв’ю для RAU
генеральний директор Море Пива Дмитро Молчанов розповів про те, яких ще результатів
вдалося домогтися компанії в минулому році та які плани з розвитку на 2020-й.
– Якими були результати роботи підприємства в 2019 році? Як в процентному
співвідношенні зріс товарообіг мережі та скільки нових магазинів відкрили?
– У порівнянні з 2018-м товарообіг мереж Море Пива і Hop Hey зріс на 13%. Всього за
минулий рік відкрили 86 торговельних точок, а завершили 2019-й запуском 400-го
магазину на вул. Полтавський шлях, 134 в Харкові. Також варто відзначити географічну
експансію: за рік ми почали роботу в трьох нових регіонах і тепер представлені в
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській,
Одеській, Київській, Харківській і Херсонській областях.
– Скільки магазинів плануєте відкрити в 2020 році?
– У 2020 році плануємо запустити приблизно 80 торгових об’єктів. В наших планах
посилення позицій в Києві, а також в нових для себе регіонах: Запоріжжі, Харкові,
Миколаєві та Херсоні. В якості перспективних ми розглядаємо регіони Західної України,
однак говорити про конкретні плани розвитку на заході країни поки що зарано.
– У 2018 р. компанія почала впроваджувати новий формат магазинів під брендом Hop
Hey. Чи задоволені ви результатами цього проекту? Наскільки він фінансово ефективний?
– З точки зору вкладень у відкриття магазинів, старий формат, безумовно, був більш
вигідним. Але покупець з кожним днем хоче більшого. Нам треба працювати на
випередження і доводити, що ми пропонуємо найкраще. Це як у Керролла в «Алісі в Країні
чудес»: «Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а, щоб кудись потрапити,
треба бігти вдвічі швидше».
– Чого вдалося досягти за рахунок оновлення та реформату магазинів Море Пива в
Hop Hey?
– Завдяки впровадженню нового формату у нас з’явилася можливість розширити
асортимент: додати закусок, більше крафтового пива, а також інші алкогольні та
безалкогольні напої. Новий формат зробив нас цікавіше для більш досвідченої аудиторії.
Безумовно, крафт і дорогі вина не так затребувані, як масові сорти пива. Але ми даємо
можливість вибору. Це ще й іміджеве рішення, так як неможливо формувати пивну
культуру (а це – наша місія), якщо поступово не долучати аудиторію до преміальних сортів,
не розширювати її кругозір.
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

Чергова заміна: як виглядає новий Велмарт
в Жовтих Водах

 FASHION RETAIL
22.01.2020

В місті Жовті Води 17 січня 2020 року за адресою вул. Кропоткіна, 35
А, розпочав свою роботу новий Велмарт. Двері нового магазину для
відвідувачів відкриті з 8 до 23 години.
«Ми переформатували Велика Кишеня у Велмарт, щоб бути ще більш
клієнтоорієнтованими, пропонувати найкращі товари за найкращими цінами та
відповідати очікуванням наших покупців», – коментує Карина Косинська, директор з
продажів торгової мережі Велмарт. В оновленому магазині площею близько 1500 кв. м
покупцям пропонується широкий асортимент продуктів та інших товарів щоденного
вжитку. Всього на полицях представлено близько 12 000 SKU. Крім продуктів харчування,
Велмарт представив велику різноманітність товарів для дому, саду, посуд, одяг, іграшки
для дітей, товари для тварин та інші. Для зручності покупців та економії їхнього часу у
Велмарт встановили 6 кас самообслуговування. У Велмарт представлені відділи власного
виробництва – це пекарня з німецьким обладнанням преміум-класу нового покоління з
технологіями автоматичного кондиціювання, циркуляції повітря та контролю вологості.
Хліб буде випікатися у самому магазині, де покупцям пропонується понад 200 видів хлібів,
духмяної здоби та листкових виробів. Також є м’ясний та рибний цехи і власна піцерія з 13
видами італійської піци. А до піци буде добре смакувати ароматна кава Graan із сучасної
професійної кавомашини. Велмарт – мережа гіпермаркетів-дискаунтерів, яка входить до
холдингу Retail Group. Мережа налічує 30 магазинів по Україні у 19-ти містах. Також є три
магазини у Молдові. Концепція торгової мережі Велмарт – забезпечити низькі ціни на весь
асортимент гіпермаркету.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережа алкомаркетів Litra запускає франшизу і планує
розвиток в Сільпо, Ашан та Novus
24.01.2020

Рітейлер Litra відкрив перший франчайзинговий магазин і збирається
значно прискорити темпи масштабування бізнесу. Глобальна мета власників
– створити національну мережу магазинів.
Про це порталу RAU розповіла Мирослава Козачук, генеральний директор компанії
Franchise Group, яка виступила партнером із запуску проекту франшизи Litra. За її словами,
перший франчайзинговий магазин алкогольного рітейлера, що спеціалізується на пиві та
віскі, був відкритий в грудні минулого року в столичному ТРЦ Метрополіс. Цікаво, що
першим франчайзі мережі стала Катерина Синкевич, консультант по бізнес-процесам
Franchise Group. Як зазначає Козачук, зараз Litra готова до подальшого активного
масштабування. «Бізнес-процеси компанії систематизовані, відпрацьована методика
запуску власних точок, а значить, партнер зможе обійтися без етапу проб і помилок. Ще на
етапі підготовки франчайзингового пакету Litra перспективною франшизою цікавилися
потенційні партнери. Приходили заявки і після відкриття точок у торговельних центрах.
Такі запити з’являються, коли бізнес заробляє і це помічають інші», – сказала Мирослава
Козачук, додавши, що франчайзинг для Litra – максимально швидкий і ефективний спосіб
збільшити товарообіг, масштабуватися і покрити територію спочатку Києва, а потім і
України. Глобальна мета власників рітейлера – створити національну мережу магазинів. Що
стосується умов франшизи, то паушальний внесок для відкриття магазину Litra становить
100 000 грн, роялті – 3% від обороту. Франчайзі отримує право користуватися брендом,
маркетингову підтримку та розробку індивідуальних маркетингових інструментів, а також
навчання співробітників. Ще один цікавий факт: материнська компанія обов’язково
надсилає в магазин партнера досвідченого співробітника з іншого магазину, щоб він
швидко почав “прокачувати” продажі. Litra також працює з постачальниками, формує
заявки, аналізує і поповнює асортимент затребуваними позиціями. Крім того, материнська
компанія може взяти бухгалтерію на аутсорс, що мінімізує залученість франчайзі.
Оптимальна площа магазину – 60 кв. м. Цього достатньо для установки 60-ти кранів з
пивом, просекко і сидром, а також представлення в магазині великого асортименту
пляшкового пива і близько 600 позицій віскі з різних країн світу, які можна купувати і на
розлив. Персонал торгової точки складається з 2-3 чоловік, які працюють позмінно. Ще
одна обов’язкова умова – установка відеокамер. Середня сума інвестицій в запуск Litra по
франшизі оцінюється в 1,5 млн грн. Прогнозований термін повернення вкладень – 21
місяць, але деякі магазини мережі вийшли на окупність протягом року. Franchise Group
звертає увагу на ще один важливий нюанс, який відрізняє Litra від інших пропозицій
франчайзингових алкомаркетів: стратегія розвитку мережі передбачає відкриття магазинів
у прикасовій зоні супермаркетів Novus, Сільпо і Ашан. «Litra готова давати франчайзі
локації в прикасових зонах, тобто партнер економить час на пошук локації. В іншому
випадку через дефіцит ліквідних приміщень цей процес може займати до півроку», –
зазначає Мирослава Козачук.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Польська група LPP планує відкрити до 30-ти нових
магазинів в Україні в 2020 році
28.12.2019

У групі LPP, яка розвиває fashion-бренди Reserved, Cropp, House,
Mohito і Sinsay, розповіли про зростання продажів та подальші плани
розвитку в Україні. Про це пише rau.ua
Україна є третім за величиною закордонним ринком для компанії і в той же час –
одним з найдинамічніших в портфелі групи. «У 2018 році продажі наших колекцій тут
зросли майже на 30%. Тому Україна залишається для нас ринком з високим потенціалом
продажів. З цієї причини ми постійно розвиваємо нашу роздрібну мережу, яка зараз налічує
100 магазинів», – зазначили в прес-службі. У компанії уточнили, що на початку 2019 року
група LPP керувала 93-ма магазинами в Україні (23 – Reserved, 23 – Cropp, 19 – House, 12 –
Mohito, 14 – Sinsay і 2 аутлет-магазину). За рік компанія розширила мережу до 100 точок,
відкривши нові магазини Reserved, House і Sinsay. Уже в 2020 році рітейлер планує
збільшити кількість власних магазинів в Україні майже на 30%. «Це стосується всіх наших
брендів. В даний час ми будуємо наші магазини в Києві та Полтаві, знаходимося в процесі
проектування об’ектів в Харкові та Одесі. Окрім вищезазначених міст, в наступному році ми
хочемо розширити свою присутність в Чернівцях, Кривому Розі, Луцьку, Житомирі, Дніпрі
та Вінниці. Як бачите, наш розвиток стосуватиметься всіх частин країни з півночі на
південь, зі сходу на захід. Це демонструє, наскільки важлива для нас Україна», – підкреслили
в компанії. Відзначимо, що крім розширення мережі магазинів, в поточному році LPP в
Україні також експериментувала з форматами. Наприклад, в столичному ТРЦ Cosmopolite
Multimall рітейлер відкрив магазин Sinsay в новій концепції. Крім традиційних для мережі
товарів, в цьому торговому об’єкті площею 1800 кв. м присутня зона товарів для дому, яка
раніше не була представлена в магазинах бренду. Довідка. Польська LРP S.A. була створена
в 1995 році, а перший магазин (Reserved) відкрила в 2000 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Французький бренд Lacoste відкрив концептуальний бутик у
новому форматі в столичному ТРЦ River Mall
08.01.2020

Французький бренд Lacoste відкрив флагманський бутик у новому
форматі Le Club у київському ТРЦ River Mall. Бутик став 11-м магазином
бренду в Україні. Концепт втілений в інтер’єрі площею 175 кв. м, дизайні
простору та деталях.
Фасад бутика прикрашений семиметровою інсталяцією з дерева із зображенням 3Dкрокодила. А з порога відвідувачі Le Club ніби потрапляють на тенісний корт. Елементи, що
нагадують про історію Lacoste, розташовані по всьому приміщенню. Наприклад, шафки
зроблені такими ж, якими вони були за часів засновника бренду Рене Лакост. Новий підхід
до розміщення одягу допомагає структуровано розташувати колекції. Дерев’яні ніші
дозволяють чітко визначити категорії товарів: чоловічий одяг, жіночий одяг, товари для
дітей, взуття тощо. Поруч із зоною взуття розташована примірочна зона у кольорах
тенісного корту. Аксесуари знаходяться у двох окремих зонах: біля кас та поруч із
примірочними. Деталі інтер’єру виконані з дерева та шкіри. А спеціальна лабораторія для
персоналізації поло підсилює враження від відвідування нового магазину. «Новий концепт
Le Club втілює цінності засновника бренду Рене Лакост, та об’єднує елементи тенісного
корту. Покупці не тільки купляють якість Lacoste, а й отримують преміальний досвід
обслуговування», – прокоментував гендиректор Lacoste в Україні Джан Угурлуджан.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
LC Waikiki відкриє в ТРЦ River Mall найбільший
в мережі магазин
11.01.2020

У першому кварталі 2020 р. в ТРЦ River Mall відкриється дворівневий
магазин турецького бренду LC Waikiki загальною площею 1884 кв. м. Про це
RAU повідомила прес-служба торгово-розважального центру.
Консультантом угоди виступила міжнародна компанія Colliers International. Магазин
стане найбільшим в українській мережі турецького рітейлера: раніше, в жовтні 2019 року,
магазин LC Waikiki загальною площею 1777 кв. м було відкрито в одному із ТЦ ІваноФранківська. LC Waikiki – лідер галузі мереж роздрібних магазинів Туреччини, що надає
послуги мільйонам покупців у 990 магазинах LC Waikiki в 47 країнах світу. Бренд вийшов на
український ринок у 2013 році, і за цей час зумів стати одним з найбільших рітейлерів
одягу в країні. Поряд з офлайн-мережею, в Україні компанія розвиває й онлайн-магазин. До
2023 року компанія LC Waikiki планує відкрити в Україні до 60 магазинів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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В Киеве обыскивают известную сеть магазинов
из-за торговли подделками
21.01.2020

Лабораторія краси: як виглядає магазин EVA
в новому форматі beauty lab
27.12.2019

Провідний український рітейлер сегменту drogerie йде в нішу
косметичної та парфумерної продукції, відкривши магазин нового формату
EVA beauty lab. Про це пише rau.ua
Торговий об’єкт в новій концепції розпочав роботу в середині грудня в
дніпровському торгово-розважальному центрі Neo Plaza. В цьому магазині компанія
реалізувала новий сучасний дизайн та змінила асортимент. Тут представлено широкий
вибір декоративної косметики, товарів по догляду за обличчям, тілом та волоссям,
біжутерії та аксесуарів. В мережі відзначають, що новий магазин займає нішу косметичної
та парфумерної продукції і є першим майданчиком для творчих експериментів у сфері б’юті
індустрії. За попереднім записом фахівці EVA beauty lab проведуть безкоштовне тестування
шкіри обличчя, волосся та нададуть рекомендації щодо догляду. Також, клієнтки магазину
можуть отримати безкоштовний макіяж. Раніше виконавчий директор мережі EVA Ольга
Шевченко в інтерв’ю порталу Investory News розповідала, що цей формат розроблено
спеціально для розвитку в торговельних центрах. В наступному році компанія також
планує відкрити EVA beauty lab у Києві. Редакція RAU пропонує читачам ознайомитися з
тим, як виглядає перший торговельний об’єкт компанії такої концепції ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Столичные правоохранители 21 января проводят обыски в
магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт
фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными
мировыми брендами. «При продаже в магазинах не выдают товарные чеки. В свою очередь
выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием
адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового
номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары
подделывают. Речь идет о 6 известных мировых производителях, торговыми марками
которых незаконно маркировали товары в этой сети», — рассказала пресс-секретарь
ведомства Надежда Максимец. По словам силовиков, наличие и реализация
фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может
свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с
сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты
соответствующих платежей в государственный бюджет. Обыски проводятся по 17 адресам
магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.
Правоохранители традиционно не приводят название магазинов, но по данным СМИ, речь
идет о сети «Конфискат».
Читать полностью >>>
По материалам capital.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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Без 27.ua: "Эпицентр" сменил домен своего
интернет-магазина на epicentrk.ua

Мережа Eldorado відкриває в грудні
відразу 8 магазинів
26.12.2019

В мережі магазинів техніки та електроніки Eldorado в грудні
розпочнуть роботу відразу вісім магазинів у шести містах України. Про це
повідомляє служба новин порталу rau.ua
Як уточнили в прес-службі компанії, три з них – абсолютно нові, в той час як інші
повторно відкриються вже в новому форматі. Зокрема, торговельні об’єкти з’являться в
Кам’янці-Подільському (новий магазин за адресою вул. Першотравнева, 9в), Чернігові
(новий магазин по вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 і перевідкриття по вул. Ринковій, 10),
Маріуполі (новий магазин за адресою пр. Перемоги, 21 / ТЦ “Амстор” і запущений заново по
пр. Металургів, 100, корпус А), Харкові (запущений заново магазин на пл. Захисників
України 7/8), Бердичеві (перевідкриття по вул. Європейській, 26 / ТЦ “Оноре де Бальзак”) і
Білій Церкві (перезапуск на б-рі ??Михайла Грушевського, 13а). Крім відкриттів в
оновленому форматі, Eldorado в цьому місяці також відсвяткує День народження свого
магазину в Дніпрі за адресою вул. Пастера, 8. На честь відкриття нових локацій Eldorado
проведе передноворічну акцію, яка триватиме в період з 26 по 31 грудня 2019 року.
Відвідувачі нових магазинів отримають можливість придбати пральні машинки, вбудовану
техніку, холодильники, смартфони, телевізори, ноутбуки, кухонну техніку, аксесуари і
пилососи зі знижкою до 50%. До того ж покупці товарів на суму від 999 гривень
гарантовано отримають приємні подарунки, причому в трьох конкретних магазинах вони
також отримають шанс виграти один з шести смартфонів Samsung Galaxy A30s.
Випробувати вдачу зможуть покупці в Кам’янці-Подільському (вул. Першотравнева, 9в),
Чернігові (вул. 77 Гвардійської дивізії, 1) і Маріуполі (пр. Перемоги, 21). …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Курс на e-commerce: Фокстрот посилює
позиції в онлайні
11.01.2020

Одним з пріоритетних напрямків перезавантаження Фокстрот в 2019
році стало посилення його онлайн-складової. «Трохи менше року тому ми
взялися за комплексний і непростий проект.
Завдання було надзвичайно складне: в найкоротші терміни, до початку сезону
активних продажів, відбудувати роботу інтернет-каналу, сформувати керовану і ефективну
структуру, комплексно підійти до розвитку всієї цифрової торгової і комунікаційної екосистеми», – зазначив Кирило Попов-Черкасов, e- сommerce-директор мережі. Перш за все, в
Фокстрот взялися за перепроектування та модернізацію існуючого сайту foxtrot.ua, а також
за адаптацію нової дизайн-системи. Важливо було збільшити трафік і відповідно –
конверсію, скоротити кількість відмов. Разом з цим, розпочато роботу над розробкою
нового сайту: сучасного, зручного і орієнтованого на різні потреби покупців. По-друге,
концептуально була переглянута SMM-стратегія, яка дала значний приріст абонентів в
соцмережах і охоплення публікацій. Для залучення аудиторії з представників покоління Z і
всіх, хто цікавиться практичним застосуванням прихованих можливостей електронних
гаджетів, в жовтні 2019-го запущений іміджевий Youtube-канал «Живи наживо». «Ми
проаналізували, чим можемо бути цікаві цільовій аудиторії. Зрозуміло, що, створюючи
контент з відеооглядами техніки, ми навряд чи були б оригінальні і загубилися б ще на
старті. Тому вибрали іншу стратегію: просто і доступно ділитися з глядачами порадами з
підкорення Instagram і Youtube, запрошувати топових блогерів і робити колаборації», –
зазначив Кирило. Отже, перші результати роботи по зміцненню онлайн-напрямку в
Фокстрот, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року: +43% в трафіку на сайт зі
значним приростом в органіці при зростанні конверсії та скорочення показника відмов на
20%; +50% в абсолютних значеннях товарообігу на початку сезону і +58% в Black Friday і
передсвяткові розпродажі; соціальні мережі: +42% користуваців у Facebook і в 10 разів
зросла аудиторія в Instragram; Youtube-канал: за перші два місяці отримали понад 1,5 млн
переглядів і більше 27 000 фоловерів. «В цілому, фундамент масштабних змін закладено. І в
цьому величезна заслуга всієї команди Фокстрот, оскільки динаміка, враховуючи стартові
позиції і відведений час, просто дивовижна, – підвів перші підсумки Кирило ПоповЧеркасов. – Але найголовніші досягнення ще попереду. Зараз готуємо запуск оновленого
інтернет-магазину, над яким комплексно працювали понад півроку: з зручним
інтерфейсом, фільтрами, пошуком, гідною і комфортною мобільною версією ».
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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АМКУ предоставил разрешение EssilorLuxottica купить
крупнейшую сеть "Люксоптика"
28.12.2019

АМКУ предоставил разрешение французско-итальянскому холдингу
EssilorLuxottica, мировому игроку на рынке линз, оптического оборудования
и очков, купить крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", состоящую из
176 розничных точек продажи.
Согласно сообщению комитета, регулятор разрешил Essilor Nederland Holding B.V.
(Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, купить свыше 50% в
International Optical House Holding B.V. (Нидерланды). По данным реестров, International
Optical House Holding B.V. в декабре-2019 стала владельцем 100% в ООО "Люксоптика
Холдинг" (Киев). Помимо этого, АМКУ в пятницу также разрешил компании OH Holding
Limited (Никосия, Кипр) приобрести долю в уставном капитале ООО "Люксоптика Холдинг"
(Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления
общества. Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию
на 28 декабря конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" выступают Надежда
Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы администрации президента Украины Бориса
Ложкина, и совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников. Агентству "ИнтерфаксУкраина" пока не удалось получить официальный комментарий сети "Люксоптика".
EssilorLuxottica является ведущим международным производителем и поставщиком
офтальмологических очков, оптических оправ и солнцезащитных очков. Компания
известна такими брендами очков как Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany,
оптических технологий Varilux и Transitions и офтальмологические розничные сети
Sunglass Hut и Lenscrafters. В последние годы EssilorLuxottica активно развивает розничную
сеть, поставляет продукцию в более чем 10 тыс. магазинов, а также реализует свою
продукцию по омниканальной модели продаж. В 2019 году компания приобрела
нидерландского розничного торговца оптикой GrandVision за EUR7,2 млрд ($8 млрд)/
Согласно отчету компании, в первом полугодии 2018 года выручка холдинга выросла на
7,3% - до EUR8,78 млрд, чистая прибыль – на 6,8%, до EUR1,1 млрд. Французская Essilor
купила итальянскую компанию Luxottica Group в 2017 году за EUR22,8 млрд, создав в
результате сделки крупнейшего в Европе производителя оптики.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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При поиске 27.ua в этом же окне открывается страница магазина
epicentrk.ua. На горячей линии сайта корреспонденту Retailers пояснили,
что "21 декабря магазины были объединены".
Все товары, которые были заказаны на 27.ua потребитель может забрать в точках
выдачи в магазинах "Эпицентр". "Все что изменилось – это название интернет-магазина", –
отметили на горячей линии. В пресс-службе "Эпицентр" на момент публикации статьи на
запрос издания не ответили. О планах "Эпицентра" сменить домен своего интернетмагазина Retailers стало известно в середине августа. В одном из столичных магазинов сети
в пункте выдачи товаров заказанных на 27.ua на стенах было написано "епіцентр.ua". Тогда
в пресс-службе сети “Эпицентр” на запрос Retailers ответили, что все комментарии по
данному вопросу будут в ближайшее время. “Пока мы официально эту информацию
комментировать не готовы”, – ответили в компании. “Эпицентр” запустил 27.ua в конце
августа 2016 года. Название в компании объясняли тем, что поскольку в сутках 24 часа, а
этот проект – "больше, чем гипермаркет", то общепринятого времени компании мало. У
основателя "Эпицентра" Александра Гереги день рождения 27 июня, он заявлял, что число
9 приносит ему успех. Тогда же участники e-commerce рынка, обсуждая запуск интернетмагазина, заявляли, что название выбрано неудачно, так как узнаваемость бренда
“Эпицентр” очень высокая. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Правила Чечеткина: Розетка будет продавать все, страх –
мой драйвер, мы семейная компания
26.12.2019

Компания Rozetka.ua - самый быстрорастущий участник нашего
рейтинга “Компании, созданные с нуля”. Нетипичное интервью с
сооснователем Владиславом Чечеткиным.
"Амазон на Днепре", " Как построить Амазон в Украине", "Убийца ритейла" - далеко
не полный перечень заголовков статей о крупнейшем в Украине интернет-магазине
rozetka.ua. Рассказывать о деятельности компании - нет особого смысла. 99%, что вы хоть
раз в жизни были на ее сайте. О бизнесе говорить сложнее - компания не раскрывает ни
структуру, ни консолидированные показатели. "Розетка.УА" далеко не единственная
компания, которой владеет сооснователь Розетки Владислав Чечеткин. Есть еще как
минимум девять юридических лиц. Их суммарная выручка за 2018-й почти 14 млрд грн. Кто
такой Чечеткин, что им движет, к чему он стремится и чего боится, - старался выяснить
главный редактор LIGA.net Борис Давиденко.
О показателях и доле рынка. Мы - частная компания, точнее группа компаний, и не
раскрываем финрезы. Могу сказать, что Розетка была прибыльной все годы работы. Сейчас
Розетка — это 4000 сотрудников. В последнюю "черную пятницу" у нас насчитывалось
около 10 млн наименований товаров. Бывают недели, когда к нам заходят 60% украинцев,
имеющих доступ к интернету. Долю рынка невозможно подсчитать: в электронике —
высокая, а во всем товарообороте — небольшая. Наша большая цель, если хотите, мечта, —
продавать все. Поэтому мы смотрим на таких игроков, как Эпицентр, Сильпо, АТБ. Пока что
они больше Розетки.
Победитель получает все. Да, это правило работает в украинском е-коммерсе, как
и во всем мире. Если ты самый крупный, с тобой считаются, ты можешь добиваться лучших
условий, давать лучшие цены, сервис. Поэтому задача — быть № 1 в каждой из категорий,
где мы присутствуем. Что делать вторым, третьим, 25-м? Конкурировать и стремиться
стать первыми в категории, нише, регионе, в чем-то быть лучше нас. Конкуренция в
Украине растет, нам много где приходится несладко, и это хорошо для клиентов. Но у
успеха в бизнесе есть и обратная сторона. Когда ты становишься большим, часть крупных
поставщиков начинает с тобой бороться и помогать твоим конкурентам, чтобы
контролировать твою "рыночную силу". Ведь всегда сложнее отдавать команды и
выставлять требования бизнесу, который в разы крупнее тебя.
Война с вендорами. Я воюю за открытый рынок — против ограничения поставок,
квот и эксклюзивных прав на бренды. Производители, вендоры или их представители
хотят контролировать всю цепочку - от завода до границы, а потом и до конечного клиента.
Зачем? Чтобы диктовать цены и условия: ты продавай, а ты не продавай, в офлайн цена Х, а
в онлайн — 1,5Х. Понятно, зачем им это: они хотят зарабатывать экстраденьги. Например, в
Украине корейский телевизор может стоить в два раза дороже, чем в Польше, потому что
Польша — часть общего европейского рынка, и там огромная конкуренция. Почему я этого
не хочу — тоже понятно. Я сам хочу решать, где, что, у кого покупать и за сколько
продавать, и хочу "нагреть на этом руки". Отличие в том, что во втором случае выигрывает
клиент: я буду конкурировать с сотнями игроков и вынужден буду давать адекватную цену.
Есть и политический момент: до лета 2019-го почти все крупные вендоры бытовой техники
продавали в Украину технику, собранную на заводах в России. Почему я должен помогать
наполнять российский бюджет?
О самых важных бизнес-решениях. Я не верю, что можно выделить 3-5 лучших
решений, суперважных для бизнеса. Это сказки для конференций. Если хотите, моим
лучшим решением было поверить (и я до сих пор верю), что "терпение и труд до добра
доведут". Мои детство-юность пришлись на девяностые и были не очень радужными: мать
тяжело болела, отец — советский инженер — работал за копейки, братья были намного
старше меня, им хватало своих забот. А мне очень хотелось хорошо жить. Передо мной
лежало два пути — пойти воровать или работать. Повезло: в 12 лет я выбрал второе.
Создание Розетки инициировала жена. Сказала: "Я не вернусь из декрета работать по
найму, сделай мне интернет-магазин". Сделал. У нее стало получаться, я ушел с работы и на
100% занялся Розеткой. Но это было логичным продолжением: на тот момент я уже много
лет занимался продажами электроники, был продвинутым малым, знал, что такое Амазон,
и понимал, что интернет открывает огромные возможности.
О корпоративной структуре. Можно сказать, что Розетка была и остается
семейной компанией. Даже после прихода Хорайзон (в 2015-ом миноритарным акционером
Розетки стал фонд прямых инвестиций Horizon Capital. - Ред.) и слияния с Промом (в 2018ом Розетка приобрела мажоритарный пакет в холдинге EVO - prom.ua, Kabanchik.ua и др. Ред.) у нас с Ириной большая доля и решающий голос. При этом у нас довольно рано
появилось подобие западной корпоративной структуры с советом директоров. Почему
подобие? Часто процедуры не соблюдались. С приходом Хорайзон это стало серьезнее:
работает Борд, там есть представители Хорайзон и Прома, на нем принимаются
стратегические решения, существуют четко описанные рамки, что мы можем принимать
самостоятельно, а где необходимо хотя бы формальное согласие партнеров. Но вообще, мы
сейчас в поиске новой структуры управления.
О переходном моменте в истории компании. Раньше я мог принимать условно
90% решений и брать на себя всю ответственность. А сейчас Розетка стала настолько
большой, и это уже такой сложный бизнес, что ни я, ни Ирина уже не знаем и не
контролируем значительную часть процессов. Но в маркетинге, логистике, финансах,
автоматизации бизнеса надо постоянно принимать сложные и "дорогие" решения. Как и
какую систему управления строить, мы как раз сейчас думаем. …
Читать полностью >>>
© Борис Давиденко
По материалам biz.liga.net

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

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

ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING

ТОП-20 закладів, які відкрили в Києві
в грудні
26.12.2019

Портал в современную Японию, или
Совершенно новая «Сушия»
09.12.2019

Сегодня «Сушия» — это одна из самых больших ресторанных сетей
Украины. За свои 13 лет работы сеть современной японской кухни
масштабировалась до 38 ресторанов в 12 городах Украины.
Этот год был для нас плодотворным: репозиционирование бренда, запуск нового
сайта, меню от нашего бренд-шефа и топовых блогеров страны, ускорение доставки,
открытие cashless-ресторана и нового формата «Сушия экспресс». Расскажу детальнее о
том, как проходила трансформация и к чему мы пришли.
О product. Японская кухня — это, в первую очередь, баланс вкусов и его постоянное
усовершенствование. Мы совместили мировые тенденции японской кухни и локальные
потребности наших гостей и создали самый крутое меню в своем ценовом предложении.
«Сушия» обновила рецептуры всего суши-бара и усовершенствовала каждый ролл до WOWвкуса. Развиваем кухню — сейчас у нас в планах познакомить гостей с паназизиатскими
трендами, в частности Малайзии, Китая и Тайланда. Мы хотим, чтобы наши гости получали
продукт идеального качества и крутейших оригинальных рецептур, которые мы привозим
со всего мира, по доступной цене.
О place. Темп жизни города постоянно ускоряется, и мы как национальная сеть
должны ему соответствовать. «Сушия» активно занялась оптимизацией доставки и
внедрила новый формат наших заведений — «Сушия-Express». В заведениях экспрессформата гость может оплатить и забрать заказ всего за 4 минуты. Такие точки уже
работают в БЦ «Астарта» на Подоле, в ЖК «Варшавский» на ул. Ломоносова, а также в Буче
и некоторых ресторанах «Сушия». Этот формат позволил нам плотно покрыть Киев и
пригород, что ускорило время доставки. Сейчас мы доставляем 94% всех заказов до 50
минут — это самая быстрая доставка японской кухни в Украине. Сейчас активно занялись
реконструкцией ресторанов под новое позиционирование. До конца 2020 года планируем
обновить около 10 ресторанов и открыть экспресс-точки в регионах, потенциально
интересных для доставки.
О people. Наша главная задача — внедрение новой сервисной модели «Smart Watch».
Она базируется на искренней заботе о госте и отказе от стандартизированных шаблонов.
Мы развиваем профессионализм и открытость каждого официанта и создаем дружелюбную
атмосферу в ресторанах. Маркетинг работает в основном на то, чтобы привести гостя, а вот
на его повторный визит влияют эмоции от посещения ресторана. Их можно разделить на
две части: продукт; сервис. Гостеприимная атмосфера — наш приоритет в следующем году.
Новая сервисная модель «Smart Watch», внедрением которой мы сейчас занимаемся,
создавалась «in-house». Мы изучили успешный опыт трендовых одиночных ресторанов и
больших сетей, и внедрили у себя самые успешные кейсы. Мы хотим, чтобы гости получали
сервис от искренних людей, а не от роботов, поэтому отменили стандарты и стали много
работать с профессионализмом официантов, чтобы каждого можно было назвать менюэкспертом. Концепт максимальной заботы о госте внедряли и тестировали с Александром
Педаном, который в качестве эксперимента поработал в ресторане официантом.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

© Дмитрий Демидов, СМО «Сушия», об
особенностях трансформации сети

Технологічний прорив: як змінюється Salateira
та її бізнес-модель
26.12.2019

Співзасновник мережі ресторанів Salateira Олександр Савілов про
можливість краху компанії на ранньому етапі роботи, болючу але необхідну
трансформацію, а також про можливість відірватися від конкурентів за
рахунок підвищення технологічності бізнесу.
Мережа закладів Salateira – один з найбільш яскравих представників українського
ресторанного бізнесу. Його засновникам вдалося поєднати формат фаст-фуду з популярним
світовим трендом здорової їжі та створити концепт healthy fast-food. Незважаючи на спроби
низки українських компаній створити щось схоже, а іноді й майже повністю скопіювати
формат роботи мережі, Salateira досі залишається найбільш популярною в країні мережею
ресторанів швидкого харчування, що реалізує здорову їжу. Втім, на старті роботи бізнесу
все було не так гладко, як може здатися на перший погляд. За словами одного із
співзасновників Salateira Олександра Савілова, довгий час компанія направляла всі свої
зусилля на маркетинг і нарощування продажів, не приділяючи належної уваги іншим
важливим аспектам бізнесу. Все це призводило до негативних наслідків для компанії, в
тому числі – низької прибутковості бізнесу. Тому після активного масштабування бізнесу і
старту продажів франшизи, компанія зважилася на глибоку і болючу трансформацію.
Детальніше про проблеми, з якими Salateira зіткнулася на старті своєї роботи, а також про
технологічні зміни в компанії, Олександр розповів в ході клубної зустрічі шведського
проекту DYB. Портал RAU вибрав найцікавіше з розповіді підприємця.
Про заснування Salateira, перші успіхи, помилки і катастрофи. Компанія Salateira
була заснована в 2011 році трьома людьми без досвіду в ресторанному бізнесі – проектом
займалися лінгвіст, філософ і ландшафтний дизайнер. Якоюсь мірою це зіграло нам на руку
на старті, бо ми були дуже сміливими й оптимістичними, створили абсолютно новий для
ринку, не схожий ні на що продукт. З іншого, відсутність досвіду в ресторанній справі
зіграла з нами злий жарт. Втім, про все по порядку. Бізнес-план, який накидали перед
запуском, був викинутий в сміття вже через три місяці з тієї причини, що ми перевиконали
його в п’ять разів. Звичайно, не очікували таких результатів. Ми швидко відкрили другий
ресторан, а потім третій біля станції метро Олімпійська, куди відразу ж хлинув величезний
потік людей. Трафік цього закладу становив 600-700 осіб на годину, а значить – за хвилину
надходило 10-11 замовлень. Це було одночасно прекрасно і жахливо. З одного боку – ми
раділи такому ажіотажу. З іншого, розуміли, що не здатні впоратися з такою кількістю
відвідувачів. Черга до ресторану стояла від самого входу в ТЦ, в якому ми розташовувалися.
Тоді ми вперше зрозуміли, що велике число відвідувачів може згубити бізнес. У нашому
закладі формату фаст-фуд людина отримувала свою страву через 1,5 години після
замовлення. Звичайно, далеко не всі готові були чекати. Тоді разом з великою кількістю
відвідувачів ми отримали божевільну хвилю хейту і негативу від незадоволених клієнтів,
наші рейтинги у всіх соцмережах обвалилися – це була катастрофа. Над багатьма
рішеннями, прийнятими тоді, зараз можна посміятися. Наприклад, коли у нас був
божевільний трафік в 600 чоловік, ми вирішили впровадити в меню новий продукт – чай
??Lipo. Ми провели масштабну рекламну кампанію, розрекламували цей продукт, але не
врахували, що його приготування буде занадто трудомістким. Для того щоб зробити такий
чай потрібно було піти на кухню, налити його з каструлі в чашку, розігріти, змішати з
додатковими інгредієнтами і лише після цього подавати клієнтові. Загалом, коли
замовляли цей чай, то весь персонал йшов його готувати і ресторан просто припиняв
працювати. Для приготування чаю, який не давав нам практично ніякого вихлопу, потрібно
було задіяти мінімум трьох людей, що в форматі фаст-фуду з трафіком в 600 осіб на годину
було реально смішно. Тоді я вперше зрозумів, що нам потрібно щось змінювати в своїх
процесах і бізнес-моделі. Однак глобальна трансформація почалася набагато пізніше.
Навчання, оптимізація процесів і трансформація бізнесу >>>
За матеріалами rau.ua
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Видання The Village Україна підбиває підсумки грудня і розповідає про
заклади, які почали працювати в Києві. Про це повідомляє служба новин
сайту the-village.com.ua
Ресторани та кафе:
 Fishkultura. Це новий рибний ресторан Ігоря Сухомлина та Валерія Гальперіна (Mimosa
Brooklyn Pizza, Fish & Pussycat і Forever Young). «Fishkultura – це як Mimosa, але з рибою», –
розповідає автор проєкту з дизайн-студії Belenko Денис Беленко (Milk Bar, Good Girl, Wine
Love). Почав роботу заклад на колишній локації ресторану Ibsen напроти goodwine.
 Razzle Dazzle. Це заклад від власників лаунж-бару To Be на Парковій дорозі, що поєднує
формати ресторану і театру. За проєкт відповідав архітектор Олег Волосовський і команда
Loft Buro (Tin Tin, CHI, «Остання барикада»).
 Torisho. Японська мережа закладів, спеціалізацією якої є приготування страв у техніці
karaage, м’ясо у фритюрі з авторським соусом. Україна стала п’ятою країною світу, де
працює франчайз – після Таїланду, Тайваню, Філіппін і Малайзії. За розвиток мережі у
країні відповідає компанія, яка вивела на ринок інший японський франчайз, раменні
Menya Musashi. Перший заклад мережі відкрили у колишньому приміщенні «Хінкальні» на
Шота Руставелі.
 Ink Restaurant. Це ресторан середземноморської кухні на вулиці Пилипа Орлика в Липках.
У меню річкова та чорноморська риба, а також устриці.
 Камбуз. Це рибний ресторан на Солом’янці. «У нашому ресторані ви зможете
насолодитися стравами з якісних та свіжих морепродуктів, незалежно від того,
зустрічаєтесь ви з партнерами по бізнесу, відпочиваєте з сім’єю чи зайшли на ланч», –
кажуть у закладі. У меню роли, суші та інші страви з морепродуктами.
 Naglec. Це ресторан і бар біля площі Перемоги. На барі пропонують понад 25 коктейлів від
149 до 249 гривень, у меню – страви на зразок «Конини з грушею de Cassis» і «Качки
парфе у портвейні».
 Mushlya Cafe. Це перший заклад «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» на Русанівці і лівому
березі. Перший заклад формату запустили на «Олімпійській»: він поєднує демократичний
підхід сіфуд-бару Mushlya Bar із ресторанною подачею.
 We:Vinyl. Це кав’ярня і бар на Саксаганського. «Це заклад європейського формату, коли
під вінілові платівки обідня кава переростає у вечірній коктейль», – описують місце
власники.
 Extravert City Cafe. Це міське кафе на колишній локації закладів Tartine на Ярославовому
Валу. «Extravert City Cafe − це місце про спілкування без кордонів, італійську кухню в
авторському прочитанні та людей, відкритих світу», − кажуть у закладі. Пропонують піцу,
пасту та коктейлі.
 Grandfish. Це заклад на колишній локації Simple на Саксаганського. Основу меню
складають рибні страви, роли та салати. Також є десерти, класичні сніданки та веганські
позиції.
 Philadelphia. Це формат «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» з боулами та ролами. Перший
заклад мережі відкрили на Шота Руставелі, а в грудні формат почав роботу у ТРЦ Lavina
Mall.
Бари:
 FULL Bar. Це коктейльний бар під рестораном Barvy на Мечникова. Відповідає за проєкт
Назар Макаров, бар-менеджер Barvy і найкращий бармен України 2018 року за версією
конкурсу World Class. У барній карті Макаров експериментує з форматами коктейлів і
подачами: наприклад, пропонує прозорі коктейлі та Negroni у форматі Martini.
 Whisper Bar. Це коктейльний бар на Великій Житомирській напроти «Косатки». «Whisper
Bar – класичний коктейль-бар, з історією та іронією. Це місце для людей, які цінують
спокій, які хочуть відпочити від метушні ХХІ століття», – кажуть у барі. Окрім коктейлів,
пропонують також сидр власного виробництва.
Кав’ярні і пекані:
 Takava Coffee-Buffet. Це мережа кав’ярень, яка після локацій на «Олімпійській» і
Бессарабці відкрила третій заклад у ТРЦ River Mall на лівому березі. У кавовій карті звичні
позиції на спешелті-зерні власного обсмажування. До напоїв – десерти. За кав’ярню
відповідає бронзовий призер цьогорічного чемпіонату України серед барист Дмитро
Леник.
 Хлебный. Це мережа кафе-пекарень від Дмитра Заходякіна та Аліни Косічкіної (Holy
Burger). Найбільший заклад мережі відкрили в Пасажі біля Хрещатика – на колишній
локації кафе «Волконский».
 Coffee & Dreams. Це кав’ярня на вулиці Січових Стрільців біля Львівської площі. Раніше на
цій локації працювало кафе «Португеза». В асортименті – кава, десерти і вино.
 Книгарня-кав’ярня Старого Лева. Це мережа кав’ярень від «Видавництва Старого Лева».
Третій заклад у Києві з кавою та книгами відкрили на вулиці Сковороди на Подолі.
 Coffee Gun. Coffee Gun – це кав’ярня на Жилянській від засновника Black & White на
Солом’янці.
А також:
 Білий налив. Це мережа демократичних закладів «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» із
сидром і хот-догами по 29 гривень. 14-й заклад формату відкрили на площі Льва Толстого
– на колишній локації VarenykyNow, а 15-й – на Оболоні.
 Balagan. Це стритфуд у першій черзі ТРЦ Dream Town. У меню фалафель, шаурма та хумус.
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua

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

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

Что такое кофейни "третьей волны" и почему
они стремительно развиваются

В Одессе "Городской рынок еды" закроется
на реконструкцию.
03.01.2020

Деловое издание Delo.ua разузнало, почему развиваются кофейни
"третьей волны" в мире и Украине, как меняется рынок кофе и чего ожидать
через несколько лет.
Краткая история "волн". Кофейный рынок стремительно развивается по всему
миру уже несколько десятков лет. Драйверы этого процесса — изменения предложения на
рынке кофейных зерен и новые запросы потребителей, которые требуют новых вкусов и
ощущений. То, что сейчас называют "первой волной", появилось около 20 лет назад —
тогда на рынок ворвались кофейные напитки в стиках на основе растворимого кофе, сухих
сливок и сахара. Их популярности способствовали активные рекламные кампании в СМИ и
скорость приготовления. Чтобы получить чашку готового напитка требовалась пара минут,
чего нельзя было сделать с обычным зерновым кофе, приготовленным в турке. "Вторая
волна" сделала популярным зерновой кофе. Массово начали появляться кофейни с
использованием зернового кофе на основе сортов "арабики" и "робусты". В кофе стали
использовать или 100% "арабики", или смесь на основе "арабики" и "робусты", но в разных
процентных соотношениях. Яркий пример кофеен "второй волны" ? всемирно известная
сеть Starbucks, где предлагают напитки на основе кофе разных видов с молоком или без
него, десерты, перекусы и не только. Но зерно для кофеен "второй волны" начало поступать
через кофейные биржи. "На кофейных биржах для стабилизации цены всегда есть в
наличии запасы кофейного зерна. Это означает, что потребителю попадет в чашку
изначально не слишком хороший кофе, дополнительно потерявший во вкусе, потому что
хранился перед обжаркой довольно долго. Кофейные биржи помимо того, что ведут к
ухудшению вкуса, также и демотивируют производителя улучшать изначальное качество
кофе", - объясняет Максим Табачук, обжарщик кофе. Для покупателей использование
такого зерна означало влияние на цвет, вкус и многие другие характеристики напитка. "В
таком кофе присутствовал аромат угля, а сами зерна были сильно зажарены", ? говорит
Андрей Шварц, основатель Rule Coffee Roasters. "Вторая волна" подразумевала наличие
баристы в кофейне. "Бариста должен был уметь пользоваться профессиональным
оборудованием и готовить классические напитки ? например, "эспрессо", - объясняет
предприниматель Евгений Белоусов, основатель Blur coffee. Позднее стало известно о
существовании кофе Specialty более высокого по качеству кофейного зерна на основе
"арабики". Такие кофейные зерна проверялись Q-грейдерами специалистами по оценке
зерна на наличие разного рода повреждений. "При обжаривании такого кофейного зерна
применялось управление температурой с тщательно продуманным варьированием
скорости роста температуры на разных диапазонах. Это позволило раскрывать и усилить
желаемые вкусо-ароматические составляющие и подавлять нежелательные", ? объясняет
Максим Табачук. Затем на основе отобранных кофейных зерен готовится кофейный
напиток, который оценивается по специальной шкале. Напиток, на основе
высококачественного зерна, набравший 80 и более баллов считается Specialty. Такого кофе
в мире всего около 10%. Именно такой тип кофе и привел к появлению кофеен "третьей
волны" в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке. Такие заведения используют Specialty кофе и
разные способы приготовления кофейных напитков. "Способы приготовления такого кофе
? как классический эспрессо, так и альтернативные методы: пуровер (вода, что проливается
через бумажный фильтр сверху вниз, заваривая кофе и ряд устройств в этом направлении),
перколяция (нагревание), иммерсия (настаивание)" ? объясняет Евгений Белоусов. Для
потребителя кофе нового поколения означало более высокую цену кофейного напитка, а
вместе с ним другие вкусовые ощущения от кофе. Для предпринимателей ? появление
нового сегмента кофейного бизнеса.
"Третья волна"в Украине. Рынок кофеен новой волны стремительно развивается.
"Быстрее всего этот сегмент растет в северных странах Германии, Дании, Австрии,
Нидерландах, Великобритании, странах Скандинавии", ? считает Евгений Белоусов. Однако
не во всех европейских странах кофейни "третьего поколения" развиваются равномерно.
Яркий пример Италия. "Малое количество таких кофеен в Италии, вероятно, связано с
несколькими факторами: во-первых, эта страна законодатель кофейной моды "второй
волны" и заслуженно этим гордится, во-вторых, итальянцы весьма консервативны по
отношению к еде и напиткам". Кофе, к которому они привыкли, уже стал частью их образа
жизни, от которого нелегко отказаться. В-третьих, возможно, из-за напрасных опасений
владельцев кофеен по поводу несоответствия ожидаемой цены напитка. Цена примерно 1
евро за чашку ? стандарт для большинства городов Италии, и бары, где варят кофе по такой
цене повсюду, владельцу кофейни страшно даже подумать, что пришлось бы поставить
ценник в 2 евро за чашку. Вдруг такая попытка погубит бизнес", ? объясняет Максим
Табачук. А вот Украина не отстает ? и в столице, и областных центрах появляются новые
кофейни. Но соотношение количества кофеен "второй" и "третьей" волн значительно
отличаются в зависимости от города. "В Украине кофейни "третьей волны" наиболее
развиты в Киеве. А во Львове их неожиданно меньше, чем можно подумать (в частности
меньше даже чем в Харькове, Одессе или Днепре, и это при том, что со второй волной было
наоборот — Delo.ua). Причины, вероятно, похожи на итальянские: Львов тоже был центром
распространения кофейной культуры и "принять новую веру", в которой такого статуса
больше не будет, ему сложно. Опять же галицкая приверженность традициям тут совсем не
помощник и все-таки сильнее чем в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе влияет цена ? во
Львове не самые большие зарплаты. Вероятно мысль о возможной необходимости поднять
стоимость чашки на 15-20 гривен пугает львовских предпринимателей чуть сильнее, чем
их коллег из Киева, Харькова, Днепра и Одессы", ? объясняет Максим Табачук. К тому же
кофейни "третьего поколения" ? гораздо более сложный и рискованный бизнес для
предпринимателей ввиду нескольких факторов. "Кофейни "третьего поколения", несмотря
на более высокие цены менее прибыльный и более рискованный бизнес, чем кофейни
"второго поколения" Кофейни "третьей волны" гораздо чаще становятся банкротами, хотя
гипотетически есть неплохие шансы достичь лучшей доходности из-за того, что это более
элитный сегмент. Впрочем, для многих владельцев такие кафе скорее миссия. Те, кто
открывает в центре ? несут кофейную культуру третьей волны в массы, а у тех, кто в
спальных районах тоже миссия, хоть и приземленней — чтобы встретиться с друзьями у
дома и выпить кофе",? объясняет Максим Табачук. "Третья волна" будет меняться, потому
что в ее философии заложено отсутствие жестких правил: если что-то вкусно и нравится,
но при этом против правил, значит правила надо менять. Этим она отличается, например,
от итальянской культуры эспрессо, где достаточно жесткие каноны. "Будет возвращение к
блендам. Бывает, что моносорта в смеси вкуснее, чем каждый по отдельности, и если не
испугаться отбросить предрассудки, что потребитель в этом блендировании усмотрит
схожесть с блендами из второй волны, то ведь глупо же не блендировать, ? прогнозирует
Максим Табачук. "А вот среди гипотетических перспектив, которые могут как произойти,
так и нет это появление Specialty робусты в кофейнях "третьей волны", потому что этот
сорт тоже может быть вкуснее той робусты, которую мы знаем. В небольшом количестве ее
уже производят и можно даже купить в Киеве, но пока это эксперименты, получится ли у
Specialty робусты влиться в третий волну пока не ясно", -? Максим Табачук. Что касается
соотношения кофеен второго и третьего поколения, то процент последних будет расти. "В
Украине количество достигнет 40% в ближайшие несколько лет", - прогнозирует Андрей
Шварц.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Владелец ресторана Алекс Купер у себя на странице в Facebook
написал, что "Городской рынок еды" закроется 19 января, в воскресенье, и
спустя несколько месяцев он откроется.
Ресторан в Одессе работает чуть меньше трех лет, за это время его посетило 2,5 млн
людей, пишет Алекс Купер. "Честно, говоря полностью перестраивать одесский рынок с
экономической точки зрения нет никакого смысла, но так сложилось, что я люблю делать
новые крутые проекты и так сложилось, что за каждые несколько лет мои внутренние
стандарты растут", – уточнил Купер (орфография и грамматика сохранены). В сентябре
2019 году Алекс Купер в партнерстве с сетью ресторанов в Киеве La famiglia открыл Kyiv
Food Market на территории бывшего завода "Арсенал" напротив одноименной станции
метро. С момента открытия заведение посетило 135 000 гостей. Алекс Купер рассчитывает,
что за год работы Kyiv Food Market посетит 1,5 млн человек. Отметим, одесский ресторатор
Алекса Купер призвал в Facebook других предпринимателей выкупить выставленный на
продажу паровозный цех завода "Краян" в Одессе. Запрашиваемая продавцом сумма – $195
000 – была собрана за три часа. Купер дописал, что по 10% на покупку цеха выделили
Andrey Stavnitser (совладелец MV Cargill и группы терминалов ТИС) и
Дмитрий
Казавчинский (совладелец компании по продаже охранных пломб GST Group). Дмитрий
связался с собственником, достигнув с ним принципиального согласия на покупку, написал
позже Алекс Купер. Из прикрепленного к посту скрине следует, что объявление о продаже
паровозного цеха было размещено на доске объявлений olx.ua агентством по
недвижимости "Атланта" 27 декабря 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
ТОП-5 ресторанів здорового харчування
в Києві
20.01.2020

Healthy food – це всесвітній тренд, який щороку набирає обертів.
Ресторатори України пильно слідкують за гастрономічними тенденціями й
пропонують своїм гостям усе більший і якісніший асортимент.

Десерти без цукру, суп на сочевичному молоці та гарбузовий стейк стали абсолютно
нормальним явищем повсякденного життя з приємною приставкою healthy. А ось де
шукати всі ці корисності – читайте у нашому спеціальному огляді січня 2020-го й сміливо
вирушайте куштувати.
I Live. Заклад з розгорнутим меню, для приготування страв якого продукти
проходять мінімальну термічну обробку, або не проходять її взагалі. Гостям тут
пропонують максимально здорову їжу, яка зберігає цілісність кожного окремого
інгредієнта, повною мірою розкриваючи його смакові властивості. I Live – це не лише кафе:
тут працює також сервіс доставки їжі та крамниця Eco Shop. У ній можна придбати хлібці,
цукерки та печиво, пироги та тістечка, шоколад ручної роботи, органічну каву, молочні
продукти, спеції, сушені ягоди, чай, пастилу, варення та джеми, а також домашній мед.
Стравопис закладу також доволі різноманітний. Тут є супи, основні страви, салати, десерти
та напої (коктейлі та смузі на основі натуральних ягід і фруктів). Серед найбільш
оригінальних страв рекомендуємо звернути увагу на сироїдну пасту з цукіні, соусом песто
та горіховим пармезаном, гарбузовий стейк з вершковим соусом на рослинному молоці.
Be Healthy Café and Shop. Яскравий заклад Be Healthy Café and Shop, у якому можна
пообідати, замовити їжу з собою або придбати продукти у крамниці та приготувати
корисну вечерю вдома. Меню просте, лаконічне й різноманітне – має багато корисних і
цікавих страв. На сніданок можна замовити сирники без глютену, сирні кульки без цукру
або скрембл з овочевою сальсою (до кожної страви додають опис з інформацією про вміст
білків, жирів та вуглеводів). На обід ідеально підійде один з боулів (з рибою, індичкою,
куркою, овочами гриль, телятиною, тофу, веганський, вегетаріанський) або один з
поживних крем-супів. А на десерт рекомендуємо скуштувати профітролі без цукру або
неймовірно ніжну йогуртову пана-коту.
Fandom. Вишуканий заклад Fandom підійде для будь-якого приводу – від
романтичної вечері до ділового обіду. Кухню ресторану власники називають
«європейською в авторській обробці», де більша частина страв – вегетаріанські (у
стравописі вони відмічені спеціальною позначкою, для зручності). Тут є хумус, грибний та
овочевий крем-суп, вершкова полента, салат з кіноа та авокадо і багато іншого. Для тих, хто
віддає перевагу стравам із м’яса та птиці, є класичні стейки, індичка, качка, поживні
сандвічі та салати. Крім того, заклад пропонує великий вибір власної випічки та легких і
неймовірно красивих десертів.
Mira Café. Мережа закладів швидкого та здорового харчування Mira Café успішно
працює у Києві протягом трьох років. Власники стверджують, що тут кожен знайде для себе
щось не тільки корисне, а й дуже смачне, адже тутешні кухарі люблять експериментувати зі
смаками, створюючи неймовірні поєднання. Тут надають детальну інформацію про
енергетичну цінність і склад кожної страви, пропонують куштувати все, що заманеться, не
ставлячи собі жодних обмежень. Головне, щоб усе було в міру. У меню прекрасний вибір
салатів, холодних закусок, сандвічів, крем-супів (на рисовому або сочевичному молоці),
боулів, десертів (кокосові кейки, цукерки, запечені яблука, пудинги, печиво).
Klukva&Brukva. Дуже цікавий ресторан з власною філософією, унікальним
стравописом та яскравим інтер’єром. Тут кожна деталь виконана на замовлення його
засновниці, гастроексперта Вікторії Пархоменко. Заклад працює виключно з локальними
продуктами, створюючи свої кулінарні шедеври, серед яких домашні соління, салати з
фермерських овочів, паштети, копчені мідії та риба домашнього посолу, хліб, пиріжки та
булочки з печі, гречані млинці, супи з корінням, рибою або дичиною, галушки та вареники,
а на десерт – улюблена класика у вигляді «Київського торта», гарячого макового пирога з
морозивом та «Наполеон». Кожна, навіть звична страва тут особлива й насичена різними
відтінками смаків. Особливої уваги заслуговує котлета по-київськи з мармеладом з
червоної капусти, рибні кнелі з соусом із кропиви та селеровим пюре.
Читати повністю >>>
За матеріалами eventukraine.com

Читайте также: Украина — в
тройке лидеров по количеству
кофеен >>>

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Зеленський наказав зробити елітну «Феофанію»
доступною для всіх українців

Аграріїв закликали у 2020 році розвивати
сільський туризм

15.01.2020

Президент підписав указ, згідно з яким діагностика та лікування у
клінічній лікарні «Феофанія» мають стати доступними для всіх українців.
Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.
В указі є доручення Кабінету Міністрів України та Державному управлінню
справами, у відомстві якого знаходиться клініка, в тримісячний строк вжити заходів,
необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики,
лікування та високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається «Феофанією». Указ
набирає чинності з 15–го січня. Елітна «Феофанія» роками була «лікарнею для обраних» –
тут лікувалися лише народні депутати та чиновники найвищого рангу. В самій клініці
говорять, що готові прийняти всіх без винятку пацієнтів, але наголошують – це стане
можливим за умови чіткого механізму фінансування обслуговування кожного з них.
Читати повністю >>>
За матеріалами stolychno.news
Які медпослуги стануть безкоштовними
з квітня-2020: 5 видів допомоги
17.01.2020

У квітні 2020 року в Україні вперше запрацює Програма медичних
гарантій – з цього місяця принцип "гроші йдуть за пацієнтом"буде
функціонувати на всіх рівнях медичної допомоги.
У зв'язку з цим на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) оновився
перелік безкоштовних медичних послуг. Так, виділені п'ять пріоритетних послуг, які
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплатить за підвищеним тарифом. Це:
лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога
при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження для ранньої діагностики
онкології. При цьому лікарня чи поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги та
укласти договір з НСЗУ, повинна відповідати переліку вимог для таких послуг. "У медичну
допомогу при інсульті/інфаркті входить: діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ,
ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії
(інсульт), стентування (інфаркт); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
реабілітаційна допомога під час загострення" , – пояснили в МОЗ. Гарантований пакет
медпослуг під час пологів буде включати фізіологічні пологи, ургентний і плановий кесарів
розтин, моніторинг стану породіллі і дитини, знеболювання, лабораторні та
інструментальні обстеження, інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень,
реанімацію і стабілізацію стану новонароджених, вакцинацію, метаболічний скрінінг у
новонароджених і консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової
контрацепції. Також буде надаватися інша медична допомога передчасно народженим і /
або хворим новонародженим в неонатальному періоді. Для зниження тенденції
захворювання на рак, МОЗ почне проводити безкоштовні ендоскопічні обстеження,
спрямовані на ранню діагностику онкологічних заболеваній. В гарантованому пакеті
безкоштовних обстежень мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія,
колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія. У МОЗ нагадал, щоб пройти дослідження,
потрібно мати направлення від сімейного лікаря.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua

Читайте також: Медична
реформа в 2020 році >>>
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 HOTEL & RESORTS

ФГИ начал подготовку гостиницы "Днипро"
к приватизации
28.12.2019

ФГИ начал подготовку гостиницы "Днипро" на Европейской площади
в Киеве к приватизации, планирует к лету 2020 г. объявить приватизационный аукцион, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Начинаем подготовку к приватизации гостиницы "Днипро" на Европейской
площади в Киеве. После изменения органа управления гостиницы провел
координационную встречу с менеджментом", - написал Сенниченко на своей странице в
Facebook в субботу. Как он отметил, финансовый, юридический и технический аудиты
объекта начнется после новогодних праздников. "Затем подготовка маркетинговых
материалов и работа с потенциальными инвесторами. Планируем уже к лету 2020
объявить приватизационный аукцион", - написал он. Как сообщалось, в конце ноября
Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о передаче столичного отеля
"Днипро" Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации. Ранее
президент Украины Владимир Зеленский определил в своем указе отель "Днипро" среди
пяти объектов для приватизации, которые должны быть переданы ФГИ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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10.01.2020

Нинішній 2020-й стане роком розвитку туризму в регіонах та
сільських територіях. Про це повідомила Національна туристична
організація України (НТОУ), передає портал agropolit.com
«В Україні є значний невикористаний потенціал для розвитку сільського туризму.
Різноманітність культур, спадщини та екосистем в різних регіонах України є фоном для
унікальних вражень відвідувачів, які не мають собі рівних ніде в світі. Є багато причин для
розвитку сільського туризму, адже він може стати на заваді стрімкої урбанізації та модернізації, а також послужити своєрідними «ліками» від стресу сучасного життя, що викликає у
людей значний рівень напруги та тривоги», – йдеться у повідомленні. В організації
зазначили, що сільський туризм надає комерційні можливості зайнятості громадам, які
стикаються зі зростаючою проблемою забезпечення життєздатності місцевого населення.
За відсутності цих можливостей для розвитку сільського бізнесу, міграція до міських
районів буде продовжувати зростати, що іще більше навантажить інфраструктуру та
соціальні послуги міст України. Сільський туризм є ефективним інструментом допомоги
місцевому населенню покинути поля, не покидаючи села. Більш того, сільський туризм
може підтримувати розповсюдження туризму до нових територій, що стає все більш
важливим, оскільки цей сектор продовжує експоненціально зростати», – додають у НТОУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
OTI Holding створить нову готельну мережу на курортах
Туреччини, Єгипту і Тунісу
21.01.2020

OTI Holding, до якого входить український туроператор Coral Travel, у
рамках реорганізації готельного бізнесу має намір створити готельну
мережу OTI Hotels & Resorts International.
Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії Coral Travel Тетяна
Прокопенко, до початку літнього сезону-2020 до мережі увійдуть понад 20 готелів, до кінця
року вона розшириться до 30 готелів на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу. За словами
Прокопенко, розвиток мережі здійснюватиметься шляхом оренди або купівлі готелів,
взяття їх в управління, а також за рахунок франчайзингу - роботи за договором за
стандартами холдингу, що стосуються сервісу, навчання і підготовки персоналу, системи
guestrelations, харчування, напоїв, брендингу, активного дозвілля, спорту, анімації, дитячих
заходів і санітарних норм. До мережі OTI Hotels & Resorts International увійдуть готелі
різного рівня. Вони працюватимуть під новим брендом Seven Seas Resorts & Hotels, а також
уже під брендами Otium Hotels і Xanadu Resort, що добре зарекомендували себе. Наразі OTI
Hotels & Resorts має у власності готелю Xanadu Resort Hotel у Белеку, Otium Hotel Life у
Кемері, Otium Hotel Seven Seas і Otium Eco Club у Сіде в Туреччині, а також управляє готелем
Amphoras Beach Resort у Шарм-еш-Шейху (Єгипет). Два з цих готелів уже починають роботу
під новим брендом Seven Seas Resorts & Hotels - Seven Seas Hotel Life (ex.Otium Hotel Life) і
Seven Seas Hotel Blue (ex. Otium Hotel Seven Seas). Окрім того, під новим брендом
працюватиме готель Seven Seas Sealight Elite у Кушадаси. Готелі Seven Seas Resorts & Hotels це готелі категорії 5 зірок із великою територією. До бренду Otium Hotels увійдуть сім
різних категорій готелів, зокрема Otium Inn Hotels (економічні готелі категорії 4 зірки),
Otium Park Hotels (готелі 4 зірки вищого рівня та економічні готелі категорії 5 зірок),
стандартні готелі категорії 5 зірок (Otium Hotels), стандартні готелі категорії 5 зірок для
сімейного відпочинку з номерами великої площі, великою територією і наявністю концепції
Sun Family Club (Otium Family Hotels), готелі 5 зірок для відпочивальників без дітей (Otium
Senses Hotels), фешенебельні готелі категорії 5 зірок (Otium Style Hotels) і готелі високого
рівня з місцевим колоритом, розташовані в історичних або сучасних будівлях (Otium
Boutique Hotels). Бренд Xanadu Resort Hotel працюватиме без змін. Окрім того, Coral Travel
планує в сезоні 2020 року розширити польотну програму з Києва і регіонів, а також
збільшити власний продукт-лист за наймасовішим напрямками - Туреччини, Єгипту, Греції
та Іспанії. Туроператор також планує подальший розвиток двох власних франчайзингових
мереж "Турагентство Coral Travel" і "Турагентство Coral Elite Service". При цьому остання до
кінця 2020 року нараховуватиме 350 офісів у 90 містах України.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 АЗАРТНІ ІГРИ. РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ. ІНШЕ

Рада одобрила законопроект о легализации
игорного бизнеса
16.01.2020

Верховная Рада приняла за основу проекта закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Об этом сообщает biz.censor.net.ua
За принятие за основу соответствующего законопроекта №2285д проголосовали 260
народных депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом
предусматривается ввести регулирование рынка азартных игр в Украине. В частности,
предложено легализировать организацию и проведение азартных игр в игорных
заведениях казино, азартных игр казино через сеть интернет, организацию букмекерской
деятельности, азартных игр в залах игровых автоматов, выпуск и проведение лотерей,
азартных игр в покер через сеть интернет. В частности, казино смогут работать в
гостиницах категории "5 звезд", а залы игровых автоматов – в отелях категории не ниже "3
звезд". При этом вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с
дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности и
расположения игорного заведения. Количество лицензий залов игорных автоматов будет
ограничено из расчета 1 автомат на тысячу населения. Плата за лицензию для казино
составит от 30 тысяч до 120 тысяч минимальных зарплат в год (141,7 млн - 566,8 млн грн).
Также организаторам азартных игр нудно будет покупать лицензию на каждый игорный
стол или автомат. Стоимость лицензии для организации интернет-казино составит 12,5
тыс. минимальных зарплат в год (59 млн грн). Также законопроектом предложено
установить требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр и игорному
оборудованию. При этом предложено ограничить деятельность операторов, которые не
зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Кроме того,
устанавливаются требования к игрокам и их идентификации с целью ограничить участие в
азартных играх лиц, не достигших 18 лет. Законопроектом предусматривается, что
регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией
по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине. В то же время законопроект
предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для
поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направлены средства от продажи
лицензий на организацию азартных игр. Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада
отправила доработку и подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д о
государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря 2019 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Українські медіа-групи вперше змогли добитися
покарання для «пірата»

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом
коштів понад 230 млн. грн.
09.01.2020

ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури припинили
діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр.
було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2
ст.212 ККУ встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору
економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування
незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для
прикриття діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на рахунки
яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбані
товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали
клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які
слугували їм «винагородою» за послуги конвертації) разом підробленими первинними
документами. За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних
приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн.
необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних
та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи. Триває слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС
Посадовці Державної податкової служби сприяли виведенню
в «тінь» понад 500 млн грн щомісяця
15.01.2020

СБУ викрила та припинила діяльність посадовців Державної
податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор
економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані
дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці
«конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки
ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та
інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС
України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та
Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця
компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає
алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники
систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення
незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору
економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам
фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни
номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам. За
вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального
кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

21.01.2020

Українські медіа-групи 1+1 media і StarLightMedia змогли притягнути
до кримінальної відповідальності зловмисника за звинуваченням в
"піратстві", повідомляють прес-служби компаній.
Суд в Одеській обл. 16 січня виніс вердикт одному з місцевих інтернет-провайдерів в
справі про нелегальне надання абонентам послуги IPTV-телебачення без укладання
ліцензійних договорів з правовласниками. В ході досудового розслідування у шахрая було
проведено два обшуки, під час яких правоохоронці вилучили обладнання провайдера. В
ході судових експертиз був доведений факт порушення провайдером ч. 3 ст. 176
Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав). Було
доведено, що з 2018 по 2019 рік провайдер ретранслював канали 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бігуді,
УНІАН, Плюсплюс, СТБ, Новий канал, ICTV, ОЦЕ, М1 і М2. Відповідні роялті правовласникам
він не платив. Відзначається, що ретрансляцію каналів керівник компанії інтернетпровайдера здійснював "використовуючи своє службове становище". Також наголошується,
що мережа недобросовісного провайдера покриває велику частину Одеської області. Згідно
з українським законодавством, порушнику загрожувало покарання у вигляді позбавлення
волі на строк до шести років. Однак, злочинець погодився компенсувати телеканалам
завдані збитки. Відзначимо, оператор супутникового телебачення Viasat (ТОВ Віжн ТБ)
поскаржився на шахраїв, які діють в соцмережах під виглядом провайдера. Використовуючи
назву і айдентику Viasat в соціальних мережах шахраї продають під виглядом брендованих
супутникових тюнерів Strong SRT 7602 тюнери для цифрового ефіру Т2. Відзначається, що
обладнання невідомого виробника шахраї продають по завищеній ціні. В Viasat вважають
те, що трапилося планованої атакою на імідж компанії. У ТОВ Віжн ТБ додали, що готують
матеріали для звернення до правоохоронних органів про відкриття кримінальних справ
проти шахраїв. Нагадаємо, в компанії «Зеонбуд» забрали частину частот під LTE.
Національна рада з питань ТБ і радіомовлення погодила проєкт Плану заходів щодо
вивільнення смуг радіочастот в діапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц для впровадження
радіотехнології LTE. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ради 12 грудня. Проект
передбачає перепланування і вивільнення каналів загальнонаціональних цифрових мереж
МХ-1, 2, 3, 5 і вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональної
мережі МХ-6. При цьому цифровий провайдер Зеонбуд має ліцензію на чотири
мультиплекси - MX-1, MX-2, MX-3, MX-5. У кожному з них по вісім каналів. Подальше
мовлення програм, які транслюються в зазначених діапазонах, має відбуватиметься в
діапазоні 470 - 694 МГц. "З метою реалізації цих намірів заплановано проведення конверсії
радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування ", - йдеться
в повідомленні регулятора. Після перерахунку частот для загальнонаціональних
мультиплексів Український державний центр радіочастот зможе виділити додатковий
радіочастотний ресурс для потреб місцевого мовлення. Попередні розрахунки
перепланування місцевих і регіональних каналів повинні з'явиться в квітні 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ВИДАВНИЦТВА

Зе!повіт: газета "Дзеркало тижня" випустила
останній номер
27.12.2019

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Одна із найбільших у світі міжнародних компаній Ernst & Young
відкриє свій офіс у Львові
08.01.2020

Вже наприкінці зими у Львові з’явиться офіс однієї з найбільших у
світі міжнародних компаній Ernst & Young, що надає професійні
аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги.
«Наприкінці зими у місті відкриється офіс компанії Ernst & Young (EY) — однієї з
найбільших у світі міжнародних компаній, що надають аудиторські, консультаційні,
податкові та юридичні професійні послуги. Так, EY належить до компаній „Великої
четвірки“ поряд з Deloitte, KPMG та PwC», — розповів начальник управління інвестицій та
проектів ЛМР Роман Старецький. В EY працюють понад 270 000 співробітників у понад 700
офісах у близько 150 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні. В
Україні компанія веде діяльність з 1991 року й наразі має один офіс у Києві. Так, у 2006
наша країна стала офіційною учасницею міжнародного конкурсу «Підприємець року», який
проводить EY. Станом на 2016 в офісах EY в Україні працювали понад 500 фахівців.
Читати повністю >>>
За матеріалами city-adm.lviv.ua
Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч
з представниками компанії Deloitte
20.01.2020

Участь в зустрічі взяли: глобальний лідер Deloitte в інфраструктурних
та капітальних проєктах Майкл Флінн, директор з розвитку Deloitte в Україні
Грегорі Фішман.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited є однією з провідних і найбільших у світі компаній,
що надає аудиторські та консалтингові послуги у сфері стратегічного управління,
операційної діяльності, супроводі реалізації проєктів. Офіси компанії діють у 150 країнах
світу, зокрема, й в Україні. Учасники зустрічі обговорили питання розвитку партнерства та
залучення іноземних інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні.
Владислав Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці із
компанією Deloitte та залучення кращих міжнародних практик для підвищення
ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад
ринку транспортних послуг України. «Міністерство інфраструктури реалізує перші
концесійні конкурси у портах Ольвія та Херсон та планує низку концесійних проєктів у
портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса. Окрім портів, Міністерство інфраструктури також
працює над проєктами концесії доріг, регіональних аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя,
залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа. Усі конкурси та
проєкти абсолютно прозорі та відкриті. Компанія Deloitte, як і її міжнародні партнери,
також можуть долучитися до реалізації цих проєктів. Ми зацікавлені у залученні найкращих
компаній», – наголосив Міністр інфраструктури України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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Газета "Дзеркало тижня", що виходила з 1994 року, випустила
останній номер друкованого видання. Про це повідомляється в редакційній
статті на сайті DT.ua
"Відшелестіли... Сьогодні друкарня надрукувала останній номер тижневика
"Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий... Усе зрозуміло: "папір" у світі вмирає
швидше, ніж журналістика загалом. Ми роками тягли жили й двічі обмотували навколо себе
паски, щоб не закривати паперової версії. Скільки могли. Але душу все одно корчить
почуття провини. Ніби ми зраджуємо тих, для кого "Дзеркало" у хаосі змін, фейків і
поверховості було єдиним лакмусом своєї нормальності: виходить, не тільки я так думаю,
так відчуваю, тому самому обурююся, на те саме сподіваюся. Але тижневик відходить разом
із таненням більш невідтворюваного класу – інтелігенції". "Дзеркало тижня" подякувало
своїм читачам та авторам і відзначило, що продовжить роботу в інтернеті. Суспільнополітичний тижневик "Дзеркало тижня. Україна" в листопаді заявив, що закриває
друковану версію видання. Перший випуск газети "Дзеркало тижня" побачив світ 8 жовтня
1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова.
З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Ольга Сантарович назначена шеф-редактором
издательской группы "Картель"
09.01.2020

С 9 января 2020 г. должность шеф-редактора ИГ "Картель" будет
занимать Ольга Сантарович, которая до этого работала в должности
заместителя главного редактора издания "Деловая столица".
Ольга Сантарович в журналистике с 2002 г. В 2010-2013 гг. возглавляла отдел
"Стиль жизни" интернет-портала "Комментарии", в течение 2013-2015 гг. занимала
должность заместителя главного редактора газеты "Сегодня", с ноября 2015 г. работает в
издании "Деловая столица" заместителем главного редактора. Комментируя свое
назначение, Ольга Сантарович, шеф-редактор ИГ "Картель", отметила: "У нас большие
планы по развитию интернет-проектов: мы и впредь будем предлагать нашим читателям
качественный и небанальный контент, расширяя форматы его подачи. Мы также
продолжаем многолетние традиции наших печатных изданий и работаем над тем, чтобы
они были востребованными и статусными". Председатель правления АО "Картель" Ирина
Асман уверена, что проекты под руководством Ольги будут удачными, интересными и
эффективными. "Ольга Сантарович - журналист с многолетним опытом и высокими
профессиональными качествами. Я уверена, что под руководством Оли наши проекты
получат новое звучание и будут успешными. Сейчас мы готовим к запуску обновленный
сайт dsnews.ua, который, кроме уже традиционных рубрик, будет иметь новые интересные
для нашей экспертной аудитории сервисы и рубрики. Кроме того, концептуальные
изменения ожидают и видеонаправление. В то же время я очень благодарна Виталию
Пировичу, который занимал эту должность ранее. Виталий подхватил проекты в очень
непростое для ИГ время, сумел удачно реорганизовать работу редакции, усилил и развил
работу интернет-издания dsnews.ua, видеонаправления, дискуссионных клубов "Деловой
столицы", которые усилили в целом бренд и добавили новое звучание. Искренне желаю
Виталию успехов в новом проекте, а Ольге - успехов и вдохновения в развитии задуманных
в ИГ проектов". ИГ "Картель" - украинская медийная группа, в которую входят онлайнгазета dsnews.ua, общественно-политический сайт depo.ua, портал о странах и
путешествиях vokrugsveta.ua, печатное издание "Деловая столица", ежемесячные журналы
"Власть денег", "Вокруг света".
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Україна поліпшила свої показники у світовому
рейтингу демократії за 2019 рік

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

22.01.2020

«Республіки» Донбасу прощаються з
Курченком — що далі?
11.01.2020

Цей Новий рік «самовизначені республіки» Донбасу зустріли не
надто радісно — фінансові структури, відповідальні за експорт з ЛДНР
вугілля і промислової продукції, не виконали свої зобов’язання перед
вуглевидобувними підприємствами ЛДНР, в зв’язку з чим на шахтоуправлінні
виникла значна заборгованість перед співробітниками.
В результаті недоотриманого прибутку вуглевидобувна галузь не змогла
розплатитися не тільки з шахтарями, а й із залізницею. Містоутворюючі підприємства
опинилися перед святами на нулі, а слідом за ними впав ринок і сфера послуг. Грошей в
кінці 2019 року в ЛДНР не вистачало всім, крім бюджетників і держслужбовців. «Уряди
республік» відчайдушно намагалися вирішити ситуацію, спрямовуючи депеші в Москву. У
ДНР навіть пішли на безпрецедентний в історії «Новоросії» крок, коли влада безпосередньо
намагалася спілкуватися з представниками шахтарів. Прозвучала обіцянка погасити борги
до кінця 2019 року, яка, на жаль, так і не була виконанв. Швидше за все, в Донецьку просто
не зуміли вибити борги з експортера, а власного бюджету не вистачило. Наприкінці грудня
2019 року в російському РБК з’явився матеріал, згідно з яким український олігарх-утікач
Сергій Курченко, якого неофіційно називають власником ЗАТ «Внешторсервіс», ТОВ
«Луганські електромережі» та інших структур, відповідальних за експорт промислової
продукції і вугілля, а також енергетичний сектор республік, втратив монопольне право на
експорт твердого палива з ЛДНР. Слідом за цим інтернет наповнився «інсайд» і
викривальними матеріалами, що стосуються непорядності самого Курченка і зловживань
підконтрольних йому структур. Донбас все це сприйняв скептично – велика частина з
опублікованою інформацією давно вже обговорюється в блогосфері ЛДНР, не кажучи вже
про народні чутки. Відверто кажучи, безглуздо обговорювати інформаційну складову того,
що відбувається – не маючи достовірних даних, ми не маємо ні найменшої можливості
відокремити зерна від плевел; крім того, неждана лавина компромату дозволяє
обґрунтовано думати про замовний характер інформаційної кампанії. Насправді жителям
Донбасу не так вже й важливо, кого саме вищі інстанції призначать здійснювати контроль
над експортом і роботою промисловості – аби все це відбувалося ефективно, а робітники
вчасно отримували зарплату. Проте певне здивування викликає той факт, що український
олігарх і підконтрольні йому структури знову і знову стають причиною скандалу,
приносячи істотну шкоду «республікам». Ще у вересні 2015 року покійний глава ДНР
Олександр Захарченко підписав указ, що забороняє будь-яким компаніям, які належать
Сергію Курченку, працювати в «республіці». Причиною став зрив поставок ПММ, у зв’язку з
яким мало не провалили збиральну кампанію і підготовку до зими. Аналогічний указ був
підписаний і в ЛНР: «Заборонити компаніям українського підприємця Курченка, а також
компаніям і фізичним особам, афільованим з ним, або вступили з ним у договірні відносини,
поставляти, транспортувати, зберігати або закуповувати на території республіки
нафтопродукти, вугілля, продукцію металургійної, хімічної промисловості та сільського
господарства». А вже 15 жовтня 2015 року жителі ДНР мітингували проти діяльності
підконтрольної Курченку компанії «Донецькоблгаз» – незважаючи на своєчасно отримані
постачальником від «республіки» в якості передоплати кошти, тиск газу впав в кілька разів,
що і стало причиною протестів, швидше за все, організованих «урядом» в якості сигналу
«кураторам». Були й інші неприємні історії. Тому, коли в 2018 році практично вся місцева
вугільна, металургійна та хімічна промисловість перейшла під контроль ЗАТ
«Внешторгсервіс» (за інформацією численних джерел в ЛДНР і Росії, також підконтрольні
Сергію Курченкк), дане рішення у багатьох викликало здивування. Як показали підсумки
2019 року – цілком обґрунтоване. Сьогодні, коли на місце українського олігарха цілком
ймовірно може бути призначений новий «ефективний менеджер», ніякого тріумфування в
республіках не було. Людей хвилює не тільки питання про те, хто саме і коли буде погашати
борги із зарплати, – хоча цей момент є дуже хвилюючим для гірників і залізничників з їх
невеликими зарплатами. Не менш важливими є інші, куди більш концептуальні питання: а
чому взагалі так вийшло і чи є підстави сподіватися на поліпшення ситуації в майбутньому?
Чому в Москві вперто не помічали скарг з боку офіційного Луганська і Донецька, не
звертали уваги на викривальні публікації в ЗМІ та соціальних мережах, при цьому знову і
знову вдаючись до допомоги скандально відомого українського олігарха? Чи понесе хтось
відповідальність і чи будуть компенсовані завдані збитки? Чи є шанси на прозору та
сумлінну працю експортера? На інвестиції в галузь (шахти Донбасу в них гостро
потребують)? Чи отримає «республіканська влада» можливість впливати на експортера або
їх долею і далі буде глас волаючого в пустелі? І якщо республіки всі ці роки йшли на жертви
лише заради того, щоб бути відданими на потраву українському олігарху-втікачу чи то
іншим, не менш «гідним» людям, то чи був сенс у всіх цих жертвах?
Читати повністю >>>
© Юрій Ковальчук
За матеріалами sknews.net
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Україна опустилася в рейтингу інноваційних
економік Bloomberg
20.01.2020

Україна втратила три позиції і зайняла 56 місце з 60-ти в рейтингу
інноваційних економік світу 2020 року за версією Bloomberg. Про це
повідомляє ua-news.liga.net
Німеччині вдалося посунути Південну Корею, яка шість років поспіль очолювала
рейтинг. Ця перемога стала можливою завдяки лідерству за трьома критеріями - з
виробництва доданої вартості, високотехнологічності і патентної активності. Виробничий
сектор Німеччини як і раніше висококонкурентний і є джерелом інновацій, відзначають
експерти агентства. Але інновації в сфері послуг менш вражаючі, і близько третини витрат
на дослідження і розробки припадає на автомобільну промисловість. Якщо цей сектор буде
слабшати і далі, то це вплине на інноваційність економіки країни. Південна Корея частково
втратила свою "корону" через відносне падіння продуктивності, відзначає видання. На
третє місце вдалося знову піднятися Сінгапуру, який вже закривав топ-3 два роки тому. В
першу десятку також увійшли Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція.
При цьому США опустилися на одну сходинку в рейтингу, зайнявши дев'яте місце. Три
позиції втратила Японія, опинившись на 12 місці. Друга за величиною економіка світу Китай - піднялася на одну сходинку - на 15 місце. При цьому Китай посів друге місце в світі
із патентної активності. Сусідня з Україною Польща опинилася цього року на 25 місці (-3),
Росія - на 26 (+1), Румунія - 32 (-3), Словаччина - 41 (-2), Угорщина - 28 (+4). Bloomberg
щорічно аналізує 60 економік світу і випускає рейтинг напередодні Всесвітнього
економічного форуму в Давосі. Агентство аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім
показників, включаючи витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності,
концентрацію високотехнологічних компаній і якість освіти.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
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Україна зайняла 78 місце в щорічному рейтингу Індекс демократії2019, опублікованому журналом The Economist, поліпшивши свої показники
на шість пунктів у порівнянні з 2018 роком.
Всього Україна набрала 5,90 з 10 можливих балів (що на 0,21 вище, ніж минулого
разу) і зберегла свій статус «гібридної демократії» — від найближчого учасника рейтингу
(Гонконг), що відноситься до більш високої категорії «недосконалі демократії», країну
відділяють два пункти. У свою чергу, Російська Федерація посідає 134-е місце, а Білорусь —
141-е. Обидві країни віднесено до «авторитарних режимів». Всього у списку, складеному
британським виданням, знаходяться 167 країн, стан демократій в яких оцінювали за
п’ятьма ключовими пунктами: електоральні процеси і плюралізм, функціонування уряду,
політична участь, демократична політична культура та громадянські свободи. Загальний
показник демократії в світі становить 5.44 бала, що є найнижчим результатом з 2006 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Рейтинг сприйняття корупції: Україна
різко втратила позиції
23.01.2020

Організація Transparency International оприлюднила щорічний
рейтинг індексу сприйняття корупції за 2019 рік. Україна отримала в ньому
30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180.
Таким чином, позиція України погіршилась – у рейтингу за 2018 рік вона посідала
120 місце. Як повідомляється на сайті Transparency International, Україна повернулась до
показників 2017 року. Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Оцінка
України, як повідомляється, сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне
зростання, три нульову динаміку, а три — зниження. Україна повернулась в рейтингу до
позиції 2017 року, її сусідами є Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Організація
Transparency International оприлюднила щорічний рейтинг індексу сприйняття корупції за
2019 рік. Україна отримала в ньому 30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180. Таким
чином, позиція України погіршилась – у рейтингу за 2018 рік вона посідала 120 місце.
Водночас в організації зазначають, що як і інші рейтинги, «Індекс» може досить повільно
відображати фактичні зміни по країні. Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка
зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Серед сусідів лідерські позиції посідають Польща
(58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер
має 45 балів та 66 місце. Цього року спостерігається зниження індексу у Румунії (мінус 3
бали), Угорщини (на 2 бали) та Молдови (на 1 бал). Лідери рейтингу суттєво не змінилися.
На першому місці — Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. У кінці списку
опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові
конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни — Сомалі (9), Південний
Судан (12) і Сирія (13). У порівнянні з попереднім роком найбільше балів (+7) додала
Вірменія (всього 42), де після революції 2018 року уряд просуває антикорупційну політику.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Індекс економічної спроможності населення — станом
на грудень 2019р. — падіння продовжується
10.01.2020

Значення Індексу економічної спроможності населення
(Індексу) у грудні (за даними станом на кінець листопада 2019р.)
склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових
В. ЮРЧИШИН
місяців.
Такий результат був очікуваним, зважаючи на негативну динаміку погіршення
рівня, започатковану з серпня 2019р. (періоду, який співвідноситься з діяльністю нової
владної команди). Серед складових погіршення останнього періоду слід вказати: гальмування підвищення середніх зарплат — з серпня по листопад середня номінальна зарплата не
зросла: у вересні — 10 687 грн., у листопаді — 10 679 грн. (тут і далі використані офіційні
дані, подані на сайтах Держстату і НБУ). Реальна середня зарплата, зважаючи на
прискорення інфляції в осінні місяці, навіть зменшилась приблизно на 1%; зростання
заборгованості з виплат заробітної плати — на кінець липня заборгованість складала 2,7
млрд. грн., а у жовтні-листопаді сягнула 3,2–3,4 млрд. грн.; залишаються незадовільними
показники, пов’язані з кредитуванням населення (низькі обсяги кредитування за
збереження високих кредитних ставок) — з листопада 2018р. по листопад 2019р. обсяг
кредитів домогосподарствам зріс лише на 4,4%, а процентні ставки за новими кредитами
домогосподарствам (за той саме період) зросли з 31% до 33%; погіршенням розрахунків у
житлово-комунальній сфері (внаслідок збереження високих тарифів і вказаної консервації
зарплат) — місячний рівень покриття оплатою нарахованих сум за житлово-комунальні
послуги у листопаді впав нижче 50%; зниження показників зайнятості в осінньо-зимовий
період, порівняно з весняно-літнім (хоча це сезонне явище, у т.ч. внаслідок повернення
частини «заробітчан» з сільськогосподарських робіт за кордоном, проте вплив його на
оцінку добробуту є значним). Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс
характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність
населення, але й економічну стійкість — здатність «усередненого» домогосподарства до
життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу.
Саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності,
упевненості в завтрашньому дні — отже, можливостей побудови довгострокових життєвих
стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.
Читати повністю >>>
За матеріалами razumkov.org.ua
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Для Украины 2019-й был хорошим годом. Можно ли
почивать на лаврах

Возродятся ли свободные економические зоны в Украине?
10.01.2020

Что хорошего произошло с украинской экономикой и
финансовой сферой в 2019 году. И почему сейчас у Украины
намного больше перспектив, чем у Турции. Об этом пишет
В. РАШКОВАН
Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в
Международном валютном фонде
Инфляция: 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году). Вслед за
ожидаемым снижением учетной ставки, открывает путь к долгосрочному снижению ставок
по кредитам. Рост ВВП предварительно на уровне +3,5%, что достаточно неплохо, хотя в
2020-м хочется больше. Гривня закончила год на уровне 23,6862. Укрепление курса за год:
+14,45%. Лучшая динамика в мире, показывающая относительное укрепление Украины по
отношению к другим странам. В будущем, однако, это может оказаться также нашей
слабостью. Прибыль банковской системы (11 месяцев): 59 млрд грн (против 19,9 млрд в
2018-м). Ни один банк не обанкротился. Капитал и ликвидность банков на самом высоком
уровне. Теперь надо кредитовать – надеюсь, хорошие заемщики и готовы к этому.
Бюджетный дефицит: менее 2% ВВП – в рамках утвержденных бюджетом – наконец,
начинаем жить по средствам. Теперь, надеюсь, зачатки среднесрочного бюджетирования
начнут приносить свои плоды. Госдолг снизился на конец год до уровня 45% ВВП при 41%
долга номинированного в грн, увеличении среднего срока долга с 9 месяцев до около 2 лет
и значительном снижении стоимости заимствований во всех валютах. И не говорите, что
все это не важно. В 2014-2015-2016 годах все кричали о падении экономики, девальвации,
высокой инфляции, банкротстве банков, слабости государственных финансов и большом и
дорогом валютном госдолге страны. Еще недавно мы были чуть лучше Венесуэлы, на
уровне Аргентины, и намного хуже Турции. Посмотрите, к чему в этих странах привела
непоследовательная монетарная и фискальная политики, и сравните с ситуацией в
Украине, где работа НБУ и Минфина, да и большинства правительства заслуживает как
минимум уважения. Можно ли почивать на лаврах? Конечно, нет. Если мы хотя бы 5-6 лет (а
лучше 10) будем усердно работать в ОДНОМ и ТОМ ЖЕ направлении, то все у нас получится.
А если еще за эти 5-6 лет построим так необходимые Украине институты управления
страной и систему правосудия, то все в будущем будет получаться еще лучше и быстрее.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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По данным Национального банка Украины, чистый приток
прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2019 года
составил $2,5 млрд, тогда как за соответствующий период минувшего
Г. ХЕЙЛО
года – $2 млрд.
Для сравнения: в Польше приток инвестиций в среднем достигает ежегодно почти
$16 млрд, в Канаде – около $47 млрд. Для привлечения инвестиций Украине необходимо
создать благоприятный инвестиционный климат, однако на это могут уйти годы. Создание
в стране свободных экономических зон (СЭЗ) может стимулировать приток иностранных
инвестиций уже сегодня. СЭЗ имеет полную свободу в режиме хозяйственных вопросов, а
также особый режим управления и льготные условия деятельности, налоговые льготы для
местных предпринимателей и иностранных фирм. Согласно отчету Конференции ООН по
торговле и развитию (UNCTAD), в настоящее время в мире действуют около 5,4 тыс. СЭЗ, из
которых более 1 тыс. созданы в последние пять лет. Более 500 новых СЭЗ находятся в
стадии разработки. Свободные экономические зоны могут внести важный вклад в рост
экономики. Они могут помочь привлекать инвестиции, создавать рабочие места и стимулировать экспорт – как напрямую, так и косвенно, способствовать модернизации и диверсификации промышленности. В отчете UNCTAD отмечается, что лишь несколько стран
регулярно оценивают эффективность и экономическое влияние свободных экономических
зон. А это очень важно, потому что для исправления неудачных СЭЗ необходимо вовремя
провести анализ, особенно когда был значительный уровень государственных инвестиций
в зону. Первые СЭЗ в Украине были введены еще в 1992 году, но льготный режим был
отменен в 2005 году, и они постепенно стали сворачивать деятельность. По данным
Госслужбы статистики Украины по состоянию на 1 октября 2015 года действовало 10 СЭЗ и
65 территорий приоритетного развития (ТПР) со специальным режимом инвестиционной
деятельности. На тот момент только пять СЭЗ и семь ТПР реализовывали 66
инвестпроектов и привлекли $972,6 млн. инвестиций (65,3% – СЭЗ; 34,7% –ТПР). Наиболее
успешными СЭЗ стали «Порто-франко» в Одессе, «Славутич», «Яворов», «Закарпатье»,
«Донецк», «Азов» в Мариуполе, «Полесье» в Волынской области. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.com.ua

Промвиробництво в Україні падає. Світові тренди?
Не зовсім!

Украинское государство в 2019 году пока не решило
важные проблемы бизнеса – эксперты
14.01.2020

Украинское государство в 2019 году пока не решило важные
проблемы бизнеса – эксперты Законодатель в течение 2019 года
не решил целый ряд актуальных для бизнеса проблем, власть не
смогла нейтрализовать давления на бизнес, считает президент
Д.БУГАЙ
Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Денис Бугай.
"Несмотря на все предвыборные обещания и благоприятную политическую
конъюнктуру, власть не решила вопрос нейтрализации давления на бизнес. Это было мое
ключевое ожидание от минувшего года как адвоката, специализирующегося на вопросах
защиты бизнеса", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя итоги года. По
мнению Бугая, в частности, не произошла трансформация "налоговой милиции из
силового, крайне коррумпированного органа в аналитическую финансовую полицию".
"Кабмин своим новым решением, фактически реанимировал налоговую полицию, которая
формально была ликвидирована два года назад и вынужденно бездействовала", – сказал
он. Кроме того, юрист отметил, что по итогам 2019 года не был реализован проект по
реформе Службы безопасности Украины в части ликвидации несвойственной ей функции расследования экономических правонарушений. "Силовики продолжают использовать
свои полномочия, вмешиваясь в бизнес-активность компаний. В Киеве состав оперативных
служб, вовлеченных в бизнес, больше, чем контрразведчиков", - сказал он. При этом
президент АЮУ прогнозирует, что "в будущем бизнес ощутит негативные последствия
судебной реформы, инициированной новой властью". Бугай отмечает в частности, что
Верховная Рада приняла изменение в законы в части судебной власти и сократила
количество судей Верховного Суда и уровень их материального вознаграждения.
"Европейские эксперты, бизнес-ассоциации (ЕВА, АСС, СУП) активно возражали против
нововведений, но власть не услышала голос бизнеса. Венецианская комиссия в декабре
выдала крайне негативный вывод по данному вопросу. Поспешный ход по фактической
ликвидации Верховного суда, который последние годы демонстрировал новый формат
правосудия, будет иметь крайне негативные последствия для бизнес-климата", - сказал
юрист. Комментируя наиболее значимые судебные процессы 2019 года, Бугай отметил, что
ключевые из них касаются банковской сферы. По его словам, бывшие собственники банков
активно пытаются отменить решения НБУ о ликвидации их банков. "Таких дел в судах десятки. Фонд гарантирования начал судебную войну против бывших акционеров,
выставляя им требования в размере недостающих средств и арестовывая их имущество в
судебном порядке. НБУ добился позитивного решения о взыскании 1,5 млрд грн с бывшего
собственника "Финансы и Кредит" Константина Жеваго", – поясняет юрист. По мнению
Бугая, "процессом века" в этой сфере является дело о национализации ПриватБанка, в
котором "смешалось и право, и экономики, и уголовные дела, и политика". "Уголовное
преследование банкиров - еще один тренд ушедшего года. ГБР (Государственное бюро
расследований – ИФ) предъявило подозрение Константину Жеваго. НАБУ закончило год
громким процессом против Олега Бахматюка (дело VAB банка). В рамках последнего также
были задержаны бывшие сотрудники НБУ, в частности первый зам Писарук, который
сегодня возглавляет украинскую дочку Райфайзен банка Аваль. В предыдущие годы это
было немыслимо", - подчеркнул Бугай. В свою очередь управляющий партнер адвокатского
объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александр Лещенко также сомневается,
что принятые в 2019 году изменения и новеллы в законодательстве облегчат деятельность
бизнеса. По его оценке, наиболее значимыми событиями в законодательных процессах
2019 года были, в частности, действия парламента по отмене адвокатской монополии,
непринятие закона о рынке земли, принятие Кодекса об уголовных проступках (закона
относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных
правонарушений), вступление в силу Кодекса по процедурам банкротства. "В целом 2019
год был довольно интересным с точки зрения новелл законодательства и юридических
прецедентов. В следующем году хотелось бы решить ряд вопросов и проблем, которые уже
проявились. Это в первую очередь принятие законодательства об обращении земель, в том
числе сельскохозяйственного назначения, принятие нового Кодекса административных
проступков", - сказал он. При этом Лещенко отметил необходимость приведения в
соответствие современным реалиям Жилищного кодекса, "который, кстати, так и не
изменил названия с "Жилищный кодекс Украинской ССР". Юрист также подчеркнул
необходимость принятия нового Трудового кодекса. Одним из наиболее ярких судебных
разбирательств 2019 года эксперт назвал дело по иску Киевской Митрополии Украинской
Православной Церкви и Почаевской Свято-Успенской Лавры к Министерству культуры,
которое рассматривал Окружной административной суд Киева. Как сообщалось, юристы
отмечали, что в течение 2019 года Верховная Рада не решила вопросы усовершенствования
инструментов торговой защиты.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В листопаді 2019 р. Держслужба статистики зафіксувала
падіння промисловості на 7,5% у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це пише Ілля Несходовський, директор Інституту соціальноІ. НЕСХОДОВСЬКИЙ
економічної трансформації.
Якщо врахувати, що у листопаді календарних і робочих днів було менше, то падіння
виробництва складає 6,9%. За період січень-листопад 2019 року індекс виробництва
промислової продукції зменшився на 1,2% у порівнянні до січня-листопаду 2018 р. Проте,
навіть це свідчить про проблеми у стані національної економіки. Якщо проаналізувати
вплив чинників на індекс промислового виробництва за останній місяць, то в розрізі видів
економічної діяльності його зниження відбувалосяза рахунок наступного впливу:
зменшення металургійного виробництва на 12,6%, індекс промислової продукції зменшився
на 1,84%; зменшення видобутку металевих руд на 5,6% індекс знизився на 0,37%;
зменшення видобутку кам'яного та бурого вугілля на 8,2% індекс зменшився на 0,28%;
зменшення виробництва коксу та коксопродуктів на 10,9%, індекс зменшився на 0,2%.
Скорочення виробництва у цих видах діяльності обумовлюється ситуацією на світових
ринках, зокрема зменшенням ціни на чавун, сталь та готовий прокат у середньому, на 12%,
збільшення тарифів на передачу електроенергії та суттєвого укріплення національної
валюти на 15%. Зменшення виробництва харчових продуктів на 9,1%, призвів до зменшення
індексу виробництво промислової продукції на 1,61%. Виробництво харчових продуктів
переважно є сезонним, проте темпи зменшення цього показника в листопаді 2019 року
значно перевищує це значення у попередні роках, що обумовлюється значним укріпленням
національної валюти, що відповідно призвело і до зростання імпорту, зокрема молока і
молочних продуктів на 49,8%, овочів на 92,8%, продуктів з м’яса та риби на 26,8%, готових
продуктів з зерна на 27,6%. Падіння машинобудування на 5,2% призвело до зменшення
індексу на 0,38%. Зокрема, спостерігається падіння у виробництві комп'ютерів, електронної
та оптичної продукції на 26,1%, що також обумовлено зниженню конкурентноспроможності української продукції внаслідок суттєвої ревальвації національної валюти. Зменшення
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції на 8,4% призвів до зменшення
індексу на 0,31%. Зокрема, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей впало на
20,7%, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу на 11,3%. Причини цього треба
досліджувати окремо, адже динаміка спостерігається не перший рік. В цілому за 11 місяців
2019 року найбільший внесок у падінні індексу промислової продукції зробили наступні
галузі: зменшення металургійного виробництва на 2,8% зменшило індекс на 0,41%;
зменшення машинобудування на 4,8%, зокрема, виробництво електричного устаткування на
20,8%, зменшило індекс на 0,36%; зменшення виробництва автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів на 26,1%, зокрема, виробництва вузлів, деталей і приладдя для
автотранспортних засобів на 28,3%, призвело до зменшення індексу виробництва
промислової продукції на 0,31%; зменшення виробництво газу; розподілення газоподібного
палива через місцеві (локальні) трубопроводи на 11,1% призвело до зменшення індексу на
0,3%; зменшення виробництво, передача та розподілення електроенергії на 2,2% зменшило
індекс на 0,29%. З цих даних, можна зробити висновок, що падіння промислового
виробництва стосується не лише видобувних галузей, а і виробництва продукції з високою
доданою вартістю та видів економічної діяльності, де традиційно переважала українська
продукція. Зокрема виробництво харчових продуктів. Об’єднуючим і ключовим фактором
падіння промвиробництва є необґрунтоване укріплення національної валюти. Це
обумовлено політикою Національного банку, який тривалий час тримає високу облікову
ставку, тим самим тримаючи високий рівень кредитних ставок, а також політикою
відсутності належних кроків щодо скуповування іноземної валюти, яка заходить від
нерезидентів на покупку державних цінних паперів. Можна констатувати, що Нацбанк не
лише не виконує одну з своїх основних функцій, що передбачена статтею 6 закону "Про
Національний банк України", а саме: сприяти додержанню стійких темпів економічного
зростання та підтримувати економічну політику Кабінету Міністрів України, а його дії та
бездіяльність призводять до зворотного ефекту. Перші кроки спрямовані на зміну цієї
політики Нацбанк вже зробив, зокрема, керівництво банку разом з представниками уряду
почали проводити регулярні робочі зустрічі. Крім цього за останній місяць викупив $1,6
млрд, що стабілізувала ситуацію на валютному ринку, проте ця політика має бути
послідовною, а не ситуативною. Крім цього облікова ставка має бути знижена до розміру
менше 10%, що призведе до зниження інших ставок та зробить кредитування для
промисловості більш доступним. Слід зазначити, якщо політика НБУ та уряду не буде
відкоригована, то падіння промисловості буде лише першим негативним дзвіночком.
Наступними наслідками буде падіння рівня заробітних плат і зростання безробіття, що
частково вже спостерігається. Зокрема, Державна служба статистики зафіксувала у
листопаді 2019 року зменшення номінальної заробітної плати на 2,1%. Думай-те.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.liga.net
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У Давосі визначили глобальні ризики для бізнесу.
Чи готові до них в Україні

БЛОГ

Слишком много денег. Чем рискует Украина, если
мировой кризис так и не наступит

21.01.2020

Всесвітній економічний форум визначив ключові ризики на
2020 рік. Серед найзначніших — кліматична криза, економічна
конфронтація і політична поляризація.

03.01.2020

А. ЦИМБАЛ

Одне з головних питань, яке обговорюватиметься в Давосі: який капіталізм потрібен
сучасному світові? Згідно зі звітом ВЕФ Global Risks report 2020, в цьому році зростуть такі
ризики, як економічна конфронтація, внутрішньополітична поляризація, екстремальні
погодні явища (спека), знищення природних ресурсних екосистем, кібератаки на сферу
інфраструктури. У топ-5 довгострокових ризиків, які будуть мати вирішальне значення в
найближчі десять років, ризики клімату та екології посідають відразу 4 позиції. По суті, це
говорить про те, що екологічні зміни мігрували з площини питань, які слід враховувати
бізнесу, до екзистенційних, від яких залежить сьогодення і майбутнє. Чи є цей виклик
релевантним для України? Так, і дуже сильно. Чи оцінює його український бізнес
адекватно? Ні. Наприклад, за даними опитування українських керівників 2019, який
провела команда КPMG в Україні, цей ризик навіть не входить до топ-5 викликів, які
загрожують розвитку бізнесу. В Європі ж питання захисту навколишнього середовища вже
давно є одним з головних репутаційних ризиків. Такі форми протесту, як споживчі бойкоти
по відношенню до бренду, вже стали частиною звичної європейської практики і можуть
сильно вплинути на добробут і успішність бізнесу. У нашій країні на проблему захисту
навколишнього середовища поки частіше просто заплющують очі. Але проблема не тільки
в трендах зміни клієнтської поведінки й очікувань. Якщо ви спостерігаєте за подіями в світі,
то знаєте, що через пожежі в Австралії задимлення відчуває навіть населення Аргентини і
Нової Зеландії. У найближчі 5 років багато країн відчують на собі відлуння цієї екологічної
катастрофи. Це приклад того, як події в одній країні впливають на інші. Більше того,
пожежі, сильна посуха, менша кількість опадів, стихійні повені - це ті проблеми, з якими
будуть все частіше стикатися країни. Як зазначено в звіті Global Risks report 2020, зміна
клімату вражає сильніше і швидше, ніж багато хто очікував. І Україна не становитиме
винятку. Такі події неможливо передбачити, але до них варто готуватися. І мова не тільки
про агросектор, сільгоспвиробництво чи виробництво деревини. Практично кожний сектор
економіки так чи інакше пов’язаний з природними ресурсами. Це означає, що найкращим
рішенням могло б стати об'єднання зусиль бізнесу для вироблення спільної відповіді на
кліматичні виклики. Ризик економічної конфронтації - наскільки він може зачепити
український бізнес? Завдяки угоді про вільну торгівлю з ЄС сьогодні наша країна має
своєрідну «подушку безпеки». Обсяг торгівлі з Євросоюзом зростає. І це великий плюс,
оскільки європейський ринок величезний і має для України великий потенціал. З іншого
боку, з огляду на тенденції в світовій геополітиці, будувати стратегію на поставках в один
регіон — тільки ЄС — може бути ризиковано. Будь-яка країна може завтра запровадити
протекціоністські заходи. Що тоді? Для зменшення таких ризиків необхідно передбачати
вихід на інші ринки збуту і постачання не сировини, а продукту з високою доданою
вартістю. Якщо бізнес продає сировину в чистому вигляді, то він сильно залежить від
світової ціни, вплинути на яку практично неможливо. Якщо ж постачається готовий або
перероблений продукт, то в цьому випадку буде зовсім інша цінова кон’юнктура, будуть
доступні зовсім інші ринки. Не секрет, що конкуренція з виробниками з інших країн є
високою. Це означає, що українському виробникові не потрібно гнатися за здешевленням
продукції або собівартості за рахунок якості. Іноземні споживачі очікують високої якості.
Тільки за такої умови можна сподіватися на сталу присутність бізнесу в тому чи іншому
регіоні. Ризик політичної поляризації, на який вказує ВЕФ, для України поки не настільки
високий. Мабуть, єдина тема, яка може найближчим часом поставити українських
політиків, як і все українське суспільство, по різні боки барикад — це питання відкриття
ринку землі. Потенційно ця дискусія може мати певні наслідки для української політики,
економіки, а отже, і для бізнесу. Історично для України важливішим був інший ризик —
популізм. Він і зараз залишається досить високим. У даний момент економічна політика
уряду не популістська, бюджетний дефіцит мінімальний, інфляція впала до історичного
мінімуму. Але завжди є загроза того, що стриману і розумну політику уряду, яка продовжує
показувати макроекономічні досягнення попереднього Кабміну, накриє хвиля популізму,
щоб виконати очікування швидкого зростання добробуту населення. Якщо через рік-два
люди не побачать покращення власного добробуту, почнуть рости негативні суспільні
настрої. Під їх тиском влада може бути змушена повернутися до популістських заходів.
Наведу приклад. Зміцнення курсу гривні до долара — це добре? Відповідь буде звучати порізному для різного бізнесу. Для імпортерів, напевно, так, добре. Але, в той же час, це майже
напевно сповільнить економічне зростання. Адже зміна курсу дуже сильно збільшила
собівартість внутрішнього виробництва, експортери зазнають збитків….
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Україна для зростання потребує стійкого оптимізму нобелівський лауреат з економіки Шиллер
24.01.2020

Українська влада має працювати над просуванням "стійкого
оптимізму", щоб люди повірили в свою країну, таку пораду щодо
забезпечення економічного зростання України дав лауреат Нобелівської
премії з економіки 2013 року Роберт Шиллер.
"Оптимізм, який ми бачимо в Україні, має стати стійким. Скандали позбавляють
блиску цей оптимізм. Головне - зміна культури і настроїв", - сказав економіст на
Українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука в Давосі у четвер. Шиллер
наголосив на важливості зміни культури в Україні через освіту, особливо в питанні
сприйняття корупції. "Ми не дивимося на нинішні цифри зростання як на показник успіху ми дивимося на те, як змінюється культура", - зазначив нобелівський лауреат. Виконавчий
директор General Atlantic Білл Форд додав, що Україні пощастило мати потужну систему
освіти й дуже потужні інженерні таланти. "Однак ці таланти мають вірити в можливості й
повертатися до України, щоб розвивати бізнес тут. Те, що по-справжньому породить
ентузіазм і довіру до країни, - це молоді підприємці, які побудують справжні бізнеси і
досягнуть справжнього успіху, залучаючи сюди нові технології", - зазначив експерт. Він
наголосив, що інші складові успіху - боротьба з корупцією і верховенство права. "Проблема
України з корупцією - це не стільки сама по собі корупція, як сприйняття корупції", - таку
думку на Українському сніданку висловив співзасновник і співвиконавчий голова
правління Carlyle Group Девід Рубенштейн. Він пояснив, що багато інвесторів у пошуках
високої прибутковості із задоволенням інвестують у нові ринки, однак у країнах із високим
індексом корупції вони бояться критики: навіть якщо ти нічого незаконного не зробив,
тебе підозрюватимуть в якомусь злочині. "На мою думку, Україні слід попрацювати над
своїм іміджем, а також над реальністю. Думаю, що влада зацікавлена в залученні іноземних
капіталів і в тому, щоб позбутися від сприйняття країни як корумпованої і самої корупції в
реальності", - сказав Рубенштейн. Бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук також наголосив, що
Україні нарівні з продовженням реформ і протистоянням російській агресії необхідна
побудова потужного наративу. "Багато хто погоджується, що в плані реформ і протидії
агресії українська влада не так вже й погано справляється. Але критичне значення має
також наратив. Ми маємо бути всюди, і просто демонструвати правду. Вона не буде завжди
приємною, але все ж краще стереотипів, які існують про Україну", - сказав Пінчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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В ближайший год ожидаемая рецессия мировой экономики может и
не случиться, но похоже она уже стала неотъемлемой частью
«необходимых» прогнозов нашего правительства.

Провинциальный прогноз. Начнем с того, что вероятность мировой экономической
рецессии существенно снижена в базовых прогнозах Национального банка Украины,
который продолжает оценивать риски геополитического и геоэкономического влияния на
нашу экономику как высокие, но существенно снижает их уровень по сравнению с началом
2019-го. Как сообщили аналитики регулятора: "Риски рецессии отступили, ожидания на
2020-й год существенно лучше, чем полгода назад". В частности, в НБУ отметили:
"Эксперты и рынки снова ожидают длительный период низких ставок ведущих
центральных банков. До 30% суверенных облигаций развитых стран имеют отрицательные
процентные ставки. Это может стать источником новых финансовых шоков, поскольку
стимулирует инвесторов к чрезмерно рискованным вложениям и оставляет ведущие
центральные банки без действенных монетарных мер в арсенале перед новым
потенциальным
кризисом.
Многие
правительства
развивающихся
рынков,
воспользовались снижением ставок на международных рынках для осуществления
заимствований. в частности, Украина с начала года привлекла от нерезидентов 1 млрд евро
и почти 100 млрд грн с помощью ОВГЗ". В связи с этим можно вспомнить, что мы уже
писали о выбытии "в запас" так называемых вигилантов на рынке государственных
заимствований, то есть аналитиков, которые кропотливо рассчитывали показатели
финансовой долговой нагрузки на госбюджет, индикаторы дюрации и отношения
суверенного долга к ВВП. В настоящее время, в условиях когда еще недавно преддефолтная
Греция выпускает трехмесячные государственные облигации с отрицательной
доходностью (при сохранении всех базовых рисков), бюджетные заимствования с помощью
выпуска долговых казначейских облигаций становятся суррогатом бюджетно-налоговой
политики, закрывая с помощью почти бесплатного ресурса прорехи социальной и
экономической деятельности того или иного правительства. К сожалению, позитивный
макроэкономический прогноз, заставляет делать НБУ неадекватные долгосрочные выводы
и экстраполяции. В частности, регулятор оценивает риски "остановки транзита"
природного газа через территорию Украины, но не оценивает данное явление в комплексе,
в частности в соединении с рисками "сокращения транзита" (как это и определено
нынешним протоколом с РФ до 40-60 млрд куб. м в год) и результатами лондонского суда
по делу "денег Януковича" (а в реальности задолженности Украины по выпуску
еврооблигаций в 2013 г. на сумму в $3 млрд). Все это, казалось бы, "крохи" с аналитического
"стола", но для нас и они крайне важны. Ключевая ошибка НБУ: он или сознательно, или
намеренно считает, что снижение инфляции может возродить кредитование реального
сектора экономики в существующей нормативной ограничительной парадигме со стороны
банковского надзора. Тут можно вспомнить одну примечательную дату: 13 августа 2013 г.
НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума в 6,5%, но при этом ставки по
гривневым кредитам в тот год не опускались ниже 15% годовых, а темпы роста экономики
упали на прочный ноль. При этом у нас была зафиксирована потребительская дефляция в
минус 0,5%. То есть само снижение базовых ставок и показателя инфляции у нас еще не
гарантия возобновления кредитования и тем более не основной фактор уменьшения
процентов по кредитам. Есть так называемый рисковый порог, то есть величина базовых
рисков, которые закладываются в процентную ставку кредитора: уровень защиты его прав,
эффективность судебной системы и процедуры взыскания, то есть все то, что у нас
исторически "пасет задних". То есть вполне может сложиться парадоксальная ситуация,
когда инфляция снизиться почти до нуля, а кредитов в реальный сектор экономики по
доступным ставкам мы так и не увидим.
Дела глобальные. В нашей стране сформировалась мощная прослойка лобби
инвестиционных банкиров, которые постепенно скупили основные долги государства и
получили контрольный пакет голосов в условном "совете кредиторов". И олигархи, и
финансовые спекулянты не являются "друзьями Рима", то есть украинского народа, но
преследуют свои, узко эгоистичные, групповые интересы. Олигархи, с учетом владения
материальными активами, территориально привязаны к Украине и прекрасно понимают,
что за пределами страны, они обычные парвеню, родом из 90-х и лишь у нас - "лучшие
люди города". Группа инвестиционных банкиров - транснациональна по своей природе и
единственная забота ее - это сумма электронного кэша на личных счетах. Они и в Лондоне
могут найти себе применение, если в Украине станет очень "жарко". Соответственно,
олигархи и их партии пытаются играть в популистскую политику и заигрывать с народом,
а политические силы лобби инвестбанкиров ориентируются исключительно на внешнее
управление. Собраться им - что подпоясаться. Именно поэтому они реализуют наиболее
антисоциальную, токсичную политику, которая постоянно камуфлируется под "реформы",
"либертарианство"... Кстати, то же самое происходило и в странах Латинской Америки,
когда местные ФПГ были потеснены транснациональными корпорациями и их полпредами
в виде торговой буржуазии. В нашем случае, вместо торговых групп внешнего влияния
были активированы финансовые. Главный акцент их политики - захват материальных
активов в Украине, в том числе и земли. С одной стороны, может показаться надуманным
факт подобной финансовой экспансии. Зачем им наша земля или госпредприятия? С другой
стороны, если это таки правда, так ли уж стоит противиться "золотой лавине", ведь успех
таких стран как Польша, Турция, Китай, Южная Корея и других, зиждется на успешном
привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Но тут как раз вся суть в том, что в
XXI веке нам придется иметь дело не с классическими ПИИ, которые приходили в страну
для реализации эффективных бизнес-проектов, создания новых рабочих мест, роста ВВП и
мультипликации внутренних активов (повышение капитализации бизнеса). Речь идет о
"лишних деньгах". А, что неужели такие есть? Оказывается "лишние деньги" появились
после кризиса 2008-го года. Джефри Гундлах, управляющий фондом DoubleLine Capital,
выступая в Лондоне, оценил вероятность рецессии в США до начала очередных
президентских выборов 2020 г. на уровне 75%. Это значит, что вслед за Европой, Японией и
Швейцарией, крупнейшая экономика мира также может погрузиться в трясину
отрицательных или нулевых процентных ставок. Такой прогноз подтверждают и данные
статистики. ФРС США после сокращения своего баланса в прошлом году вновь приступила
к "скрытому" наращиванию ликвидности: в сентябре баланс ФРС вырос на $186 млрд за
счет применения такого инструмента монетарной поддержки, как кредиты репо. Тут
следует отметить, что в процессе программы "количественного смягчения" (QE), баланс
ФРС увеличился в четыре раза за последние 8 лет. Скорость новой эмиссии стала
рекордной с 2013 г. Почему новая эмиссия носит скрытый характер? А потому, что никто не
объявлял о начале программы QE4. Баланс ФРС в ближайшее время может быть около $4
трлн. Эту программу уже назвали "мягкое расширение": аналитики ожидают, что ФРС
станет закачивать в финансовую систему от $10 до $17 млрд ежемесячно. На данный
момент в мире накоплено $240 трлн долга, номинированного в американской валюте и, как
отметили аналитики Saxo Bank, "стоимость активов есть функция ликвидности доллара".
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Новый вашингтонский консенсус. Новый консенсус глобального рынка
заключается в том, что политика монетарного смягчения (QE) в виде постоянного
расширения долларовой ликвидности становится бессрочной и любое ее прекращение
чревато структурным, глобальным, экономическим кризисом. С начала прошлого кризиса в
2008 г. мировые центробанки эмитировали новую ликвидность в эквиваленте $16 трлн, и
изъятие этого инфляционного навеса пока невозможно. По сути, развитый мир стоит на
пороге новой монетарной теории - отрицательных процентных ставок, использования
долговых инструментов в целях налогово-бюджетной политики и безлимита по кэшу. Это
эра бесплатных денег, но не для всех, а только лишь для тех, кто печатает резервные
валюты. Тот же МВФ призывает расширить инструменты стимулирования и не
ограничиваться лишь мягкой денежно-кредитной политикой, но поддержать ее
адекватными бюджетными инструментами. По мнению фонда, "таким странам, как
Германия, следует воспользоваться отрицательными ставками по займам, чтобы
инвестировать в социальный и инфраструктурный капитал, даже исходя чисто из
соотношения затрат и выгод". Проблему инфляционного навеса, может частично решить
непродуктивная скупка материальных активов развивающихся стран. Это формат нового
неоколониализма. Как показывает теория мир-системного анализа Валлерстайна,
глобальный неоколониализм будет развиваться в контексте изменения взаимоотношений
и экономических связей богатых осевых стран и бедных переферийных экономик. Главная
задача - это поиск новых путей для экономической дискриминации глобального юга
(Индия, Китай, страны АСЕАН) и новая колонизация Африки, хотя под раздачу попадут и
такие страны как Украина. Валлерстайн определял колониализм как отсутствие
независимости, а неоколониализм - как низкий уровень самостоятельности в принятии
ключевых решений. Как формируется неоколониализм в условиях новой монетарной
теории "лишних денег"? В том числе и с помощью земельной аккумуляции (land-grabbing).
Захват земель может быть связан как с концепцией маржинальной прибыли, получаемой с
помощью низкого уровня переменных затрат, так и с простым владением тем или иным
видом активов для сохранения стоимости денег в условиях отрицательных процентных
ставок (в том числе для получения ренты в виде арендных платежей). В первом случае,
речь идет о максимизации прибыли в результате захвата местных энергетических
ресурсов, во втором - выкачивание из страны земельной ренты в пользу западных
пенсионных, венчурных и инвестиционных фондов, в основном за счет выращивания
монокультур. Колониализм всегда был связан с захватом новых земель и аналогии здесь
очевидны. Драйвером этого процесса становится банальная гонка транснациональных
финансовых групп за положительной доходностью. Если у тебя в стране депозит в банке
приносит не прибыль, а затраты на его хранение, а клиенты требуют роста доходности
активов хотя бы на уровне 2-3%, то ты будешь вкладывать ресурсы в земельные плантации
хоть в Африке, хоть в Украине и покупать местные инфраструктурные объекты, способные
генерировать рентные потоки. Подобные вложения решают и дезинфляционные задачи,
ведь туземцы, продавшие свою землю и получившие зеленые бумажки, любят их хранить в
трехлитровых банках и в подушках. А значит миллиарды долларов избыточной эмиссии не
будут давить на цены в США и надолго выйдут из денежного оборота, снижая глобальное
инфляционное воздействие расширенной ликвидности. По своей природе, это не
классические инвестиции, так как у новых неоколониальных инвесторов точно такие же
мотивы развивать сельское хозяйство в Украине, как у Британской торговой компании "подымать" Индустан в XVIII-XIX вв. Единственное, что интересует владельцев лишних
денег - это простое монопроизводство и рентные платежи. Даже заросшие бурьяном
активы их не разочаруют - все лучше, чем обесценивание денег в условиях отрицательных
процентных ставок. Это поведенческая модель человека, у которого столько денег, что ему
некуда их попросту тратить. Скупая ненужные ему активы, он практически не думает,
зачем ему все это надо. Единственный мотив - если не вложиться сегодня, остаток на
депозите через год уменьшиться на 0,5% за счет отрицательной ставки. На 5% за десять
лет. Вот только в отличие от эмиссии денег, площадь земельных наделов и количество
качественных инфраструктурных активов увеличить невозможно.
В долгом ожидании кризиса. Если подытожить, то вероятность нового мирового
кризиса действительно существенно уменьшилась. Тут впору обвинить аналитиков в
апокалиптических прогнозах. Но не стоит забывать, что аналитики, они как таперы в
американской салуне XIX в. - играют как могут, и "стрелять" в них бессмысленно.
Непредсказуемость - это ключевой элемент рыночной игры, и без него мы бы жили в
упрощенной плановой экономике времен СССР. Мы уже писали о методологии "размытого
контура", который применяется мировыми регуляторами для трансформации резкой и
быстрой фазы кризиса в долгую и менее заметную статистически стагнацию. Ее еще
называют ловушкой средних доходов Эйхенгрина, когда рост ключевых экономик
сократится до 1-2% с аналогичной динамикой реальных доходов населения. Теоретически
это не будет рецессией... Что касается блокиратора кризиса, то после процедуры "брексита",
на мировой карте вырисовывается мощный треугольник в виде возрождения оси
"Британской империи": США, Канада, Великобритания с темпами роста экономики на
уровне 2%+, которые в перспективе трех-пяти лет вполне могут загнать ЕС "за Можайск",
когда потенциала одной Германии явно не хватит для вытягивания "за косичку"
европейской экономики из "болота" таких стран как Италия, Греция, Испания... И тут мы
опять возвращаемся к новой теории глобальной дефрагментации вместо системного
глобализма, когда синхронного роста мировых экономик уже не будет, а будет асинхронное
развитие, при котором счастье одних волне может уживаться с лузерством других. В этом
плане нынешнее правительство Украины опять может оказаться "впереди планеты всей".
Большая часть токсичных решений "новых лиц" принималась в ожидании кризиса - его нет,
а токсичность осталась. В этом контексте, Украина может стать уникальной страной
рукотворного кризиса, которая решила опередить весь мир в процессе деструктивного
разрушения экономики. А кризис так и не наступил.
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Мировой экономический кризис: когда ждать
и как зацепит Украину
13.01.2020

Многие экономисты и финансовые аналитики предсказывали на 2020
год ощутимое начало нового глобального экономического кризиса. Чем
меньше времени оставалось до Нового года, тем больше международные
финансовые организации ухудшали свои прогнозы относительно мировой
экономики.
Так, Международный валютный фонд за 2019 год трижды понижал прогнозный
показатель роста мирового ВВП. Первоначально ожидался рост 3,6%, затем летом прогноз
был ухудшен до 3,5%, а осенью – до 3%. На таком же уровне оказался рост мировой
экономики в 2008 году, когда разразился предыдущий глобальный экономический кризис.
Всемирный банк ожидает более скромный рост мировой экономики, однако без признаков
ухудшения. Осенью его прогноз на 2020 год составлял 2,4%. Однако в свежем, январском
докладе ВБ прогноз по миру на 2020 год даже улучшен, хотя и ненамного: до 2,5% роста
ВВП. Так будет ли кризис? И насколько серьезный? Как скажется он на Украине? Из
январского доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" можно сделать
вывод, что наиболее резко экономический рост замедлился в 2019 году (до 2,4%), а в 2020м он может, наоборот, ускориться. Это произойдет "на фоне постепенного восстановления
инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году", говорится в
докладе. Однако риски снижения показателей все еще сохраняются, предупреждают
авторы доклада. К числу таких рисков относят новое обострение напряженности в
торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось,
спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах. О рисках возникновения
полноценного кризиса говорят и эксперты агентства Bloomberg. "Многие инвесторы ждут
подводных камней, от выборов в США до всплеска народных волнений в Латинской
Америке и продолжающегося беспокойства по поводу торговых войн", - говорится в
декабрьской статье. Одним из таких "подводных камней" может стать наметившаяся
эскалация отношений на Ближнем Востоке. Кроме того, эксперты не слишком обольщаются
по поводу временного перемирия в торговой войне между Китаем и США, считая, что за
ним не последует решение глубинных проблем между этими странами. А любой сигнал о
том, что напряженность в отношениях между двумя сторонами ухудшается, сильно ударит
по активам развивающихся стран, пишет Bloomberg. Эксперты, к которым мы обратились
за комментарием, считают, что риски, собственно, экономического кризиса в последнее
время снижаются или, скорее, размываются. "За последний месяц риски глобальной
экономической рецессии снизились. Улучшаются бизнес-настроения, несколько снизилось
напряжение в торговых отношениях США и Китая", – аргументирует Александр
Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу, ICU.
Экономический эксперт Алексей Кущ говорит, что в настоящее время крупнейшие
инвестиционные банкиры мира оценивают возможность мировой рецессии или
финансового кризиса с вероятностью 60-70%. Однако точно такого же кризиса, как в 2008м, не будет, его формат, скорее всего, окажется видоизменен, полагает эксперт. "Если в 2008
году был действительно финансовый кризис, связанный с проблемами на некоторых
рынках капитала, то ближайший кризис будет носить формат "кризиса предложения",
можно его так назвать. Или "промышленного кризиса", связанного с переходом мировой
экономики к новому экономическому укладу, когда развиваются новые глобальные
экономические цепочки. Причем многие аналитики говорят, что до окончания первого
срока президентства Трампа Федеральная резервная система США будет делать все для
того, чтобы глобальный кризис 2020 года не наступил. Делать они это будут с помощью
скрытой программы экономического расширения, когда будут выпускать ликвидность и
снижать процентные ставки. То есть получится кризис с размытым контуром. В 2008 году
был яркий обрыв цикла делового роста, глобальное падение экономики и торговли,
падение фондовых рынков. А тактика размытых контуров заключается в том, что,
например, мировая торговля может сократиться, а мировой ВВП – расти. Фондовые рынки с
помощью постоянных инъекций ликвидности тоже могут периодически падать, но в
крупном масштабе, в большом временном интервале, все-таки оставаться в фазе роста. То
есть статистически этот кризис как бы не будет заметен. По статистике, мировая
экономика будет расти. Очень медленно, но все-таки расти", – рассказывает Алексей Кущ.
Что касается Украины, то для нее прогнозы международных финансовых
организаций достаточно оптимистичны. Ориентировочные показатели роста ВВП были
даже улучшены, в отличие от многих других стран. Значит ли это, что мировой кризис – в
любой его форме – обойдет Украину стороной? Эксперты говорят, что риски в мировом
масштабе актуальны и для Украины. "Основными рисками для экономики Украины в 2020
году остаются ухудшение спроса на внешних рынках, замедление экономического роста в
странах – основных торговых партнерах, особенно ЕС. Есть также риск ухудшения
настроений на финансовых рынках, что может привести к удорожанию внешних
заимствований и проблемам финансирования выплат по внешнему долгу. По-прежнему
существует неопределенность в получении финансовой помощи от МВФ и других
международных финансовых организаций, несмотря на заключение предварительного
соглашения с МВФ на уровне персонала", – перечисляет Александр Мартыненко. А вот
Алексей Кущ считает, что у Украины даже больше рисков оказаться в зоне кризиса, чем у
других государств. "Будущий кризис был заложен в скрытых прогнозах нынешней власти, в
результате чего на этот кризис они планировали частично списать провал экономической
политики. И может сложиться уникальная ситуация, когда в мире кризис может не
наступить, а в Украине разразится "рукотворный" кризис. У нас 6 месяцев подряд идет
снижение промышленного производства, и это фактически означает, что мы вошли в
промышленную рецессию. Плюс зафиксирована дефляция промышленных цен. То есть
можно сказать, что у нас уже начался экономический кризис. Пока – только в
промышленном секторе, но если не принять срочных мер по реанимации индустриального
ядра экономики, то скоро этот кризис перекинется с промышленного сектора на зону
торговли, которая пока еще держит ВВП в зоне роста", – предупреждает эксперт. В то же
время финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", считает, что
ситуация с промышленностью в настоящее время уже не оказывает определяющего
влияния на всю экономику. "В XVIII веке главным фактором успешности экономики было
развитие производства. Но сейчас же не так. Если когда-то промышленность занимала 5070% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще
меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля. И
если в Украине достаточно неплохая ситуация с айтишниками, почему бы, например, не
развивать это направление? Мир меняется, а у нас в вузах до сих пор учат, что
промышленность – прежде всего", – говорит Тарас Козак.
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Всемирный Банк ухудшил прогноз роста
мировой экономики в 2020 году

Прогноз міжнародних фінансистів на 2020-й:
що буде із світовою економікою
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Хвиля революцій і протестів, нафта, Аргентина, вибори в США, торгова
суперечка між Китаєм та Штатами — будь-що з переліченого може стати
"спусковим гачком" для фінансової кризи.
Найбільша економіка світу — американська — протягом десятиріччя зростає
без рецесії. Капіталізація фондового ринку зросла майже на 3 трлн дол у 2019 році, а
волатильність валют перебуває на п'ятирічному мінімумі, пише Bloomberg. Попри це,
інвесторів очікують численні підводні камені: вибори в США, заворушення у Латинській
Америці, побоювання з приводу торгових воєн та останні події навколо Ірану. У тому ж
списку — специфічні проблеми країн: зростання дефолтів на китайському внутрішньому
ринку облігацій або уповільнення економічного зростання в Індії. Крім того, експерти
відзначають зростання популістських рухів — і правих, і лівих. Вони використовують
риторику, яка матеріалізується не в реформи, а в нераціональний розподіл ресурсів, веде до
інфляції активів та збільшення боргу. Економісти вважають, що світ наближається до нової
кризи. Її тригером може стати що завгодно. Один з головних індикаторів — ціна на золото,
найвідоміший захисний актив. У січні його вартість досягла максимуму за шість років. Чи
треба боятися кризи?
Фондовий ринок стоїть на "ватних" ногах. Минулий, 2019 рік ринок акцій США
зустрічав у нокдауні. 2018 рік став найгіршим для фондового ринку за десять років. За
підсумками року індекс S&P 500 впав на 6,2%, Dow Jones Industrials — на 5,6%, Nasdaq — на
3,9%. Незважаючи на ризики, яких боялися фінансисти, у 2019 році акції компаній показали
вражаючу динаміку: S&P 500 додав 28,9%, Dow Jones — 22,3%, NASDAQ Composite — 35,2%.
Чому при негативному новинному фоні інвестори продовжили вкладати кошти в акції
компаній? Очевидно, це пов'язано з більш низькою прибутковістю готівки та облігацій
порівняно з акціями. У гонитві за прибутковістю інвестори готові ризикувати. Тільки Уорен
Баффетт знає щось, чого не знають інші, і "сидить на валізі" із 128 млрд дол готівки.
Складність ситуації полягає в тому, що гравці нехтують оцінкою ризиків, і після невеликих
осідань значення індексів швидко наздоганяють згаяне. "Голий" оптимізм перейшов і у
2020 рік. Так, Bank of America прогнозує, що на фінансові ринки чекає "різкий підйом
ризикових активів" у першому кварталі. Ризики, пов'язані з Brexit і торговельною війною,
зменшуються, а ФРС і ЄЦБ продовжують підтримувати ліквідність. На цьому тлі прогноз на
початок 2020 року оптимістичний, вважають стратеги Bank of America. Вони очікують, що
S&P 500 до березня виросте більш ніж на 5%, а прибутковість десятирічних казначейських
облігацій досягне 2,2% до 2 лютого, збільшившись на 36 базисних пунктів. Ралі кривих
прибутковості ринків і запуск "друкарського верстата" провідними центробанками світу
виглядає страхітливо на тлі соціальних зрушень, які відбуваються у світі.
Заворушення, революції і загрози воєн. Гонконг, Франція, Каталонія, Грузія, Чехія,
Ліван, Ірак, Іран, Чилі, Колумбія, Перу, Болівія, Еквадор, Судан, Гаїті. Світ накрила хвиля
протестів, революцій, громадянських воєн та загроз реальних воєн. Єврооблігації
Латинської Америки дорожчають з початку грудня, але останні пів року вони все ще
відставали від аналогічних паперів інших ринків, що розвиваються. "У 2020 році
невдоволення владою не зникне. Політика буде грати дуже велику роль в Латинській
Америці і буде багато в чому визначальною для трейдингу в регіоні", — кажуть економісти
Citigroup. Гарячі точки на карті часто збігаються з місцями найбільших запасів нафти. Криза
може виникнути і через різке зростання цін на неї. Так сталося у 2008 році, коли дуже
дорога нафта, понад 140 дол за бар WTI, стала однією з причин кризи. "Спусковими
гачками" для зростання цін на нафту можуть стати вбивство іранського генерала й
ескалація відносин між США та Іраном.
Торговельна суперечка США і Китаю. Як і в 2019 році, інвестори будуть стежити за
розвитком відносин США і Китаю. Багато хто сумнівається, що досягнута в грудні угода
приведе до значного прогресу у вирішенні більш глибоких проблем, зокрема, невдоволення
Вашингтона щодо масштабних промислових субсидій Пекіна. Поки що глобальні ризикові
активи й акції виросли після того, як Вашингтон і Пекін уклали часткову торговельну угоду.
Вона повинна підготувати ґрунт для поетапного згортання деяких мит. Інвестиційний банк
Citi робить ставку на зростання міді, паладію, нікелю та коксівного вугілля. Золото
отримало позитивний відгук як інструмент хеджування на випадок відновлення
торговельної напруженості. Стале торгове перемир'я між США і Китаєм залишається
базовим сценарієм на 2020 рік, йдеться в огляді банку Citigroup. Наступна фаза ралі в
глобальних ризикових активах залежить від Китаю, вважають аналітики банку. Після
підписання угоди "китайський уряд, можливо, буде більш готовим до агресивнішого
пом'якшення політики", зазначає банк.
Ставка центробанку США. Голова ФРС Джером Павелл у грудні дав зрозуміти, що
центробанк не стане підвищувати ставку принаймні до 2021 року. Якщо так і буде, це
стримає зміцнення долара і забезпечить подальші потоки капіталу на ринки, що
розвиваються: в Індію, Бразилію, ПАР, Туреччину і, можливо, Україну. Якщо ж несподіване
прискорення інфляції в США змусить ФРС змінити плани, це може призвести до зростання
ставок в базових економіках і зниження прибутковості облігацій країн, що розвиваються.
Одночасно із зниженням ставки американський центробанк пом'якшує норми банківського
регулювання. Колишній віцеголова ФРС Алан Блайндер та ексспівробітники ФРС Деніел
Тарулло і Неллі Лян попереджають, що регулятор ризикує спровокувати фінансову кризу,
пом'якшуючи норми банківського регулювання за одночасного зниження процентних
ставок. Вони побоюються, що поєднання більш м'яких умов кредитування і норм
регулювання підштовхне фінансові організації та інвесторів до нарощування позикових
коштів і надмірних ризиків. У короткостроковій перспективі це може підтримати зростання
економіки, але може також спричинити рецесію за згортання спекулятивних позицій. Зміна
політики ФРС у 2019 році відбулася на тлі зниження індексу ділової активності у США до
мінімуму за десять років при падінні рівня безробіття. У липні, коли ФРС уперше з 2008
року знизила ставку, рівень безробіття у США становив 3,7%. Історичний факт: щоразу,
коли ФРС знижує ставку при безробітті нижче 4%, обов'язково настає рецесія.
Президентська гонка в США. Найсерйознішим ризиком у 2020 р. JPMorgan називає
президентські вибори в США, особливо якщо Демократична партія висуне прогресивного
кандидата на кшталт Елізабет Уоррен. Праймериз демократів і президентські вибори у
2020 році можуть сколихнути глобальні ринки, вважають західні експерти. "За Трампа
вибухнув гострий торговий конфлікт з Китаєм, але і фондовий ринок виріс на 45%", —
зазначають аналітики Societe Generale SA. У 2020 році закінчиться програма Трампа щодо
податкового стимулювання економіки США. Саме ця програма протягом останніх двох
років підтримує відносно високі темпи зростання — багато економістів вважають, що
навіть занадто високі. На їхню думку, економіка штучно перегріта. Закінчення програми
призведе до зниження темпів її зростання, що також знизить упевненість інвесторів у США
та світі. Більшість аналітиків зазначають, що поки рано говорити, виграють ринки від
переобрання Трампа чи від приходу в Білий дім когось нового. …
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Рост мировой экономики немного ускорится в 2020 году и достигнет
2,5%, тогда как ранее ожидалось ускорение мирового ВВП на 2,7%. Об этом
сообщается в январском обзоре Всемирного банка.
По итогам 2019 г. предполагается повышение глобального ВВП на 2,4%. Ожидается,
что подъем в группе стран с развитой экономикой замедлится в этом году до 1,4% (с 1,6% в
2019 году), что будет частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в
обрабатывающей промышленности. В странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году
до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет
повсеместным. "Напротив, он (подъем ) обусловлен ожидаемым улучшением показателей в
небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем
прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более
низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций", - отмечается в докладе.
Как заявила вице-президент группы ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и
институтов Джейла Пазарбашиоглу, в 2020 году в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах, по всей вероятности, темпы экономического роста будут попрежнему низкими. По мнению эксперта, политикам следует воспользоваться этой
ситуацией для проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение
всеобъемлющего роста экономики, который является важным оружием в борьбе с
бедностью. "Помочь обеспечить устойчивый экономический рост могут меры по
улучшению делового климата, упрочению верховенства права, совершенствованию
управления долгом и повышению производительности", - перечислила Пазарбашиоглу. К
рискам для мировой экономики ВБ относит новое обострение напряженности в торговле и
неопределенности в сфере торговой политики, а также более резкий, чем ожидалось, спад в
экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в EM и DE. Даже если
восстановление темпов подъема ВВП в развивающихся странах пройдет в соответствии с
прогнозами, рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних
средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения
масштабов бедности. "Низкие процентные ставки в мире - это слабая защита от
финансовых кризисов, - отмечает директор департамента изучения перспектив
экономического развития ВБ Айхан Косе. - В условиях нестабильности в мире меры
совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму
рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности". По оценкам ВБ, темпы
роста ВВП США в этом году замедлятся до 1,8% (с 2,3% в 2019 году), что станет отражением
негативных последствий предпринятого ранее повышения импортных пошлин и усиления
неопределенности. Прогноз экономического роста в еврозоне в 2020 году был пересмотрен
в сторону ухудшения - до 1% с ожидавшихся в июне 1,4% - на фоне низкой активности в
промышленности. Темпы подъема экономики Китая будут замедляться: в этом году - до
5,9%, в следующем году - до 5,8%, в 2021 году - до 5,7%, прогнозируют эксперты банка. По
итогам 2019 года, как ожидается, увеличение ВВП КНР составит 6,1%. В Японии в прошлом
году экономика выросла, по прогнозам, на 1,1%. В 2020 году предполагается подъем на 1%,
а в следующие два года - на 1,3%. Кроме того, Всемирный банк резко снизил прогнозы
увеличения объемов мировой торговли в 2019-2021 годах. В том числе в текущем году
ожидается рост на 1,9% (в июне было 3,2%) по сравнению с 1,4% в 2019 году (ранее 2,6%), а
в следующем - на 2,5% (ранее 3,2%). Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2020 году может
подешеветь на 5,4%, а в следующем году прибавить в цене 1,9%.
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PricewaterhouseCoopers: Мировая экономика
замедлит темпы роста в 2020 г.
09.01.2019

В 2020 году рост мировой экономики составит 3,4% по паритету
покупательной способности, прогнозирует PwC. При этом долгосрочная
среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%."
По оценкам PwC, 2020 г. станет годом замедления роста глобальной экономики (или,
по аналогии с "глобализацией", - "слоубализации"), в условиях которого сохраняющаяся
напряженность в мировой торговле будет создавать сложности для мировых цепочек
поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира", говорится
новом выпуске "Обзора мировой экономики", подготовленном PwC. Несмотря на это, по
ожиданиям PwC, источником оптимизма для мировой торговли станет сфера услуг:
согласно прогнозу, в 2020 году общемировой показатель экспорта услуг достигнет
рекордного показателя в $7 трлн. С большой вероятностью США и Великобритания
сохранят позиции ведущих экспортеров услуг; при этом ожидается, что в течение этого
года Китай сместит Францию с занимаемого ею четвертого места. В целом прогноз на 2020
год предполагает продолжение роста мировой экономики умеренными темпами на фоне
оптимизма крупнейших мировых держав, вызванного благоприятными финансовыми
условиями и возросшей зависимостью от потребления домохозяйств - источника роста,
который заменит чистую экспортную выручку и инвестиции. Согласно последним оценкам
МВФ, в 2019 году Индия опередила Великобританию и Францию, став пятой крупнейшей
экономикой мира. Этот процесс продолжается, и в рамках текущих тенденций Индия с
большой вероятностью опередит Германию до 2025 года и Японию до 2030 года, став
крупнейшей мировой экономикой после Китая и США. Франция и Великобритания будут
бороться за шестое место в рейтингах, поскольку их относительная позиция зависит от
курса фунта по отношению к евро, который может сохранить волатильность в 2020 году.
PwC прогнозирует, что на возобновляемую и атомную энергетику будет приходиться более
20% общего мирового объема потребления энергии, что станет самым высоким
показателем за всю историю. Рост уровня потребления возобновляемой энергии отражает
продолжающуюся адаптацию и изменяющееся отношение к ней со стороны компаний,
домашних хозяйств и властей. Ожидается, что Китай будет крупнейшим потребителем
этого вида энергии, незначительно опережая Европу. При этом прогнозируется, что в 2020
году нефть останется наиболее предпочтительным источником энергии для мировой
экономики, опережая уголь и природный газ. США и Китай по-прежнему будут
крупнейшими потребителями нефти в мире в 2020 году, говорится в обзоре PwC.
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JP Morgan оприлюднив ключові виклики-2020: «прогресивний ремонт»
економіки, вибори в США та інфляція
16.01.2020

Одна з найбільших загроз для ринків є вибори в США у 2020 році й
потенціал для прогресивного капітального ремонту американської
економіки, повідомив своїм заможним клієнтам банк JP Morgan, пише на
своїх шпальтах CNBC.
«Пропозиції Воррен щодо збільшення податків приблизно у 2,5 раза перевищують
рівень підвищення податків Рузвельтом, яке сталося в часи Великої депресії, коли
безробіття в США досягло 22%», – йдеться в доповіді JP Morgan. Різке зростання інфляції —
ще один із ключових ризиків на ринку у 2020 році, відзначають у JP Morgan.
Прогноз для клієнтів банку JP Morgan. Приватний банк с, якому довірено в
управління $ 2,2 трлн статків заможних клієнтів, зазначив, що президентська перемога від
радикального лівого кандидата є одним з найбільших викликів для їх фінансів у 2020 році.
У своїй щорічній доповіді для клієнтів JP Morgan також не виключив імовірність сплеску
інфляції. З огляду на, що ліві кандидати в президенти від Демократичної партії, такі як
сенатор Елізабет Воррен і сенатор Берні Сандерс, є лідерами в національних первинних
опитуваннях, JP Morgan прогнозує можливість заборони на викуп акцій, підвищення ставок
корпоративного податку та розпад великих компаній. «Поступовий перегляд економіки
США після виборів» стане однією з найбільших небезпек, пише Майкл Чембалест, Глова
ради директорів з ринкової та інвестиційної стратегії JP Morgan Asset Management.
Заснована на зниженні податків та дерегулювання стратегія зростання президента
Дональда Трампа, привела до того, що фондовий ринок досяг рекордно високого рівня за
прибутковістю, що значно перевищує середньостатистичного президента США за три роки.
За шість років S&P 500 показав чудовий результат, набравши майже 30% у 2019 році. Однак
Палата представників в грудні засудила Трампа за зловживання владою у відносинах з
Україною, що може зашкодити його репутації погіршивши результати опитувань,
зазначили в JP Morgan.
Воррен випереджає Рузвельта. Елізабет Воррен потрапила на перші шпальти,
отримавши велику підтримку своєї програми в частині реалізації планів зі збільшення
оподаткування для фінансування витрат на охорону здоров’я та державне фінансування
освіти. Як «спосіб проілюструвати широту прогресивного порядку денного 2020 року» JP
Morgan порівняв розмір планів Воррен з податком президента Франкліна Д. Рузвельта в
цілому під час Великої депресії. «Пропозиції Воррен щодо збільшення податків приблизно у
2,5 раза перевищують рівень підвищення податків Франкліна Д. Рузвельта, який мав місце
під час Великої депресії, коли безробіття в США досягла 22%», – сказав Сембалест. У JP
Morgan зазначили, що у Трампа найсильніші «попутні вітри» з часів 1896 року, якщо
послуговуватися ринковими та економічними показниками. Оцінка включає інфляцію
споживчих цін, рівень безробіття, ВВП, прибутковість ринку акцій та волатильність, а
також зростання цін на нерухомість. «Нинішні умови вигідні для Трампа як чинного
президента в порівнянні з історією», – сказав Чембалест.
Інфляція – реальний виклик. У той час як JP Morgan очікує рік без рецесії з
прибутковістю 7-10% на фондових ринках, акції повинні подолати потенційний ризик
сплеску інфляції. «Ключовий ризик для 2020 року — це зростання інфляції в США, який
вказує на те, що ФРС припустилися серйозної помилки, урізавши реальні ставки до нуля
(знову ж)», – попередив Чембалест. З 2007 року Федеральна резервна система зазнала
«масові зміни» у процентній політиці, при тому, що поточна оцінка реальної процентної
ставки є нижчою 1%, відзначає банк. Такі низькі ставки створюють ризик стрибка цін.
Федеральна резервна система тричі знижувала процентні ставки в минулому році, в
результаті чого процентна ставка по кредитах овернайт знизилася до 1,5-1,75%. Голова
ФРС Джером Пауелл підкреслив, що будь-якому майбутньому кроку по збільшенню витрат
на позики повинен передувати значний і послідовне зростання інфляції. Основний індекс
PCE є кращим показником інфляції ФРС, і він послідовно не досяг мети 2%, встановленою
центральним банком США цього року. Проте, в JP Morgan зазначили, що великий
інфляційний сюрприз малоймовірний, тому що «дерегулювання, швидкість коригування
роздрібних цін, вплив глобалізації на заробітну плату та інші фактори» сприяли низькій та
стабільній інфляції в США.
Відновлення вартості акцій. «Для фінансових інвесторів час для відчаю може
закінчитися», – сказав Джембалест клієнтам у своїй доповіді. В JP Morgan зазначили,
напевно ринок переживає останні дні екстремального зниження вартості, коли технічні
дані демонструють екстремальні знижки на акції з високою вартістю. «Спред між
найдешевшими та найдорожчими акціями знаходиться на самому широкому діапазоні з
2002 року, хоча він не наближається до піка 1999-2000 років», – сказав Чембалест.
IPO не померли. Ще однією важливою темою 2019 р. стали проблеми з IPO (англ.
Initial Public Offering) - перший публічний продаж акцій приватної компанії. Деякі очікувані
технологічні компанії в ході IPO, такі як Uber і Lyft, і попередні IPO, такі як WeWork, мали
недостатню прибутковість. Публічні ринки відзначали, що Uber і Lyft завершили рік як одні
з найбільших розчарувань публічних пропозицій. В JP Morgan наголосив клієнтам, що
початкові публічні пропозиції все ще залишаються гарною ідеєю розміщення у 2020 році,
«наразі те, що ви купуєте, насправді є справжньою технологічною компанією».
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Нове десятиліття почалося з потужних обнадійливих сигналів у
справі демократії в усьому світі. Про це пише Ріхард Герцінґер,
кореспондент розділу «Політика та суспільство» німецьких видань Die
Welt та Welt am Sonntag
На тайванських президентських виборах зі значним відривом перемогла чинна глава
держави Цай Інвень, яка обстоює захист незалежності демократичної острівної держави
супроти владних претензій Китайської Народної Республіки. Це був чіткий сигнал
тоталітарному режиму в Пекіні, який намагався вплинути на вибори потужною
дезінформаційною кампанією. У своїй переможній промові Цай Інвень наголосила, що
Тайвань «не схилиться перед погрозами й залякуваннями». Після муніципальних виборів у
Гонконгу наприкінці минулого року, на яких переміг протестний рух проти загрози
примусового приєднання до Китаю, такий результат виборів на Тайвані — це черговий
відчутний удар по експансивних намірах китайських правителів. В Ірані, попри брутальні
репресії, численними демонстраціями проти режиму мул заявила про себе опозиція.
Раптовий розворот від нахабної брехні до визнання факту збиття українського
пасажирського літака невдовзі після його зльоту унаочнює, який насправді вимотаний і
позбавлений єдності іранський режим сьогодні. Після гучних пропагандистських заяв
«акція помсти» Сполученим Штатам за вбитого генерала-терориста Солеймані вийшла
жалюгідною. А влученням ракетою в український лайнер, яке забрало життя 176 невинних
людей, режим забив собі нищівний автогол. Незалежно від мотивів президента США
Дональда Трампа й питання, чи за цим узагалі стояло хоч якесь стратегічне міркування,
ліквідація Солеймані, відповідального, серед іншого, і за найтяжчі воєнні злочини проти
цивільного населення Сирії, виявилася правильним сигналом. Агресивні держави, як-от
Ісламська Республіка Іран, поступаються лише тоді, коли їм із недвозначною жорсткістю
вказати на межі. Водночас слід бути насторожі: саме в підірваному стані, перед загрозою
остаточної поразки авторитарні й тоталітарні системи небезпечні та непрогнозовані.
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Однак виникає питання: чи можна очікувати від США з їхнім нинішнім керівництвом
послідовної політики стримування Ірану? Адже ліквідація Солеймані суперечить логіці
зовнішньої політики Трампа з його проголошеним наміром якомога швидше завершити
військову активність США на Близькому Сході. Але загострення конфронтації з Тегераном
ставить очільника Білого дому перед необхідністю готуватися до сильніших військових
протистоянь у регіоні. Окрім того, він вважав своїм обов’язком відкрито висловити
підтримку протестувальникам в Ірані, хоча вимога дотримання прав людини не стоїть на
його націоналістичному зовнішньополітичному порядку денному. Щоб справді послабити
позицію Ірану в регіоні, йому не можна віддати Сирію. Але для цього путінська Росія,
військова союзниця Ірану й хрещена іранського експансивного курсу в регіоні, має дістати
рішучу жорстку відповідь Заходу замість одвічного зображення її «посередницею» та
«стабілізаційною партнеркою». Втім, саме утвердженням останнього посилено займається
німецький уряд. Так, канцлерка Анґела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас у
розпал іранської кризи поїхали саме до Москви, щоб там погодити з Владіміром Путіним
шляхи виходу з неї. Немов керовані невидимою рукою, всі німецькі заклики до
«деескалації» постійно зводяться до зближення з Москвою, і хронічного агресора таким
чином підносять до потенційного миротворця. Це велика небезпека й для України.
Оскільки Берлін дедалі голосніше говорить про Росію як про «силу порядку» на Близькому
Сході, є підстави побоюватися, що в перемовинах про замирення Східної України він піде на
ще більші поступки Путіну. Однак те, що вистачає лише однієї рішучої акції, наприклад
проти Солеймані, щоб похитнути іранський режим, і те, що сміливий демократичний
спротив громадян Тайваню та Гонконгу нині зміг стримати гегемоніальний потяг
китайського тоталітаризму, демонструє, що позірна сила авторитарних режимів насправді
зведена з піску. Але за минуле десятиліття в Заходу перед ними сформувався малодушний
фаталізм. Раз по раз лунають заяви, мовляв Захід не може «накидати іншим свої цінності» й
повинен полишити намагання «навернути» інші політичні системи до демократії.
Насправді ж саме авторитарні режими, як-от Іран, Росія чи Китай, насильно нав’язують свої
«цінності» власному населенню та іншим народам. Натомість цінності вільного Заходу з
великим завзяттям і жертовністю по всьому світу поширюють демократичні рухи. Йому
взагалі не потрібно їх «навертати». Їхня проблема радше в тому, що Захід надто часто
полишає їх напризволяще.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

© Ріхард Герцінґер, кореспондент розділу «Політика та
суспільство» німецьких видань Die Welt та Welt am Sonntag

МВФ предупредил о возможном возвращении мировой
экономики к Великой депрессии
18.01.2020

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что
мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии. Об этом
она заявила, выступая в Институте международной экономики Петерсона в
Вашингтоне.
По ее словам, мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии
вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью
финансового сектора. Глава фонда объяснила, что, несмотря на то что разрыв в
неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран
расхождения, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения
внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и
укреплению популизма. В качестве примера она привела Великобританию, в которой 10%
богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее
состоятельных. По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие
проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести
к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках. Кроме того, считает
глава Фонда, что властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может
оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. В частности,
большое неравенство может становиться причиной "политического давления на
краткосрочные простые решения". Под термином Великая депрессия подразумевается
мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии
предшествовал крах на биржах США в 1929 году. Напомним, ранее Георгиева заявила, что
подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем не устранит
неопределенность, которая сдерживает рост мировой экономики.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
ООН зафіксувала найнижче зростання світової
економіки за десять років
18.01.2020

Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової
економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття. Про це
йдеться у звіті ООН, оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%. "Однак у світі може спостерігатися
невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але
загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація
геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний
економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи
звіт «Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року». За несприятливого
сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної
економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема
для подолання бідності та створення належних робочих місць. Водночас, як сказано у звіті,
"нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох
частинах світу". У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову
впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання
ВВП з 2,2% у 2019 р. до 1,7% у 2020-му. У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься
глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням
приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році
до 1,6% цього року", - йдеться в документі. Відповідно до звіту, найшвидшими темпами
розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом
глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з
6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році. Очікується також деяке зростання
економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та
Туреччині. На карті, де позначено динаміку ВВП на душу населення кожної країни, видно,
що економічний спад очікується у Венесуелі, Аргентині, Еквадорі, Намібії, Анголі, Замбії,
Судані, Ірані, Омані. Україна позначена як територія з прогнозом зростання від 2 до 5% на
душу населення. Росія – від 0,5 – до 2%, Польща та Молдова – понад 5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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